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Cieľová skupinaCieľová skupina

Pracovníci Poradní zdravia RÚVZPracovníci Poradní zdravia RÚVZ

JedinecJedinec

Rodina a sociálne okolieRodina a sociálne okolie



    

Hlavný cieľ vzdelávacieho systémuHlavný cieľ vzdelávacieho systému

Vytvoriť a aplikovať efektívny vzdelávací systém Vytvoriť a aplikovať efektívny vzdelávací systém 
vytvárania, formovania a upevňovania vytvárania, formovania a upevňovania 

odborných teoretických a praktických znalostí a odborných teoretických a praktických znalostí a 
sociálnych zručností pracovníkov  v poradniach sociálnych zručností pracovníkov  v poradniach 

zdravia pri prevencii závislostízdravia pri prevencii závislostí



    

Charakteristika a ciele projektuCharakteristika a ciele projektu  

Vytvorenie nového Vytvorenie nového 
efektívnejšieho systému  efektívnejšieho systému  
poradní pre závislosti pri poradní pre závislosti pri 
RUVZRUVZ
Zvýšenie odborných Zvýšenie odborných 
teoretických a praktických teoretických a praktických 
zručností pri práci s zručností pri práci s 
klientom v krízeklientom v kríze
Vytvoriť sieť odborníkov v Vytvoriť sieť odborníkov v 
oblasti porúch sociálneho oblasti porúch sociálneho 
správaniasprávania

Skvalitnenie socialno Skvalitnenie socialno 
psychologických psychologických 
zručnostízručností
Rozšírenie Poradní Rozšírenie Poradní 
zdravia na RÚVZ o zdravia na RÚVZ o 
nadstavbové poradne  nadstavbové poradne  
zaoberajúce sa zaoberajúce sa 
prevenciou závislostí a prevenciou závislostí a 
poruchami sociálneho poruchami sociálneho 
správaniasprávania



    

Osobitné cieleOsobitné ciele

Oboznámiť sa s teoretickými východiskami súčasného Oboznámiť sa s teoretickými východiskami súčasného 
stavu užívania návykových látok  a ich činiteľmi, ktoré stavu užívania návykových látok  a ich činiteľmi, ktoré 
ovplyvňujú rozvoj závislostíovplyvňujú rozvoj závislostí
Odborne a metodologicky pripraviť regionálnych Odborne a metodologicky pripraviť regionálnych 
pracovníkov pre prácu s klientom v kríze spôsobenej  pracovníkov pre prácu s klientom v kríze spôsobenej  
poruchami sociálneho správaniaporuchami sociálneho správania
Výmena skúseností a vedeckých poznatkov viacerých Výmena skúseností a vedeckých poznatkov viacerých 
odborníkov, ktorí sa touto problematikou zaoberajúodborníkov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú
Prostredníctvom Poradní RÚVZ na celom Slovensku Prostredníctvom Poradní RÚVZ na celom Slovensku 
preventívne pôsobiť a podchytiť jedincapreventívne pôsobiť a podchytiť jedinca



    

Osobitné cieleOsobitné ciele

Podchytiť rodiny problémových konzumentov alkoholu a Podchytiť rodiny problémových konzumentov alkoholu a 
iných  závislostí, nasmerovať ich, motivovať k liečbe a iných  závislostí, nasmerovať ich, motivovať k liečbe a 
doliečovaniudoliečovaniu
Vytvoriť sieť poradcov na RÚVZ s odborným a Vytvoriť sieť poradcov na RÚVZ s odborným a 
kvalifikovaným zameraním na prevenciu závislostíkvalifikovaným zameraním na prevenciu závislostí
Napomôcť k identifikácii najúčinnejších metód aktivít v Napomôcť k identifikácii najúčinnejších metód aktivít v 
poradniach RÚVZ v Slovenskej republike v oblasti poradniach RÚVZ v Slovenskej republike v oblasti 
prevencie závislostíprevencie závislostí



    

Zapojenie odborníkov a profesionálovZapojenie odborníkov a profesionálov

Počet účastníkov 40Počet účastníkov 40
Informácie – alkoholizmus na Slovensku, Informácie – alkoholizmus na Slovensku, 
užívanie alkoholických nápojov rôznych užívanie alkoholických nápojov rôznych 
vekových kategóriívekových kategórií
Právne aspektyPrávne aspekty
Úlohy a postavenie poradní Úlohy a postavenie poradní 
Základy poradenstva v rámci pomáhajúcich Základy poradenstva v rámci pomáhajúcich 
profesií, formy, metódy práce, etické problémy,profesií, formy, metódy práce, etické problémy,
Materiálno-technické vybavenie poradníMateriálno-technické vybavenie poradní
Podmienky poskytovania poradenstvaPodmienky poskytovania poradenstva



    

Účastníci získali informácieÚčastníci získali informácie

Liečba závislostí návykových látok na Liečba závislostí návykových látok na 
Slovensku a vo sveteSlovensku a vo svete
Terapeutická komunita, formy liečbyTerapeutická komunita, formy liečby
Resocializačné zariadenia, skúsenosti s Resocializačné zariadenia, skúsenosti s 
liečbou so závislýmliečbou so závislým
Všeobecná charakteristika závislostí a Všeobecná charakteristika závislostí a 
duševného zdraviaduševného zdravia
Sociálno-psychologický  výcvik  Sociálno-psychologický  výcvik  



    

Odborníci Poradní zdravia dostali Odborníci Poradní zdravia dostali 
informáciu ako:informáciu ako:

Poskytnúť komplexnú a pravdivú informáciuPoskytnúť komplexnú a pravdivú informáciu
Motivovať k aktívnej sebazodpovednosti a Motivovať k aktívnej sebazodpovednosti a 
protektívnym postojomprotektívnym postojom
Docieliť autentické prežívanieDocieliť autentické prežívanie
Vytvárať náležité predpoklady (schopnosti a Vytvárať náležité predpoklady (schopnosti a 
zručnosti)zručnosti)
Zvyšovať celkovú kvalitu života........Zvyšovať celkovú kvalitu života........



    

Základná stratégia prevencieZákladná stratégia prevencie

Minimalizovať individuálne  a sociálne riziká, Minimalizovať individuálne  a sociálne riziká, 
spojené s potenciálne nebezpečnými modelmi spojené s potenciálne nebezpečnými modelmi 
správania sa správania sa 
Orientovať prevenciu na mladýchOrientovať prevenciu na mladých
Prevenciu spájať s očakávaniami zodpovedného Prevenciu spájať s očakávaniami zodpovedného 
rozhodovaniarozhodovania
Vymedziť reálne cieleVymedziť reálne ciele



    

Poslanie poradnePoslanie poradne

Poskytnúť základné informácie o rizikách spojených s Poskytnúť základné informácie o rizikách spojených s 
užívaním a zneužívaním psychoaktívnych látok a o užívaním a zneužívaním psychoaktívnych látok a o 
rizikách nelátkových závislostírizikách nelátkových závislostí
Poskytnúť informáciu o potrebe a možnostiach odbornej Poskytnúť informáciu o potrebe a možnostiach odbornej 
pomoci a podporných programochpomoci a podporných programoch
Pokúsiť sa o základnú motiváciu (zdôraznenie rizík, Pokúsiť sa o základnú motiváciu (zdôraznenie rizík, 
informácia o možnosti efektívnej pomoci) informácia o možnosti efektívnej pomoci) 
Vytvorenie spolupráce a vhodnej komunikácie so Vytvorenie spolupráce a vhodnej komunikácie so 
zdravotníckymi pracovníkmizdravotníckymi pracovníkmi
V primeranej miere definovať problémV primeranej miere definovať problém
Základným prostriedkom je poradenský rozhovor Základným prostriedkom je poradenský rozhovor 



    

Poradenstvo, komplexnosť a podporaPoradenstvo, komplexnosť a podpora

Sociálna podpora, rodinná terapia, podporné Sociálna podpora, rodinná terapia, podporné 
programy, svojpomocné skupiny rodičov, programy, svojpomocné skupiny rodičov, 

kluby abstinentov, doliečovaniekluby abstinentov, doliečovanie



    

Výstupy projektuVýstupy projektu

Obhajoba získaných teoretických vedomostí a Obhajoba získaných teoretických vedomostí a 
praktických zručnostípraktických zručností

Vytvorenie podmienok na RUVZ pre realizáciu Vytvorenie podmienok na RUVZ pre realizáciu 
práce s klientom s poruchami sociálneho práce s klientom s poruchami sociálneho 
správania v Poradniach zdraviasprávania v Poradniach zdravia

Využitie poznatkov v prevencii (programy a Využitie poznatkov v prevencii (programy a 
projekty)projekty)



    

Výstupy projektuVýstupy projektu

Vytvorenie manuálu pre prácu s klientom v rámci Vytvorenie manuálu pre prácu s klientom v rámci 
problematiky závislostí a poruchami soc. problematiky závislostí a poruchami soc. 
správaniasprávania

Zmapovanie klubov, svojpomocných skupín, AA Zmapovanie klubov, svojpomocných skupín, AA 
klubov, centier pre liečbu v rámci regiónov klubov, centier pre liečbu v rámci regiónov 
Slovenskej republikySlovenskej republiky

Vytvorenie interného adresára liečebných Vytvorenie interného adresára liečebných 
zariadení pre každú poradňu  v rámci RÚVZzariadení pre každú poradňu  v rámci RÚVZ



    

Celospoločenský postoj k drogámCelospoločenský postoj k drogám

Príslušníci všetkých vekových kategórií tolerujú Príslušníci všetkých vekových kategórií tolerujú 
legálne drogylegálne drogy
Mládež stále nie je schopná definovať a rozlíšiť Mládež stále nie je schopná definovať a rozlíšiť 
konzumentské správanie sa k droge a jeho konzumentské správanie sa k droge a jeho 
zneužívaniezneužívanie
Verejne vyhlasujeme vzorce konzumentského Verejne vyhlasujeme vzorce konzumentského 
správania za normálnesprávania za normálne
Neprijatie abstinentských vzorovNeprijatie abstinentských vzorov



    

Brzdiace faktoryBrzdiace faktory

Strata morálnych bariér u všetkých vekových Strata morálnych bariér u všetkých vekových 
skupínskupín
Pitie sa integrovalo do každej spoločenskej Pitie sa integrovalo do každej spoločenskej 
činnostičinnosti
Konzumentská  solidarita všetkých typov Konzumentská  solidarita všetkých typov 
konzumentov je určujúcim faktom komunikáciekonzumentov je určujúcim faktom komunikácie



    

Brzdiace protidrogové aktivityBrzdiace protidrogové aktivity

Nedostatok zdravotníckych pracovníkov na Nedostatok zdravotníckych pracovníkov na 
úseku starostlivosti o alkoholikov úseku starostlivosti o alkoholikov 

Časté striedanie zodpovedných pracovníkov na Časté striedanie zodpovedných pracovníkov na 
rozhodujúcich postoch protidrogového reťazcarozhodujúcich postoch protidrogového reťazca



    

Intervencie verejného zdravotníctvaIntervencie verejného zdravotníctva

Zaujať laickú i odbornú verejnosťZaujať laickú i odbornú verejnosť
Informovať občanov, že dôsledky užívania Informovať občanov, že dôsledky užívania 
alkoholu nemajú len zdravotný dopad, ale aj alkoholu nemajú len zdravotný dopad, ale aj 
sociálny, psychologický a ekonomický dôsledoksociálny, psychologický a ekonomický dôsledok
Presadzovať umiernenú konzumáciu ako Presadzovať umiernenú konzumáciu ako 
sociokultúrnu normusociokultúrnu normu
Dosiahnuť podporu verejnosti a relevantných Dosiahnuť podporu verejnosti a relevantných 
inštitúcii pre zmeny v legislatíveinštitúcii pre zmeny v legislatíve
Navodiť a udržať trvalú aktivitu na Navodiť a udržať trvalú aktivitu na 
celospoločenskej úrovni, zameranú proti celospoločenskej úrovni, zameranú proti 
škodám, ktoré spôsobuje nadmerná konzumácia škodám, ktoré spôsobuje nadmerná konzumácia 
alkoholualkoholu



    

Intervencie verejného zdravotníctvaIntervencie verejného zdravotníctva

Sprístupniť lekárom prvého kontaktu  krátke Sprístupniť lekárom prvého kontaktu  krátke 
intervencie intervencie 
Upozorňovať a vrátiť problematiku alkoholu a Upozorňovať a vrátiť problematiku alkoholu a 
spôsobovaných škôd do masmédiíspôsobovaných škôd do masmédií
Podporiť programy pre deti a mládež, rodičov, Podporiť programy pre deti a mládež, rodičov, 
pedagógov – zodpovedný prístup k životu, pedagógov – zodpovedný prístup k životu, 
prírode, pozitívne myslenieprírode, pozitívne myslenie
Umožňovať členom dysfunkčných rodín  v Umožňovať členom dysfunkčných rodín  v 
dôsledku nadmerného pitia získať pomoc a dôsledku nadmerného pitia získať pomoc a 
poradenstvo pri akútnych problémochporadenstvo pri akútnych problémoch



    

Zmeniť spoločenské postojeZmeniť spoločenské postoje

Akceptovanie situačnej abstinencieAkceptovanie situačnej abstinencie
Prelomiť prekonzumné spoločenské rituályPrelomiť prekonzumné spoločenské rituály
Vybudovať ucelený systém – kontinuálna Vybudovať ucelený systém – kontinuálna 
starostlivosťstarostlivosť
Zvýšiť šancu najmä pre mladých ľudí v Zvýšiť šancu najmä pre mladých ľudí v 
spoločnosti  nepiťspoločnosti  nepiť
Kultúra pitiaKultúra pitia



    

Nezabúdajme, že človek sa rodí ako 
abstinent. Pokúsme sa tento dar považovať 

za vyšší princíp



    

Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť

ÚVZ SR, CKTA, Majtánová ĽubicaÚVZ SR, CKTA, Majtánová Ľubica


