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Publikácia – manuál vznikla ako výsledok multidisciplinárnej a multisektorovej spolupráce
nieko_kých desiatok odborníkov a inštitúcii v dva roky trvajúcom projekte financovanom
Európskou úniou a siedmymi partnerskými inštitúciami. Jej uvedenie bolo k ú ovým bodom
decembrovej konferencie Synergia v prevencii a podpore zdravia: individuálne,
komunitné a evironmentálne prístupy
.
Štandardy prevencie sa pripravovali v rámci Komunitného programu v oblasti verejného
zdravia (2003-2008). Projekt . 20073041 "European standards in evidence for drug
prevention".
Hlavným riešite om projektu bola liverpoolská Univerzita Johna Moores-a (LJMU),
Asociovaní partneri projektu (6) boli organizácie : z Talianska (2), Španielska, Ma arska
Rumunska a Po ska. Na projekte európskych štandardov sa alej významne podie ali
a spolupracovali tieto vedecké a výskumné inštitúcie: Európske monitorovacie centrum
pre drogy a drogovú závislos (EMCDDA), Inštitút pre výskum alkoholu a drog (SIRUS),
Nórsko - Federálne centrum pre zdravotnú výchovu (BZgA), Nemecko, Inštitút pre drogy
a drogové závislosti (IDT), Portugalsko - Studio Consulenza e Valutazione nel Sociale
(CEVAS), Taliansko. Projekt trval od roku 2008 do novembra 2010.
Potreba európskych štandardov prevencie
V ase za atia prác na projekte „European standards in evidence for drug prevention“ boli
štandardy kvality prevencie dostupné iba v nieko kých S2 a ve mi , rôznorodé pokia išlo
o obsah, metodologickú prísnos a možnos využi efektívnu intervenciu mimo krajiny vzniku.
Rovnako nebolo jasné ako by sa medzinárodné (USA3 a Kanada) štandardy dali prenies
do európskeho kontextu. Okrem toho potreba európskych štandardov, resp. rámca pre
prevenciu je uvedená aj v oficiálnych politických dokumentoch ako je Európsky ak ný plán
o drogách, kde túto potrebu vyjadruje zámer vytvára a zavádza najlepšiu prax. Potom
projekt štandardov prevencie bol zameraný na to, aby empiricky odvodený referen ný rámec
prepájal vedecké postupy a zistenia so zavedenými opatreniami (politikami) a praxou.
Európske štandardy kvality prevencie drogových závislostí

alšie zdroje informácií
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http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards/prevention

Executive Agency for Health and Consumers
http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html
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Štandardy kvality a smernice pre prevenciu : eská republika, Fínsko, Nemecko,
Španielsko (Galícia), Taliansko a Spojené krá ovstvo (smernice), Holandsko, Po sko,
Portugalsko, Rumunsko, Kanada,USA
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Standards of Evidence publikované v roku 2004 americkou spolo nos ou pre výskum
prevencie.

Poskytujú rámec pre prevenciu vysokej kvality, o znamená dodržanie potrebných krokov pri
plánovaní, zavedení a hodnotení prevencie. Prispievajú k pochopeniu ako udia,
programy/intervencie, organizácie a vládne stratégie participujú na prevencii a ako sa dá
existujúce úsilie zlepši , aby sa docielili lepšie a udržate né výsledky. Prevencia je tu
charakterizovaná ako založená na dôkazoch, vnútorne súdržná a orientovaná na
opatrenia a cie ovú skupinu. Štandardy sú aplikovate né na široký rámec aktivít napr.
vzdelávanie o drogách, štrukturované programy, terénnu prácu, krátke intervencie
v prostrediach školy, komunity, rodiny, rekreácie, trestné súdnictvo a cie ovú populáciu (
napr. mladých udí, rodiny etnické skupiny). Drogová prevencia pod a týchto štandardov sa
môže sústredi i už na legálne látky ako je alkohol a tabak alebo na ilegálne psychoaktívne
látky. Štandardy sú – pod a názoru zostavovate ov príru ky – v záujme všetkých
profesionálov participujúcich na prevencii, i už v politickej a rozhodovacej úrovni alebo na
menežmente služieb; na innostiach prvého a priameho kontaktu s cie ovou skupinou,
výcviku, supervízii, vývoji programov, konzultáciách, hodnotení a/alebo akademickom
výskume. Predpokladá sa, že štandardy u ah ia celú škálu cie ov, resp. funkcií ako je
informatívna, vzdelávacia a funkcia vedenia, alej sebareflexia, diskusie v skupine.
Po stránke metodologickej diferencuje medzi štandardami kvality a smernicami pre prax.
Štandardy kvality sa koncentrujú na formálne aspekty zabezpe enia kvality, zatia o
smernice poskytujú obsah intervencie/zásahu v špecifických podmienkach. Pozorovalo sa,
že už
dodržiavanie minimálnych technických štandardov zlepšuje dizajn a výstupy
preventívnych intervencií.
Relevantnos štandardov bola skúmaná prostredníctvom dvojkolového Delphi prieskumu
(423 ú astníkov). Následne boli zostavené a vedené profesionálmi v piatich krajinách
fókusové skupiny (122 ú astníkov). Vo finálnej etape sa zis ovala použite nos štandardov
v každodennej praxi.
Druhý návrh štandardov sa hodnotil v kontexte
praktickej
vykonate nosti a zbierali sa informácie o tom, ako by sa mali alej štandardy vyvíja
v budúcnosti (72 ú astníkov). Takáto zpätná väzba umožnila produkova finálnu verziu
štandardov pozostávajúcich z tzv. základných štandardov a expertných štandardov
a detailného postupu/vedenia pri využívaní.
O akáva sa alšie pokra ovanie projektu v smere vytvorenia potrebných materiálov,
vzdelávania a výcviku pre udí, ktorí budú chcie pôsobi v oblasti prevencie.
Elektronická verzia publikácie vo formáte .pdf je dostupná na:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards
alšie bezplatné výtla ky publikácie si možno objedna_ z EÚ Bookshopu pod katalógovým
íslom TD3111250ENC. Publikácia je nepredajná
Národné monitorovacie centrum pre drogy v snahe zabezpe i maximálnu dostupnos pre
realizátorov prevencie môže zabezpe i slovenský preklad a vydanie tejto – z nášho
poh adu užito nej príru ky.
Uvítali by sme preto Váš názor na tento náš zámer, teda i manuál v slovenskom jazyku by
bol pre realizátorov prevencie užito ný a skuto ne by ho využívali.

