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Smernice in priporočila za delo na področju šolske
preventive
Matej Košir in Sanela Talić, Inštitut Utrip

Inštitut za
raziskave
in razvoj

❱❱ 1. mednarodna
konferenca na temo
družinske preventive
(str. 4)

Smernice in priporočila za delo
na področju šolSke preventive

Inštitut Utrip je junija 2012 izdal
dokument z naslovom »Smernice
in priporočila za delo na področju
šolske preventive«, ki je v sodelovanju
z Mentor Foundation International
nastal v sklopu projekta pilotske
izvedbe šolskega preventivnega
programa »Izštekani« v šolskem letu
2010/2011. Projekt je bil finančno
podprt z donacijo Švice v okviru
Švicarskega prispevka razširjeni
Evropski uniji.

V dokumentu so podrobneje
predstavljene
nekatere
izmed
ključnih predpostavk učinkovite
preventive v šolskem prostoru in
Ljubljana, junij 2012
temeljna načela, ki jih bodo šole
lahko uporabile v praksi ter si z njimi
pomagale pri razvoju in izvajanju kakovostnih preventivnih programov. Smernice in
priporočila upoštevajo znanstvene dokaze in raziskave, ki so na voljo, ter praktične
izkušnje, ki izhajajo iz dolgoletnega preventivnega delovanja številnih strokovnjakov
in strokovnih delavcev z vsega sveta.

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

Zveza društev na področju drog Rdeči križ Slovenije
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Mirje 19, Ljubljana
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Smernice in priporočila so v angleškem in slovenskem jeziku objavljene kot primer dobre prakse na področju
standardov in smernic na spletnem portalu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti (EMCDDA): http://
www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards/prevention in spletni strani Inštituta za varovanje zdravja
RS: http://www.ivz.si/prepovedane_droge_aktualno. Podporo smernicam in priporočilom so že izrazile nekatere
pomembnejše ustanove in strokovnjaki s področja preventive iz Evrope in ZDA, kot so npr. prof. dr. David Foxcroft,
Oxford Brookes University, prof. dr. Karol Kumpfer, University of Utah, Amador Calafat, IREFREA Spain, Fernando
Mendes, IREFREA Portugal, Peer van der Kreeft, EU-Dap Faculty in drugi. ■

Preventivna platforma - Študijski obisk
Stockholm (13. do 16. junij 2012)
V sklopu projekta Preventivna platforma smo od 13. do 16. junija 2012 obiskali Stockholm (Švedska), tema obiska
pa je bila preventiva, usmerjena v lokalno skupnost. Na študijskem obisku smo obiskali dve ugledni ustanovi, in
sicer STAD, ki na ravni mesta Stockholm skrbi za usklajen in celovit pristop na področju preprečevanja tveganega
obnašanja mladih, ter CAN, ki je ena od najstarejših organizacij na svetu na področju alkohola.

1. STAD – Stockholm prevents Alcohol and Drug problems
Eva Skärstrand – Predstavitev in uvod - STAD and Family Programs
Začetki STAD-a leta 1995 kot 10-letni projekt, trenutno pa predstavlja eno izmed stalnih enot znotraj Centra za
psihiatrično raziskovanje in izobraževanje. Njihov glavni cilj je prepoznati, stestirati in ovrednotiti, kasneje pa tudi
razširiti obetajoče prakse na področju preventive (alkohol in ostale droge). Zaposleni na STAD-u so večinoma
psihologi, psihiatri, sociologi ter ljudje s področja javnega zdravstva. V splošnem STAD deluje na področju preventive
v lokalni skupnosti - in sicer v sodelovanju z restavracijami (bari, pubi, klubi, križarke), v sodelovanju s fitness centri
(uporaba steroidov) ter v okviru sekundarne preventive v zdravstvu.
Predstavitev verzije programa »Strenghtening families«, adaptirano za Švedsko okolje – primerjali so originalno
ameriško verzijo z njihovo in ugotovili, da za Švedsko okolje program ni prinesel večjih sprememb vedenj.
Erika Sjöblom in Lotta Rehnman – Strategy for Stopping Steroids
Preventivni program 100% Pure Hard Training na temo uporabe steroidov. S programom začeli leta 2007, ko
razsežnost uporabe steroidov na Švedskem še ni bila znana. Glavni cilj programa je razviti medsebojno sodelovanje
s fitness centri, policijo, raziskovalci, anti doping vročo linijo, STAD-om ter z nacionalno športno zvezo - in sicer z
namenom, da bi zmanjšali porabo in možnosti dostopa do AAS (anabolični androgeni steroidi). Program ozavešča
in izobražuje lastnike fitness centrov o zakonodaji glede uporabe steroidov, posreduje jim znanje, kako se lotiti
zdravega planiranja telovadbe in prehrane ter nutricionistike, kako reagirati, če člani posedujejo ali uporabljajo
steroide. Fitness centri, ki se zavzemajo za steroid-free okolje, dobijo tudi priznanje 100% Pure Hardwork, kar pa
je postala precej prepoznavna in zaželjena blagovna znamka, v Stockholmu je takih trenutno 30 fitnessov. Ciljna
skupina programa je moška populacija od 16 – 25 let, osredotočajo se na posameznike, ki sicer še niso postali
uporabniki steroidov, vendar pa sodijo v rizično skupino. V sodelovanju s fitnesserji so v okviru aktivnosti programa
posneli tudi Mockumentary (Documentary).
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Erika Sjöblom in Maria Winberg – Safe Baltic Cruises
Mladi na Švedskem se poslužujejo križark – nemoteno se lahko zabavajo in popivajo, saj lokalne oblasti na odprtem
morju nimajo istih pristojnosti kot na kopnem. V zadnjem letu je bilo na križarjenjih prijavljenih precej posilstev, ki
so v veliki meri bile posledica prekomernega uživanja alkohola. Ker pa so posilstva indikatorji ostalih kriminalnih
dejanj, je pomembno, da se rizični faktor (v tem primeru alkohol) poskuša v največji možni meri nadzorovati. Glavni
cilj programa Safe Baltic Cruises je torej vzpostaviti boljše sodelovanje med člani posadke ter lokalnimi oblastmi z
namenom, da se trajnostno zreducira število posilstev ter ostalih kriminalnih dejanj – tako bodo križarke bolj varne,
privabile bodo večje število starejših potnikov, mladoletnim pa bodo preprečili uživanje alkoholnih pijač.
RBS – Responsible Beverage Service zagotavlja učinkovit monitoring, ki ga izvajajo natakarji in varnostniki, ne smejo
namreč servirati alkoholnih pijač vinjenin osebam in mladoletnim. S tem se zagotavlja varno okolje, tako za osebje
kot za goste. RBS zagotavlja tudi unificiran sistem barskih pravil za vse bare na križarki, vsi sledijo istim navodilom in
program izvajajo po pravilih.
Daniel Müller – Violence Prevention at Student Parties
Preventiva proti nasilju na študentskih zabavah – mladi v zadnjem letniku srednje šole ponavadi organizirajo svojo
zabavo v eni izmed diskotek v Stockholmu in zanje to pomeni možnost prekomernega opijanja z alkoholom že
pri 18. oz. 19. letih. Glavni cilj programa pa je povečati število licenciranih barov oz. klubov za prodajo alkohola,
zmanjšati število nasilnih kriminalnih dejanj in sodelovanje z lokalnimi oblastmi. Pri izvajanju aktivnosti programa
sodeluje tudi lokalna policija, saj obiskuje organizirane zabave in skrbi za to, da stvari ne uidejo iz rok. Ker pa so poleg
alkohola na zabavah glavni problem tudi prepovedane droge (oz. obstaja povezava med obemi), se program ukvarja
tudi s preventivo na področju prepovedanih drog.
CAN - Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs
Njihove glavne naloge so, da sledijo trendom uporabe drog na Švedskem, obveščajo javnosti in izobražujejo
strokovnjake na področju alkohola in ostalih drog. CAN je bil ustanovljen leta 1901 in ima 44 organizacij članic.
Ima tudi predstavnike v vseh 21 regijah na Švedskem. Regionalni predstavniki so pogosto predstavniki nevladnih
organizacij, regionalnih organov in občin. CAN enkrat letno na državni ravni med dijaki in študenti izvaja raziskavo
o alkoholu in ostalih drogah. Rezultati raziskave so objavljeni v poročilu, ki se imenuje “Skolelevers drogvanor”
(uporaba alkohola in drog med dijaki). Prav tako izvajajo regionalne in lokalne raziskave šol na zahteve občin in regij.
CAN je tudi koordinator evropskega projekta School Survey o alkoholu in ostalih drogah (ESPAD). Njihova knjižnica
je bila ustanovljena leta 1906 in je specializirana za literaturo alkohola in ostalih drog.
Pripravili: Matej Košir, Ciril Klajnšček, Vladka Tonica, Veronika Jelen.
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1. mednarodna konferenca na temo družinske preventive
8.-10. junija 2012 je v
hotelu Lev potekala prva
mednarodna konferenca
na temo družinske
preventive. Osrednja
tema konference je bila
fizično in duševno zdravje
ter blagostanje družin,
kar vključuje uporabo
alkohola, tobaka in drugih
drog, nasilje in asocialno
vedenje, starševske
veščine, starševske vzgojne stile, družinske preventivne intervencije in prakse, družinsko politiko in zakonodajo
ipd.
Konferenco sta gostila Inštitut Utrip (Slovenija) in svetovno priznana ameriška psihologinja dr. Karol Kumpfer, ki že
več desetletij razvija učinkovite preventivne prakse na področju družinske preventive. Konference so se udeležili
mnogi priznani evropski in svetovni strokovnjaki, med njimi Gregor Burkhart, Amador Calafat, Fernando Mendes in
drugi.
Udeleženci konference so čestitali pobudnikom tega dogodka in upajo, da se bodo tovrstni dogodki ponovili
tudi v prihodnje. V Evropi verjetno obstaja več učinkovitih praks na področju družinske preventive, vendar jih
iz različnih vzrokov ne poznamo. Ustanovitev mednarodne mreže na tem področju bi pripomogla k temu, da
identificiramo obstoječe učinkovite praske in jih razširimo.
Vse informacij in predstavitve so na voljo na spletni strani: http://www.familypreventionljubljana2012.com.
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