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Priložnosti & ovire pri izvajanju 
mednarodnih preventivnih standardov

Matej Košir,  Inštitut za raziskave in razvoj  „Utrip“ 

10. (virtualni) slovenski preventivni dnevi, 17.12.2021

Izjava o omejitvi odgovornosti

•Osebno nisem odgovoren za to, kar bom povedal 
danes na tem seminarju ()

•Okrivite / pritožite se EMCDDA, UNODC, 
UNESCO, WHO, Evropski komisiji, (EU)SPR …

•… sem pa ponosen, da sem glasnik & zagovornik
preventive, ki temelji na dokazih, in minimalnih 
kakovostnih standardov v preventivi …
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Človekove pravice, zdravje & preventiva

•Ustava Svetovne zdravstvene organizacije (1946): 

•»… najvišji dosegljivi standard glede zdravja kot 
temeljna pravica vsakega človeka«.

Človekove pravice, zdravje & preventiva

•Razumevanje zdravja kot človekove pravice 
pomeni pravno obveznost držav, da zagotovijo 
dostop do pravočasnega, ustreznega & cenovno 
ugodnega zdravstvenega varstva, vključno s 
preventivnimi politikami & intervencijami 
ustrezne kakovosti …
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Človekove pravice, zdravje & preventiva

• … dodeliti je treba največ (možnih) razpoložljivih 
virov za zdravstveno varstvo & preventivo. 

• Na pravicah temelječ pristop k zdravju &  
preventivi se odraža tudi v Agendi 2030 za 
trajnostni razvoj.

Agenda 2030 & preventiva
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Agenda 2030 & preventiva

• Koliko od 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) je 
neposredno povezanih s preventivo?

Agenda 2030 & preventiva
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Otrokove pravice, droge & preventiva

Otrokove pravice, droge & preventiva

»Države pogodbenice bodo z vsemi ustreznimi ukrepi, vštevši 

zakonodajne, upravne, socialne in vzgojne ukrepe, zaščitile 

otroke pred nezakonito uporabo mamil & psihotropnih snovi, 

kot so določene v ustreznih mednarodnih pogodbah, in 

preprečile uporabo otrok pri nezakoniti proizvodnji in trgovini s 

takšnimi snovmi.«
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Kako preventivo razumemo danes?

Preventiva = SOCIALIZACIJA

•Proces prenosa kulturno sprejemljivih stališč, 
norm, prepričanj & vedenj.

•Posameznika / posameznico socializira vrsta 
različnih socializacijskih agentov.

Starši, učitelji, trenerji, 
vrstniki, množični 
mediji, skupnost …
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Definicija preventive

• Razumevanje dejavnikov, povezanih z začetkom in 
napredovanjem tveganega vedenja (npr. uporabe drog).

• Zbirka metodoloških & znanstvenih dokazov za razvoj 
politik in intervencij z učinkovitimi strategijami.

• Širši namen je otroke, mladino in širšo populacijo ohraniti 
zdrave & varne, da bodo lahko uresničili svoje talente & 
potencial.

Več kot »zgolj droge«

•Otroci so tisto, kar že so, pa TUDI tisto,              
kar LAHKO postanejo.
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Kako preventivo razumemo danes?

Mantra sodobne preventive: 
VEDENJE Z VEČ TVEGANJI HKRATI

Kako preventivo razumemo danes?
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Kako preventivo razumemo danes?

Standardi (kakovosti) v preventivi
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Vlaganje v (kakovostno) preventivo?

• Kolikšni delež (%) zdravstvenih izdatkov se po vašem 
mnenju v Evropi potroši za preventivo (podatki OECD)?

Vlaganje v (kakovostno) preventivo?

97.2%

2.8%

Vir: OECD Health Statistics, 2017
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Vlaganje v (kakovostno) preventivo?

97.2%

2.8%

Vir: OECD Health Statistics, 2017

Vlaganje v (kakovostno) preventivo?

97.2%

2.8%

Vir: OECD Health Statistics, 2017
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Vlaganje v (kakovostno) preventivo?

Vlaganje v (kakovostno) preventivo?

Razmerje med stroški in koristmi v 

preventivi od 4 € do 56 € za 1 evro
porabljen za učinkovite intervencije

23

24



17. 12. 2021

13

Večstopenjski  večkomponentni pristop

• Kompleksno prepletanje 
individualnih & okoljskih 
dejavnikov, ki otroke, 
mladino in odrasle 
naredijo občutljive ali 
ranljive za uporabo 
alkohola, tobaka in 
drugih drog ter druga 
tvegana vedenja.

Svet

Družba

Skupnost

Družina

Posameznik

Vir: United Nations Office on Drugs and Crime 
(2013). International standards on drug use prevention.

Večstopenjski  večkomponentni pristop

• Učinkovita preventivna strategija mora zagotoviti
»integrirano paleto intervencij in politik, ki temeljijo na 
znanstvenih dokazih, na več lokacijah, usmerjenih v
ustrezno starost & stopnje ranljivosti ciljne populacije«.

• »Dobro razumevanje ciljne populacije in njene 
stvarnosti je predpogoj za učinkovito, stroškovno 
učinkovito & etično preventivo«.

Vir: United Nations Office on Drugs and Crime 
(2013). International standards on drug use prevention.
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Večstopenjski  večkomponentni pristop

•Potreben je večstopenjski, večkomponentni pristop 
v vseh fazah človekovega razvoja ...

Vir: United Nations Office on Drugs and Crime 
(2013). International standards on drug use prevention.

—Afriški pregovor

ZNANOST: Razvoj možganov

• Kdaj se po vašem mnenju zaključi razvoj možganov?
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ZNANOST: Razvoj možganov

ZNANOST: Razvoj možganov

Starost 18-25 let !
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ZNANOST: Osnovni etiološki model

Makro okolje

Mikro okolje

Osebnostne 
značilnosti

PREPRIČANJA
STALIŠČA
VEDENJE

GENETIKA
TEMPERAMENT
FIZIOLOGIJA

Ranljivost posameznika vs. mikro- in 
makro-okolja - uporaba drog

Vir: EUPC, 2019
Bronfenbrennerjeva teorija ekoloških sistemov (1979)

ZNANOST: Osnovni etiološki model

Makro okolje

Mikro okolje
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značilnosti
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VEDENJE
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ZNANOST:  Večstopenjski  ra zvojni  okv i r

Vir: EUPC, 2019

ZNANOST:  Večstopenjski  ra zvojni  okv i r

MAKRO OKOLJA

PRIHODEK IN VIRI
- Revščina
- Brezdomstvo, status begunca
- Otroška delovna sila
- Neenak dostop do zdravstvenega sistema

SOCIALNO OKOLJE
- Antisocialne norme, slabši neformalni družbeni nadzor
- Pomanjkanje socialne kohezije, nepovezanost, pomanjkanje socialnega kapitala
- Konflikti/vojne
- Socialna izključenost, neenakost, diskriminacija.

FIZIČNO OKOLJE
- Propadajoče, zapuščene stavbe, podstandardna stanovanja

- Slabi odnosi v soseščini
- Dostop do alkohola, cigaret in drugih drog, orožja
- Neenaka možnost za nakup kvalitetne hrane
- Izpostavljenost strupom
- Mediji

MIKRO OKOLJA

VPLIVI DRUŽINE
- Pomanjkanje prisotnosti staršev ter nadzora
- »Stroga« vzgoja, zloraba ali zanemarjanje
- Slab vzor
- Slabi fizični pogoji za življenje / bivanje
- Stresno, kaotično okolje
- Uporaba drog s strani staršev

VPLIVI ŠOLE
- Slaba kakovost zgodnjega izobraževanja
- Izostanki v šoli
- Slaba šolska klima
- Pomanjkanje zdravstvene vzgoje in preventivnih programov
- Pomanjkanje izvenšolskih dejavnosti

VPLIVI VRSTNIKOV
- Asocialni vrstniki, vzorniki
- Izpostavljenost alkoholu, tobaku in drugim drogam, nasilju, kriminalu
- Pomanjkanje starševskega nadzora glede druženja z vrstniki
- Nova socialna omrežja

OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI

GENETSKE PREDISPOZICIJE 

DUŠEVNO ZDRAVJE & OSEBNE LASTNOSTI
- »Iskanje vznemirjenja«
- Agresivnost
- Nepremišljenost
- Impulzivnost
- Težave v duševnem zdravju

NEVROLOŠKI RAZVOJ
- Težave v razvoju govora
- Kognitivni primanjkljaji
- Slabše razvite veščine sprejemanja odločitev in reševanja problemov

STRESNO ODZIVANJE
- Nezmožnost uravnavanja čustev in dojemanja
- Disregulacija odzivov
- Slabše spopadanje/soočanje s stresom / problemi

PRIMARNI REZULTATI

UPORABA DROG IN S TEM POVEZANE TEŽAVE 
- Šolski neuspeh
- Slabše razvite socialne veščine
- Slaba samoregulacija
- Težave v duševnem zdravju
- Slabše fizično zdravje

Vir: EUPC, 2019
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ZNANOST:  D e javnik i  v  ra z l i čn ih  fa za h ra be  drog

Vir: EUPC, 2019

Evropska  k l a s i f i kac i ja :  k l jučna je  ra n l j ivost

Selektivna preventiva

Ranljivi z vidika socialnih, demografskih kriterijev

(ne moremo predvideti stopnje 

ranljivosti posameznikov)

Indicirana preventiva

Ranljivost – diagnosticirano 

stanje s strani strokovnjaka: 

težave v duševnem zdravju ali 

vedenjske težave;
ni nujno, da v teh primerih 

posamezniki (že) uporabljajo droge

Univerzalna 

preventiva

- brez filtra

“Zgodnja intervencija“      

Izostanki v šoli

Akademski neuspeh 

(slab uspeh)

Različne kršitve

Slaba navezanost

Starševski stili
Pogoji v družini Vir: EUPC, 2019
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Model Inštituta za medicino, 1994

Okoljske preventivne strategije

Kaj so mednarodni  preventivni  standardi?

• Prva izdaja leta 2013 (UNODC)

• Z manjšimi popravki 2015
• Druga dopolnjena izdaja 2018 (WHO)

• Sodelovanje 143 strokovnjakov
• Iz 47 držav (tudi Slovenije)
• Neuradni slovenski prevod 2020 (PP)
• Pregled 28.800 člankov (2012-2018)

= 71 pregledov/študij vključenih
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Namen mednarodnih standardov

• Povzeti trenutno razpoložljive znanstvene 
dokaze, ki opisujejo učinkovite intervencije in 
politike ter njihove značilnosti.

• Identificirati glavne komponente & značilnosti 
učinkovitega nacionalnega preventivnega 
sistema.

• Pomagati oblikovalcem politik po vsem svetu 
razviti preventivne programe, politike in 
sisteme, ki so resnično lahko učinkovita 
naložba v prihodnost otrok, mladine, družin in 
skupnosti.

Namen iz ida slovenskega prevoda

• izboljšanje kakovosti & financiranja 
preventivnih politik in praks v 
Sloveniji na področju drog (vključno 
z alkoholom in tobakom)

• bolj celovit & sistematičen pristop 
k preventivi na nacionalni in lokalni
ravni. 
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Nadgradnja dosedanjega dela

Neučinkoviti  pristopi

• Kateri so po vašem mnenju neučinkoviti pristopi              
v preventivi (in zakaj)?
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Neučinkoviti pristopi

• Neinteraktivne metode (kot so enkratna predavanja 
ali delavnice ali tako imenovani preventivni dnevi)

Neučinkoviti pristopi

• Samo informacije (npr. letaki, brošure)
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Neučinkoviti pristopi

• Samo informacije (npr. letaki, brošure)

Botvin (1990): Pri razvoju preventivnih programov, ki 
temeljijo na dejstvih, hodimo po tankem ledu med 
preventivo in promocijo, odvisno od tega, katera in 
kako so dejstva predstavljena.

Neučinkoviti pristopi

• Taktike zastrašenja / vzbujanje strahu
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Neučinkoviti pristopi

• Taktike zastrašenja / vzbujanje strahu

Intervencije, ki uporabljajo taktike zastraševanja, in 
nekateri programi v zaporih, ki povezujejo zapornike 
in mlade, so povzročili višjo stopnjo ponovnega 
prijetja in prestopniškega vedenja – kot pri mladih, 
ki niso bili vključeni v intervencijo (Mentor Adepis, 2017).

Neučinkoviti pristopi

• Pristopi, ki temeljijo na nestrukturiranih (in 
neinteraktivnih) razpravah (običajno medvrstniških)
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Neučinkoviti pristopi

• Osredotočanje zgolj na izboljšanje samopodobe in 
čustveno učenje

Neučinkoviti pristopi

• Osredotočanje zgolj na izboljšanje samopodobe in 
čustveno učenje

Študije kažejo, da ima veliko agresivnih & 
nasilnih mladih zelo visoko samopodobo, in 
so tudi bolj drzni & neustrašni poskusiti / 
uporabiti alkohol, tobak in druge droge.
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Neučinkoviti pristopi

• Osredotočanje na etične / moralne odločitve ali 
vrednote

Neučinkoviti pristopi

• Osredotočanje na etične / moralne odločitve ali 
vrednote

Botvin (1990): Poučevanje etično-
moralnega vedenja se najbolje 
izvaja z zgledi, ne s predavanji.
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Neučinkoviti pristopi

• Policisti kot preventivni predavatelji / edukatorji

Neučinkoviti pristopi

• Pričevanja nekdanjih uporabnikov drog / zasvojencev / 
opitih voznikov (npr. žrtev prometnih nesreč)
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Neučinkoviti pristopi

• Naključna testiranja na droge (npr. v šolah & na fakultetah)

Neučinkoviti pristopi

• Združevanje mladih z visokim tveganjem (skupinska 
norma postane višja kot v splošni populaciji mladih, kar ima     
za posledico npr. višje stopnje rabe drog)
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Neučinkoviti pristopi

ZNANOST: Razvoj možganov

Starost 18-25 let !
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Učinkoviti  preventivni pristopi

• Kateri so po vašem mnenju učinkoviti pristopi v 
preventivi (npr. komponente, predpogoji / standardi)?

Pregled učinkovitih intervenci j  & pol it ik

59

60



17. 12. 2021

31

Pregled učinkovitih intervenci j  & pol it ik

Učinkoviti preventivni pristopi

• Učinkovite politike (»best buys«) (npr. alkohol, tobak itd.)

• Temeljijo na znanstvenih teorijah
• Temeljijo na oceni potreb (npr. dejavniki tveganja & zaščite)

• Ustrezajo starosti ciljne skupine
• Ustrezajo stopnji tveganja / ranljivosti ciljne skupine
• Kulturna prilagoditev (kaj to dejansko pomeni v praksi?)

• So ovrednotene (z vidika rezultata oz. učinka / vpliva)
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Učinkoviti preventivni pristopi

• Usposobljeno osebje oz. izvajalci (primerna dolžina & gradiva)

• Skrbno načrtovana izvedba (npr. zvestoba prvotnemu programu)

• Ustrezna intenzivnost in trajanje (npr. 10-15 tedenskih enot)

• Interaktivnost (npr. delo v skupinah) in strukturiranost
• Manualizirani programi (npr. v obliki učnega načrta)

• Vključenost staršev / družin (npr. staršev IN otrok)

Učinkoviti preventivni pristopi

• Šolski programi / politike: 
• zagotovljena podpora celotnega šolskega osebja (vključno z 

vodstvom), staršev, širše šolske skupnosti, lokalnih oblasti & 
drugih ključnih deležnikov (npr. večkomponentni pristop)

• celovita, vključujoča & dosledna šolska politika do drog

• Nekaj učinkovitih komponent:
• normativno izobraževanje
• socialne & osebne veščine
• poudarek na kratkoročnih učinkih tveganega vedenja
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Učinkoviti preventivni pristopi

• Večkomponentne pobude na ravni 
skupnosti: 
• podpora uveljavljanju politik na 

področju alkohola & tobaka na lokalni 
ravni (npr. nadzor nad prodajo 
mladoletnim)

• aktivnosti v različnih okoljih skupnosti 
(družine in šole, delovna mesta, prostori za 
zabavo itd.)

Učinkoviti preventivni pristopi

• Večkomponentne pobude na ravni 
skupnosti: 
• vključitev univerz v smislu podpore pri 

izvajanju učinkovitih programov ter 
njihovem spremljanju & vrednotenju

• skupnostim ponujajo ustrezno 
usposabljanje & vire

• pobude vzdržujejo srednjeročno        
(npr. več kot eno leto)
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•Nekatere značilnosti medijskih 
kampanj s pozitivnimi rezultati 
(UNODC, 2015; UNODC/WHO, 2018):

• Natančno določite ciljno skupino 
oglaševalske akcije s tem, da »ena 
velikost ne ustreza vsem«.

• Medijske kampanje morajo temeljiti 
na trdni teoretični podlagi.

Učinkoviti preventivni pristopi

• Sporočila je treba oblikovati na podlagi močnih 
formativnih raziskav: potrebno je testirati 
sporočila & gradiva pred objavo kampanje!

• Povežite kampanjo z drugimi preventivni ukrepi 
in intervencijami v sklopu družin (doma), šole, 
skupnosti ali celotne družbe. Večkomponentna 
preventiva je lahko učinkovitejša!

• Ustrezno izpostavljenost ciljne skupine je treba 
doseči skozi ustrezno časovno obdobje.

Učinkoviti preventivni pristopi
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• Uspešne medijske kampanje se sistematično 
vrednotijo.

• Preventivne kampanje, usmerjene v otroke, bi 
morale biti prvenstveno namenjene staršem.

• Kampanje morajo biti usmerjene v 
spreminjanje kulturnih norm o uporabi drog 
(vključno z alkoholom in tobakom) in/ali 
izobraževanju javnosti o posledicah uporabe 
drog in/ali predlaganju strategij, kako se 
upreti / izogniti uporabi drog

Učinkoviti preventivni pristopi

Učinkoviti preventivni pristopi

• Prizorišča za zabavo (nočno življenje): 
• usposabljanje osebja in vodstva za odgovorno strežbo & 

ravnanje z opitimi gosti
• zagotavljanje svetovanja & zdravljenja oz. socialne obravnave 

za zaposlene in vodstvene delavce, ki takšne intervencije 
potrebujejo

• vključevanje močne komunikacijske komponente za 
ozaveščanje in sprejemanje programov oz. intervencij
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Učinkoviti preventivni pristopi

• Prizorišča za zabavo (nočno življenje): 
• dejavno sodelovanje organov pregona, zdravstvenega in 

socialnega sektorja & nevladnih organizacij
• uveljavljanje obstoječih zakonov & politik glede uporabe drog 

(vključno z alkoholom & tobakom) na prizoriščih za zabavo in 
v skupnosti (npr. soseskah, kjer se pogosteje odvijajo zabave)

Spletna stran: http://www.hntinfo.eu/

(Še!?) brez dokazov

• Športne & druge prostočasne dejavnosti
• Preprečevanje nemedicinske uporabe zdravil na recept
• Ukrepi in politike, usmerjene k posebno ogroženim 

otrokom in mladostnikom:
• Otroci in mladostniki zunaj šole, otroci na ulici, sedanji in bivši otroci vojaki, 

razseljeni prebivalci oz. tisti iz postkonfliktnih območij, otroci in mladi v 
rejništvu, v sirotišnicah, v sistemu sodnega varstva mladoletnikov itd.

• Preprečevanje uporabe novih psihoaktivnih snovi (NPS), 
ki niso pod nadzorom konvencij
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Trajnost

• Preventiva je učinkovita in tudi stroškovno učinkovita, 
vendar je NUJNA, tako kot pri vseh politikah in 
intervencijah, srednjeročna & dolgoročna naložba za 
uresničitev vsega njenega potenciala:

• … npr. izpolnjevanje standardov kot pogoj za 
sofinanciranje, certificiranje & akreditiranje !!!

Trajnost

• spremljanje & prilagajanje preventivnega sistema 
(nacionalnega ali lokalnega) v rednih časovnih presledkih

• namensko financiranje izvajanja načrtovanih intervencij 
in politik, ki temeljijo na dokazih (vsaj srednjeročno)

• redno zbiranje podatkov s pomočjo informacijskega 
sistema, vključno s povratnimi informacijami glede 
procesa načrtovanja/spremljanja
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Trajnost

• stalna podpora raziskavam za natančno vrednotenje
intervencij in politik

• stalna podpora usposabljanju izvajalcev preventivnih 
intervencij in oblikovalcev politik, ki sodelujejo pri 
načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju 
preventivnih strategij na področju uporabe drog          
(npr. UPC / EUPC, ciljana in v prakso usmerjena usposabljanja)

Trajnost

• »domovinska pravica« v okviru obstoječega sistema 
ministrstev / služb, ki imajo za svoj mandat krepitev 
zdravja ter dobrega počutja otrok, mladih in odraslih

• sodelovanje & prispevek ključnih deležnikov (npr. vrtcev, 
šol, univerze, NVO, zdravstvenih in socialnih ustanov, 
policije, pravosodja, lokalnih oblasti, podjetij, medijev idr.)

• podporni regulativni sistemi (npr. zakonodaja) …
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Integriran nacionalni preventivni sistem

• Kdo so po vašem mnenju ključni deležniki v sklopu 
nacionalnega (ali lokalnega) preventivnega sistema?
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Evropski  standardi  kakovosti  (EDPQS)

Evropski  standardi  kakovosti  (EDPQS)
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Sklepi  Sveta EU ( m i n i m a l n i  k a ko v o s t n i  s t a n d a r d i )

Sklepi  Sveta EU ( m i n i m a l n i  k a ko v o s t n i  s t a n d a r d i )
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Izzivi preventive v prihodnje ...

• Kateri so po vašem mnenju ključni izzivi preventive v 
obdobju po COVID-19 in tudi sicer v prihodnosti?

Izzivi preventive v prihodnje ...

• Prenehanje (so)financiranja neučinkovitih in zlasti škodljivih 
praks (npr. ki niso v skladu s standardi) ter preusmeritev 

investicij v kakovostno preventivo (npr. izpolnjevanje minimalnih 
standardov kot kriterij za (so)financiranje, obvezno izobraževanje ...)

• Podpora razvoju izobraževanj & usposabljanj ter nadaljnjemu 
strokovnemu izpopolnjevanju kadrov  v preventivi (npr. širitev 
EUPC, ciljana usposabljanja, študij preventive, preventiva kot izbirni 
predmet itd.)
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Izzivi preventive v prihodnje ...

• Krepitev kulture spremljanja & vrednotenja, zlasti z 
vidika rezultatov in učinkov (»outcome«) (npr. obsežnejše 
vključevanje univerz in fakultet)

• Več vlaganja v zgodnejšo preventivo (npr. pred 
adolescenco, socialno & čustveno učenje ipd.)

Izzivi preventive v prihodnje ...

• Učinkovitejša politika na področju alkohola

• Strateški premislek, kako preprečiti vse ohlapnejši 
odnos do konoplje (zlasti z vidika psihoaktivne rabe)

• Po pandemiji COVID-19: duševno zdravje otrok, 
mladih in njihovih družin ter model optimalnega 
zdravja kot prioriteti !!!
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Vprašanja & odgovori

• …
• …
• …
• …

• Lahko tudi prek e-pošte: info@institut-utrip.si

Hvala za vašo pozornost!

Matej Košir
(031) 880-520
info@institut-utrip.si
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