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Z PRAXE

ADIKTOLOGIE

VÝCHODISKA: Nové drogy, jejichž rizika stále nejsou

dostateènì známa, lákají rùzné skupiny lidí. Zmapování

lokálních trendù je nezbytnou podmínkou jak tìmto trendùm

pøedcházet, aby nepøekroèily únosnou mez a nestaly se

problémem i v nejširším mìøítku. Je tøeba, aby zodpovìdní

èinitelé na místní úrovni byli obeznámeni z riziky nových

lokálních trendù a možnými zpùsoby øešení vzniklých situací.

CÍLE: V reakci na tuto potøebu vznikl Evropský projekt Local

PASS. Hlavními cíli projektu bylo zpracovat standardizovanou

lokálnì uplatnitelnou metodiku urèenou k mapování situace,

posuzování rizik a plánování intervencí, dále sdílení, diskutování

a kritické hodnocení pøíkladù nejlepší praxe v oblasti øešení

problematiky nových drog a v neposlední øadì zvyšování

informovanosti veøejnosti a politikù ve vztahu k otázce užívání

nových drog. METODY A SOUBOR: Na sbìru dat se podílelo

devìt partnerských subjektù z pìti rùzných evropských zemí.

Použitými metodami byly pøehled dostupné literatury,

rozhovory s klíèovými informanty (pìt až šest informantù

z každé zemì), ohniskové skupiny (jeden zástupce na

partnerský subjekt) a online šetøení (470 respondentù ze všech

pìti zemí dohromady). VÝSLEDKY: Mezi hlavní zjištìní patøí

nutnost znát cílovou skupinu konkrétních nových drog,

poskytované informace o konkrétních drogách je tøeba adresnì

smìøovat na danou cílovou skupinu a nezbytnou podmínkou

efektivity intervencí je dobrá komunikace a spolupráce mezi

všemi aktéry. ZÁVÌRY: Všechny poznatky byly zapracovány do

metodiky Local PASS Toolkit, jež je souborem doporuèení,

diagramù a nástrojù, které lze využít k èasné identifikaci nových

trendù v užívání a zneužívání návykových látek v lokálním

mìøítku a k pøijetí opatøení v reakci na zjištìný stav.

Deklarovanými cíli jsou zajišťování relevantních informací pro

tvorbu protidrogových politik na lokální úrovni, pøispívání

k transparentnímu rozhodování a poskytování relevantních

a výzkumem ovìøených podkladù pro implementaci

a koncipování odpovídajících opatøení v reakci na nové trendy

v užívání drog.
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