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V tej številki...

Izobraževanje za izvajanje preventivnega programa “Take care”

V tednu med 7. in 11. aprilom je v Hotelu Lev v 

Ljubljani, v okviru druge faze projekta Preventivna 

platforma, potekalo izobraževanje za izvajanje 

selektivnega preventivnega programa “Take 

Care”. Za predstavnike nevladnih organizacij sta 

usposabljanje izvedli Breda Lukavečki Družovec 

in Karin Mlakar z NIJZ, OE Maribor, ki sta pred 

tem sodelovali tudi v pilotski izvedbi evropskega 

projekta. ->
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Ideja za nastanek programa se je rodila v okviru evropske mreže Euro net (evropska mreža za praktične 

pristope v preventivi na področju zasvojenosti). 

Izhajali so iz ugotovitev:

a. da je alkohol v Evropi med odraslimi in mladostniki izredno pereč problem, ki se ga premalo 

zavedamo;

b. da odrasli (starši, strokovnjaki, učitelji, profesorji …) pogosto ne prevzemamo odgovornosti, ki jo 

imamo do mladih, tudi kot vzorniki; in

c. da prodajalci alkoholnih pijač pogosto ne zaznavajo svoje vloge pri oskrbi mladih z alkoholom.

Prvi in drugi dan izobraževanja so nam bile predstavljene osnove programa: cilji, ciljne skupine in delo 

z njimi, zakonodaja, vključene pa so bile tudi praktične aktivnosti. 

Cilji programa “Take Care” so: 

a. zmanjšati porabo alkohola in s tem povezano škodo (fizično, psihično in socialno) pri mladostnikih 

in mladih odraslih v Evropi;

b. spremeniti odnos do alkohola nasploh in zmanjšati uporabo alkohola pri odraslih; 

c. doseči upoštevanje nacionalnih regulativnih mehanizmov (zakonodaje), ki so v pomoč zaščiti 

mladostnikov pred tvegano uporabo alkohola; ter 

č. spodbujanje družbenega dialoga in konsenza na področju uporabe alkohola.

Program “Take Care” je zasnovan večdimenzionalno, saj vključuje različne ciljne skupine (mladostniki, 

starši, pomembni odrasli in prodajalci alkoholnih pijač) in poskuša hkrati vplivati na različne segmente 

v družbi.

Projekt zajema nekatere novejše metode dela oz. jih združuje (motivacijski intervju, ro.pe trening, 

“street work”, “homeparty” oziroma “debatni party”, ki se po predhodnem dogovoru izvaja doma pri 

enem od staršev. Gre za strokovno vodeno diskusijo v okviru manjše skupine, ki staršem pomaga razviti 

jasen in odgovoren odnos in odziv na uporabo alkohola pri njihovih otrocih. Prav tako je predvideno 

tudi  usposabljanje za prodajalce alkoholnih pijač.
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Tretji dan je bil namenjen seznanitvi z motivacijskim intervjujem in uporabo te metode pri delu 

z mladostniki. Osnove motivacijskega intervjuja nam je predstavila dr. Darja Boben-Bardutzky, 

predstojnica oddelka za zdravljenje bolezni odvisnosti v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Med različnimi 

pristopi strokovnjakov, ki delajo z odvisniki, je v zadnjih letih v ospredju MOTIVACIJSKI INTERVJU (MI), 

avtorjev W. Millerja in S. Rollnicka. MI se je najprej izkazal kot izredno učinkovit pristop na področju 

obravnave tveganega pitja in odvisnosti, nato na širšem zdravstvenem področju, zdaj pa je očitno, 

da je smiseln povsod tam, kje so spremembe nujne – bodisi za preživetje ali pa za napredek in rast 

posameznika. Seminar je namenjen spoznavanju elementov MI, kot direktivnega, na posameznika 

osredotočenega svetovalnega stila, ki ima namen vzpodbuditi spremembo vedenja tako, da pomaga 

klientu raziskati in razrešiti njegovo ambivalentnost.

Gre za klinično svetovalno veščino, ki omogoči ljudem, da se zavedo svojih lastnih, zdravih motivov, 

potrebnih za odločitev o spremembi vedenja.

Četrti dan smo v Bohinjski Beli izvedli en del t.i. ro.pe treninga, in sicer smo dan namenili seznanitvi 

s plezalno opremo in plezanju na naravni plezalni steni. Namen ro.pe treninga je soočenje z rizičnimi 

situacijami in učenje ravnanja v takšnih situacijah: (a) ozaveščanje občutkov stresa, vznemirjenja 

in strahu, hkrati pa poguma, preko teh pridobljenih izkušenj pa mladostniki pridobivajo na 

samopotrjevanju; (b) odkrivanje in prepoznavanje lastnih mej in zmožnosti, racionalno ocenjevanje 

tveganja zase in s tem povezanega odločanja; (c) vzpostavljanje zaupanja do sovrstnikov in sodelovanje 

z njimi; (č) učenje in izkušnja zdravega načina tveganja; (d) povezava izkušnje s posameznikovim 

ravnanjem z alkoholom.

Ro.pe trening poteka 3 ali 4 dni v sproščenem okolju v naravi z nočitvijo ali brez nočitve (koče, domovi 

za mlade, kamp,…) ali 2 krat po 2 dni. Velikost skupine je nekje med 8-12 mladostnikov. Dva dneva 

sta namenjena plezanju na naravni plezalni steni, ki ga vodijo izkušeni inštruktorji plezanja z licenco 

in izkušnjami z delom z mladimi. Poleg plezanja ro.pe trening vključuje tudi (1) trening kompetenc 

za prepoznavanje tveganja (doživljajska pedagogika, plezanje);  (2) aktivno vajo zaznavanja; in (3) 

psihoedukativni del.

Pred samim ro.pe treningom je potrebno izvesti individualne razgovore z mladostniki in njihovimi 

starši ter skupinsko informativno srečanje, na katerem starše in njihove mladostnike seznanimo s 

potekom treninga, pravili, ki veljajo na treningu (vnos alkohola ali drugih drog je kršitev za izključitev, 

dogovor glede ne/uporabe cigaret, dopis za starše, da pred odhodom preverijo prtljago …). 
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Prav tako je potrebno predhodno organizirati oziroma načrtovati spremljevalne aktivnosti (igranje 

družabnih iger, zabava z brezalkoholnimi koktejli, ples, petje ob spremljavi kitare …).

Zadnji dan izobraževanja smo izvedli refleksijo plezanja in motivacijskega intervjuja, predstavljeni so 

nam bili tudi rezultati vrednotenja programa. Vrednotenje je izvedla Fakulteta za pedagoške študije v 

Zürichu na podlagi evalvacijskih vprašalnikov pred in po intervenciji, pri mladostnikih še 1-3 mesece 

po intervenciji. Rezultati vrednotenja so pokazali, da se je uporaba alkohola pomembno zmanjšala 

predvsem v skupini mladostnikov, ki so uporabljali alkohol tvegano (44,8 %). 33,6 % mladostnikov je 

pokazalo stabilne vedenjske vzorce pri uporabi alkohola, in sicer predvsem iz skupine manj tveganih 

pivcev ali abstinentov. Povzamemo lahko, da je ro.pe trening prispeval k bolj odgovorni uporabi 

alkohola.

Ob koncu ro.pe treninga so se mladostniki v večji meri strinjali s trditvijo, da je zakonodaja, ki ščiti 

mladoletne pred uporabo alkohola, ustrezna. Pokazali so tudi večjo željo, da ta zakon upoštevajo. 

Pri ostalih ciljnih skupinah je v povprečju stališče do zakonodaje, ki se nanaša na uporabo alkohola, 

podporno, vendar se hkrati pojavlja tudi precejšnje število skeptičnih. To kaže na velik razkorak 

med cilji projekta in zakonodajo na eni strani ter dejanskim stanjem uporabe alkohola in kulturno 

sprejetostjo alkohola na drugi strani.

Spremembe v učinkovitejšem spopadanju z uporabo alkohola: cilj projekta glede povečanja kompetenc 

pri tveganju je bil dosežen. To kažejo odgovori mladostnikov na vprašanja, ali jim je trening pomagal, 

da se bolje zavedajo svojih pivskih navad, da so razvili več strategij za ravnanje z alkoholom, in da so 

povečali znanje glede alkohola. Mladostniki so se ob koncu treninga in tudi kasneje (1-3 mesece po 

koncu treninga) strinjali, da so te kompetence ojačali. Intervencije so pomagale ojačati te kompetence 

tudi pri starših in pomembnih drugih osebah (npr. pridobili so več strategij za vzgajanje mladoletnih 

otrok, dobili so nov zagon za pogovor z mladostniki o njihovi uporabi alkohola …), nekoliko manj pa pri 

prodajalcih alkoholnih pijač.
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Zadovoljstvo z intervencijami je bilo v vseh ciljnih skupinah zelo visoko, pokazala se je tudi visoka 

stopnja sprejetosti ciljev projekta preko vprašanj, ali so z intervencijo kaj pridobili, koliko so zaupali 

izvajalcem, in ali bi priporočili intervencijo prijateljem ali drugim strokovnjakom, ki delajo z mladimi.

Na slovenskem prostoru imamo tako še en primer dobre prakse, ki bi ga bilo smotrno izvajati oziroma 

razširiti na območja, kjer je prisoten problem popivanja med mladimi. Z nevladnimi organizacijami, ki 

so izkazale interes za izvedbo programa “Take Care”, nas tako čaka skrbno načrtovanje nadaljnjega 

izvajanja, in sicer v koordinaciji NIJZ, EO Maribor, ki je tudi nacionalni center za izvajanje omenjenega 

programa. 
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Reitox regionalna akademija: Učinkovitost in uspešnost preventivnih programov

Ljubljana, 28.-29. april 2014 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje in Evropski center 

za spremljanje drog in 

zasvojenosti (European 

Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction - EMCDDA) 

sta aprila organizirala Retoix 

regionalno akademijo z 

naslovom “Učinkovitost 

in uspešnost preventivnih 

programov”.

Ključno področje dela EMCDDA je spodbujanje razvoja dokazov in izmenjava najboljših praks na 

področju preventive, prav tako pa omenjeni center vsako leto izdaja nacionalna poročila o tem, 

kaj posamezne države delajo na področju preventive. Nekaj časa nazaj je EMCDDA izdal evropske 

preventivne standarde kakovosti na področju drog in jih predstavil v Priročniku št. 7, vsebujejo pa prve 

evropske smernice o zagotavljanju izvajanja visoko kakovostne preventive na področju drog.

Srečanja so se udeležili strokovnjaki iz Albanije, Bosne, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije, 

Poljske, Slovenije, Srbije, Turčije, Velike Britanije, EMCDDA in Pompidoujeve skupine. Med predavatelji 

velja omeniti Gregorja Burkharta, vidnega strokovnjaka s področja preventive, ki je predstavil stanje 

na področju preventive v EU in obstoječe dobre prakse, ki se v zadnjem času postopoma uveljavljajo 

tudi v našem prostoru. Sledile so predstavitve obstoječih praks po posameznih državah, kjer smo 

udeleženci skupaj z g. Burkhartom ugotavljali, katere kakovostne standarde vključujejo predstavljeni 

programi. V zaključku prvega dneva je Dijana Jerković z Urada za droge Republike Hrvaške predstavila 

njihove izkušnje pri dodeljevanju sredstev številnim različnim preventivnim programom.
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Drugi dan REITOX akademije je bil uvodoma namenjen predstavitvi evropskih kakovostnih standardov 

in vrednotenju univerzalnih preventivnih pristopov, na to temo sta nato sledili dve delavnici. Odziv 

udeležencev na obe predavanji in delavnici je bil precej pozitiven. Večina udeležencev za standarde še 

ni slišala, v uveljavljanju standardov pa vidijo možnost za izboljšanje svojega dosedanjega dela, kar je 

dobra osnova za izboljšanje stanja na področju preventive. Prav tako se zavedajo pomena vrednotenja 

njihovih aktivnosti in programov, saj le tako lahko izboljšajo svoje delo.

REITOX akademije smo se udeležili tudi predstavniki Preventivne platforme in ugotovili, da smo z 

našim delom na pravi poti, in da sledimo stroki in obstoječim dokazom, kar je dobra popotnica za naše 

nadaljnje delo.

Svetovna zdravstvena organizacija poziva vlade širom sveta naj storijo več za preprečitev 
bolezni in smrti zaradi alkohola

Svetovna zdravstvena organizacija je, glede na najnovejše poročilo z omenjenega področja, v letu 

2012 zabeležila kar 3,3 milijona smrti zaradi posledic škodljive rabe alkohola. Uporaba alkohola ne 

vodi le v zasvojenosti, ampak poveča tudi tveganje za razvoj več kot 200 različnih bolezni, vključno s 

cirozo jeter in nekaterimi oblikami raka. Dodatno pa lahko vodi tudi do nasilja in posledično različnih 

fizičnih poškodb. Glede na omenjeno poročilo, naj bi alkohol prav tako povzročal večjo občutljivost na 

morebitne infekcijske bolezni, kot sta npr. tuberkuloza in pljučnica.

Podrobno poročilo, ki spremlja posledice uporabe alkohola na javno zdravstvo in politične ukrepe 

na dotičnem področju (“Global status report on alcohol and health 2014”) 194 držav članic Svetovne 

zdravstvene organizacije, podaja zaskrbljujoče profile različnih držav. S tem nakazuje, da je potrebno 

storiti več z namenom zaščite populacije zaradi posledic uporabe alkohola, kar javno sporočajo tudi 

vodilni strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije. Nekatere države zato že ukrepajo z višanjem 

davkov, omejevanjem dostopa do alkohola z višjo starostno omejitvijo in pa uravnavanjem ali 

prepovedjo trženja alkoholnih pijač.
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Poročilo posebej poudarja potrebo po ukrepih znotraj držav, in sicer z vključitvijo:

 ͳ državnih pobud za razvoj politike zmanjševanja škodljive rabe alkohola (66 držav članic je leta 
2012 že napovedalo nekatere ukrepe s področja alkohola na državni ravni);

 ͳ aktivnosti, ki ozaveščajo o problematiki alkohola (skoraj 140 držav je v zadnjih treh letih poročalo 
o vsaj eni takšni aktivnosti);

 ͳ (še več) zdravstvenih storitev, ki omogočajo preventivne učinke, zdravljenje in nego (predvsem 
za paciente in njihove svojce) ter podpirajo iniciativo t.i. “screening” metod in metod kratkih 
intervencij.

 ͳ Poleg tega poročilo kaže na potrebo po aktivaciji lokalnih skupnosti z namenom zmanjšanja 
škodljive rabe alkohola na lokalni ravni.

V povprečju namreč vsak posameznik, starejši od 15 let, popije 6,2 litra čistega alkohola na leto, nekaj 

manj kot polovica populacije (38,3%) pa v bistvu redno pije alkohol, kar pomeni, da tisti, ki alkohol 

pijejo, popijejo povprečno 17 litrov čistega alkohola na leto.

Poročilo prav tako nakazuje, da zaradi posledic alkohola umre višji odstotek moških kot žensk – gre za 

7,6% smrti pri moških in 4% smrti pri ženskah – kljub temu, da je dokazano, da so ženske (v primerjavi 

z moškimi) verjetno bolj ranljive in kot take izrazitejša rizična skupina za nekatera, z alkoholom 

povezana zdravstvena stanja. Strokovnjaki prav tako poročajo o skrb vzbujajočem dejstvu, da se raba 

alkohola pri ženskah konstantno povišuje.

Podatki kažejo, da je za okoli 16% posameznikov, ki pijejo alkohol, značilno t.i. epizodično prekomerno 

pitje (“popivanje”), ki je sicer zdravju najbolj nevarno. Prav tako so bolj ogrožene socialno ranljive 

skupine, pri katerih je opazno pomanjkanje kvalitetne zdravstvene oskrbe, nimajo pa niti pomembnih 

zaščitnih dejavnikov, kot so npr. funkcionalna družina ali pa aktivna vključenost v lokalno skupnost.

V splošnem je Evropa regija z največjo količino popitega alkohola na prebivalca. Analize sicer kažejo 

na nespremenjeno stanje v zadnjih 5 letih tudi v Afriki in Ameriki, opazna pa so povečanja v količini 

zaužitega alkohola na prebivalca v jugovzhodni Aziji in zahodnih pacifiških regijah.



9

S pomočjo globalnega mreženja Svetovna zdravstvena organizacija podpira države v razvoju in 

implementacijo politike za zmanjševanje škodljive rabe alkohola. Potreba po bolj intenzivnem 

ukrepanju je bila potrjena z mejnikom leta 2011 na srečanju Združenih narodov, kjer so alkohol 

prepoznali kot enega od 4 faktorjev tveganja, ki povečujejo epidemije nenalezljivih bolezni.

Za več informacij se lahko obrnete na:

Glenn Thomas     Tarik Jasarevic

WHO Department of Communications WHO Department of Communications

Mobilni telefon: +41 79 509 0677  Mobilni telefon: + 41 79 367 62 14

Telefon: +41 22 791 3983   Telefon: + 41 22 791 50 99

E-pošta: thomasg@who.int   E-pošta: jasarevict@who.int
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Peta letna EUSPR konferenca in srečanje članov

Palma de Mallorca, 16.-18. oktober 2014

Namen letošnje EUSPR konference pod naslovom  »Ali je cent za preventivo še vedno vreden evra za 

zdravljenje? Ekonomski vidiki in vrednost preventive« je raziskati najnovejše ugotovitve, metodologije 

in polemike na tem področju. Prav tako nas bo zanimalo, 

kakšna so pričakovanja družbe glede preventive? Kam 

bi morale biti usmerjene naše prioritete? V izboljšanje 

zdravja prebivalstva, varčevanje, zmanjševanje neenakosti 

ali naj bi bil poudarek na zdravljenju oziroma kazenskem 

pregonu? Namen konference bo prav tako preučiti vlogo 

ekonomskih interesov v preventivi  in kako le-ti lahko 

ovirajo ali podpirajo preventivno delo.

Več informacij na: http://euspr.org/fifth-euspr-conference-2014/
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Konferenca o alkoholu, zdravju in politiki

Amsterdam, 3. oktober 2014

 

Nizozemski inštitut za alkoholno politiko STAP v mesecu 

oktobru organizira konferenco o alkoholu, zdravju in 

politiki. Znanja o škodi, ki jo povzroča alkohol, je veliko, 

vedno znova pa ugotavljamo, da bi bila lahko alkoholna 

politika oziroma izvajanje le-te boljše kot je sedaj.  V 

Evropi pijemo dvakrat več v primerjavi s svetovnim 

povprečjem. Zaradi pitja alkohola v državah EU vsako leto 

umre 120.000 ljudi v starosti med 15. in 64. letom. Delež 

smrtnosti bi lahko dramatično zmanjšali, če bi obstoječe 

znanje o škodi, ki jo povzroča alkohol, prenesli v politiko 

na evropski, nacionalni in lokalni ravni.

Cilj konference je informirati udeležence o obstoječem in novem znanju o škodi, povzročeni zaradi 

alkohola. Namen konference je prav tako zagotoviti informacije, kako lahko to znanje prenesemo v 

prakso.

Konferenca je namenjena raziskovalcem, političnim odločevalcem, politikom in praktikom.

Več informacij:  http://www.stap.nl/en/news/news.html/3531/3238/international-conference-

alcohol-health-and-policy#p3531.
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