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2. srečanje Foruma NVO za kakovost v preventivi - Ljubljana, 7. junij 2013
Junija smo pri nas ponovno gostili eno izmed najvidnejših strokovnjakinj s področja razvojne
psihologije in družinske preventive, prof. dr. Karol Kumpfer, ki je med drugim tudi avtorica družinskega
preventivnega programa »Strengthening Families Program«. Vsebina drugega srečanja Foruma je bila
osredotočena na področje družinske preventive.
Predstavljene so bile teoretske osnove, smernice in priporočila ter dobre prakse z omenjenega področja.
V nadaljevanju so bile predstavljene učinkovite strategije za delo s starši in opolnomočenje družin z
vidika preprečevanja tveganega vedenja mladostnikov. Gre za ugotovitve, ki so produkt triletnega dela
v okviru evropskega projekta »European Family Empowerment« (EFE). Foruma se je udeležila tudi mag.
Gordana Možina Florjanc (MDDSZ), ki je predstavila delovanje družinskih centrov.

Inštitut za
raziskave
in razvoj

Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”
Trubarjeva cesta 13, Grosuplje

Rdeči križ Slovenije
Mirje 19, Ljubljana

Mladinsko združenje Brez izgovora
Celovška 185, Ljubljana

2. preventivni dnevi na Debelem Rtiču, 20 in 21. junij 2013
Na Debelem Rtiču so 20. in 21. junija
2013 potekali 2. slovenski preventivni
dnevi, in sicer v domeni projekta
»Preventivna platforma 2«. Dogodek
je bil razdeljen na dva dela. Prvi dan je
bil organiziran sklop izobraževanj za
predstavnike nevladnih organizacij s
področja preprečevanja zasvojenosti
– v treh sklopih so bile predstavljene
različne paralelne sekcije, v katerih so
lahko prisotni tudi aktivno sodelovali.
Vzporedno je potekalo tudi usposabljanje za izvajalce šolskega preventivnega programa “Izštekani”.
Drugi dan je potekal posvet nevladnih organizacij in ostalih pomembnih akterjev na področju
preprečevanja zasvojenosti. Predstavljena je bila nova strategija EU na področju prepovedanih drog,
standardi Združenih narodov na področju preventive, beseda pa je tekla tudi o socialnem marketingu
ter povezavi med razvojem možganov in tveganem obnašanju mladostnikov oziroma njihovem zdravju.
Diskusija ob koncu posveta je prinesla precej zanimivih iztočnic za nadaljnje delo, predvsem pa so bila
izpostavljena nekatera vodila, ki bi jih v prihodnje zagotovo veljalo upoštevati. Trije govorci zaključnega
dela posveta so strnili ideje in misli skozi različne zorne kote oziroma skozi poklice, ki jih opravljajo.
Ingrid Kristančič Šömen iz Društva Svit je poudarila, da lahko nevladne organizacije ponudijo precej
uporabnih informacij s terena, saj imajo neposreden stik z mladimi – te informacije pa so v kombinaciji
s stroko zelo uporabne. Pomembno je, da se združijo vsi akterji v procesu na področju preventive in se
zavzemajo za delovanje v dobro mladih.
Natalija Panič, učiteljica in izvajalka programa “Izštekani”, je omenila, da je učenje socialnih veščin
za mlade nujno, saj jim pride prav v vseh življenjskih situacijah, ne samo v okoljih, kjer mladi pridejo v
stik z alkoholom in drugimi drogami. Vsekakor je pomemben dejavnik tudi profil ljudi, ki dela z mladimi
oziroma na splošno na področju preventive – žal obstaja določen odstotek ljudi, ki na takšna delovna
mesta ne sodi. In ravno tukaj bi morali vodstveni delavci na šolah poglobiti sodelovanje s stroko, ki bi
morala delovati v smeri strokovnosti v praksi in ne samo na papirju.
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Janko Korošec, tajnik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, je kot starš izpostavil predvsem
problematiko vključevanja organiziranih staršev v proces preventive, ki se izvaja na šolah. Meni,
da bi bilo dobro sestaviti splošen in enostaven okvir oziroma smernice vrednotenja preventivnih
programov, ki se izvajajo. Okvir bi bil namenjen staršem, da bi ga kot posredni uporabniki, katerih
otroci so vključeni v te programe, tudi razumeli in lahko mogoče tudi sami vplivali na odločitve šole,
koga dejansko spustiti v šolski prostor in koga morebiti ne.
Žal na področju preventive spremembe ne bodo prišle čez noč, zato lahko zaenkrat delamo s tem,
kar imamo na voljo. Najprej je potrebno izločiti programe, ki so zagotovo neučinkoviti, pri vseh
ostalih pa bi bilo potrebno postopoma ocenjevati njihovo učinkovitost. Preventivne delavce bi bilo
treba opolnomočiti, da uspejo prepoznati programe, ki so učinkoviti in znanstveno preverjeni ter te
programe predlagati naprej ustreznim ustanovam, ki bi take programe potrebovale.

Evropski forum civilne družbe na področju drog - Bruselj, 24. in 25. junij 2013
V organizaciji Evropske komisije je 24. in 25. junija 2013 v Bruslju potekal 1. sestanek foruma civilne
družbe na področju drog (Civil Society Forum on Drugs) v novi sestavi. Sestanka se je udeležil tudi
Matej Košir z Inštituta Utrip. V naslednjih mesecih bo forum preučil novo evropsko strategijo in
akcijski načrt na področju drog, zlasti z vidika (ne)upoštevanja dosedanjih predlogov in priporočil CSF
s strani Evropske komisije. Prek Inštituta Utrip so bila na forumu v diskusijo predložena tudi stališča
projektne skupine »Preventivne platforme«, zlasti na področju vpeljevanja kakovostnih standardov in
vrednotenja v preventivno dejavnost (tudi) znotraj civilne družbe. Na pobudo Inštituta Utrip je Evropska
komisija med člane foruma sprejela tudi Evropsko združenje za raziskave v preventivi (European
Society for Prevention Research), in sicer z namenom okrepitve civilno-družbenih prizadevanj na
področju preventive ter vsebinskega uravnoteženja s področij zmanjševanja škode, zdravljenja
oziroma socialne obravnave uporabnikov drog. Omenjeno združenje bo prek koordinacije Inštituta
Utrip skušalo oblikovati predloge na področju kakovostnih preventivnih standardov.
Forum civilne družbe na področju drog je ustanovila Evropska komisija za neuradno izmenjavo mnenj in
informacij z organizacijami civilne družbe. Pridobljene informacije o izkušnjah in dogajanju na terenu
naj bi uporabila zlasti pri pripravi novih predlogov politik in ukrepov ter pri spremljanju akcijskega
načrta EU za boj proti drogam. Problematika drog je namreč tesno povezana z različnimi problemi,
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v reševanje katerih so pogosto vključene organizacije civilne družbe oziroma nevladne organizacije.
Uspešno reševanje teh problemov je možno samo s sodelovanjem različnih akterjev in z močno podporo
skupnosti. Politika se vsaj na deklarativni ravni zaveda, kako pomembne so informacije, ki jih dobi v
dialogu s civilno družbo.

Severnoameriški preventivni programi: so izvedljivi v evropskem prostoru?
Gregor Burkhart, vodja preventivnega oddelka na EMCDDA, je izdal dokument, v katerem je raziskoval
prenosljivost severnoameriških preventivnih programov v evropsko kulturno okolje. Obstaja kar nekaj
strokovnjakov, ki so mnenja, da programi, ki so bili razviti v določenem kulturnem kontekstu, npr. v
Kanadi ali ZDA, niso učinkoviti oziroma sprejemljivi v Evropi.
V dokumentu je najprej predstavljena razprava o tem, zakaj se Evropejci še vedno upirajo uporabi
programov, razvitih v Severni Ameriki, nadaljuje pa z evropskimi izkušnjami glede prilagoditev in
izvedbe štirih inovativnih in učinkovitih preventivnih programov.
Več informacij si lahko preberete na spletni strani EMCDDA http://www.emcdda.europa.eu/
publications

Preprečevanje škode zaradi alkohola med nosečnostjo - Edmonton (Kanada), 23. – 25.
september, 2013
Septembra 2013 se bo v Kanadi odvila prva
mednarodna konferenca, ki bo v celoti
posvečena

celovitemu

preprečevanju

fetalnega alkoholnega sindroma (FASD).
Plenarna predavanja bodo usmerjena v
razpravo in razmislek o obetavnih in
inovativnih pristopih za preprečevanje FASD,
kot so npr. politike in različni programi, ki se
osredotočajo

na

uporabo

alkohola

in

socialno zdravstvene determinante. Pomemben del konference bo tudi razprava o ovirah, ki
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onemogočajo izvajanje preventive na področju FASD ter možne rešitve za premagovanje teh ovir. Cilj
mednarodnega srečanja je tako druženje strokovnjakov s celega sveta, izmenjava znanja in mreženje
vseh, ki jih to področje zanima.

Evropska mladinska tobačna konferenca – Izola, 15. – 21. september 2013
Septembra letos bo Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija, konzorcijski partner Preventivne
platforme, organiziralo Evropsko mladinsko tobačno konferenco (ETYC – European Tobacco Youth
Conference). Na konferenci se bomo osredotočali predvsem na tobačno politiko po posameznih
evropskih državah in v Evropi na splošno, glavne teme pa bodo dvig cen in zmanjševanje dostopnosti
tobačnih izdelkov ter prepoved oglaševanja tobačne industrije. Več o konferenci v prihodnjem biltenu
ter na spletni strani www.noexcuse.si.

4. mednarodna konferenca Evropskega združenja za raziskave na področju preventive
(EUSPR) in srečanje članov združenja na temo “Razumevanje razlik učinkov preventive” –
Pariz, 13. – 15. november 2013
Znano je, da na razlike v zdravju in dobrem počutju v različnih ciljnih skupinah vplivajo različni biološki
in socialni dejavniki. Vendar pa je bilo doslej zelo malo pozornosti namenjene ugotavljanju, v kolikšni
meri omenjene razlike vplivajo na izkušnje pri preventivnem delu in njegove učinke. Preventivne
intervencije in politike lahko tudi nehote – z osredotočanjem samo na določene ciljne skupine ustvarjajo zdravstvene in socialne neenakosti.
Razvoj mrež, kot je »PROGRESS Plus«, ki vključuje različne pomembne dejavnike, ki vplivajo na
zdravstveni kapital (stalno prebivališče, etnična pripadnost, poklic, spol, veroizpoved, izobraževanje,
socialno-ekonomski status, socialni kapital, starost, invalidnost in spolna usmerjenost), je pomagal
zagotoviti osredotočanje raziskav na posamezne dejavnike. Vendar še vedno ostaja vprašanje, kako
posamezni dejavniki vplivajo na učinke preventivnega dela ter kako oblikovati programe in politike na
področju preventive, ki bodo omenjene dejavnike tudi upoštevali.
Rdeča nit letošnje EUSPR konference bo tako vloga modifikatorjev pri učinkih preventive ter iskanje
najboljših načinov, s katerimi bo omenjene razlike možno vključiti v raziskave in prakso. Ključni
govorniki bodo predstavili najnovejše ugotovitve iz raziskav, v katerih so ugotavljali pomembne
dejavnike, kot so starost, spol, etnična pripadnost, družina in socialno-ekonomski status.
Več informacij lahko poiščete na http://euspr.org/.
Prispevke za bilten so prispevali: Veronika Jelen, Matej Košir, Sanela Talić.
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