A prevenciós előadások tapasztalatairól

10 éve indult el a programunk, mely a Drog Prevenciós táska köré épül. Kezdetben csak
iskoláknál próbálkoztunk, akkor még csak a táskánk és írásvetítős anyagunk volt.
Természetesen először mindenhol elutasítottak bennünket, mondván, hogy nem kell, itt nincs
ilyen, ne hívjátok fel a figyelmet.
4 órás tematikát dolgoztunk ki és osztályfőnöki órákon beszélgettünk a gyerekekkel, az
utolsó órán tesztet töltettünk ki és kikértük a gyerekek véleményét a hallottakról. Elsőként a
jászalsószentgyörgyi iskolában mutattuk be a táskát és az anyagot nagy sikerrel. A
kitartásunknak és a megyei elnökünknek köszönhetően szerepeltünk kábeltévében és megyei
újságokban valamint a megyei küldött gyűlésen is. Innentől kezdve már jobb volt a
megítélésünk és egyre több helyre hívtak bennünket.
Felvettük a kapcsolatot a Jászsági Kistérségi Társulással és a Családsegítő Szolgálattal is. Így
már a szülőkhöz is közel jutottunk, több szülői értekezletet is tartottunk, elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek, meglepően érdeklődőek és nyitottak
voltak. Sőt nyugdíjas klubok is hívnak bennünket, hiszen nyáron nagy felelősség hárul a
nagyszülőkre is. Felismerték a legfontosabbat, a közös felelősség elvét, valamint azt, hogy a
társadalom legkisebb egysége és magja a család. Ha a szülők megfelelően tájékozottak
lesznek a drogtémában képessé válnak a megfelelő attitűdök átadására és a segítségnyújtásra.
A prevenciós programunk célja nem az elijesztés, hanem az információk átadása által az
önálló és helyes döntés előkészítése.
A 10 év alatt a társadalom minden rétegéhez eljutottunk az előadásunkkal, de a legfontosabb
számunkra a gyerekeknek szóló előadások voltak és lesznek. Korosztály szempontjából az 5.
osztályos csoportoknál kell elkezdeni, mert érdeklődőek és fogékonyak. A nagyobb
évfolyamoknál már nagyon sok az olyan gyerek aki már túl van ezen és náluk már nem olyan
hatékony a prevenció.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében vannak olyan iskolák ahová már minden évben meghívnak
bennünket, ezek az iskolák az egész napos Egészségmegőrző Nap zárásaként kérik a
prevenciós előadást, ahová a gyerekek a szülőkkel együtt érkeznek. Ezek a programok azért
jók, mert a nap folyamán a gyerekek megismerkednek a testükkel, a paramétereikkel,
betekintést kapnak az egészséges életmódba, képet kapnak arról, hogy mik azok amik a
szervezetüknek károsak és a nap végén lezárásként a legális és illegális drogok szervezetre
gyakorolt hatásairól is tudomást szereznek. Egyrészről a saját szemükkel láthatják a drogot a

táskában közvetlen közelről és ez nagy hatással van rájuk, másrészt prezentációs
formátumban, kivetítőn is látható az anyag.
2008-ban az OPSZ elnökségi ülésén lehetőséget kaptunk az anyagunk bemutatására és az
elnökség elfogadta, így lehetőségünk nyílt a megyei elnökök által egy országos hálózatot
kiépíteni erre a tematikára.
Minden évben beszámolunk munkánkról a megyei elnökségnek. A jövőbeni terveink között
szerepel, hogy az óvódásokkal is megismertessük az anyagot természetesen az ő nyelvükön.
Továbbiakban be kívánunk vonni olyan előadóművészeket, akik részt szeretnének venni a
prevenciós munkákban.
Egy szolnoki zeneszerző és Janicsák Veca népszerű énekesnő létrehozott egy szerzeményt
melyet az OPSZ drog prevenciós programjának himnuszává szeretetnénk tenni. Ez azért
fontos szerintünk, mert a fiatalok jobban elfogadják egy olyan embertől akiért rajonganak.
Az elmúlt 10 év tapasztalata alapján javasoljuk, hogy az iskolák iktassanak be egészség
megőrző napokat vagy családi napokat ahol kiemelt szerepet kap a drog prevenció és ezzel azt
szeretnénk elérni, hogy egy-egy iskolának preztis kérdés legyen csatlakozni a polgárőrség
által szervezett mozgalomhoz.
Szemléltető eszközeink elavultak, technikai felszereltségünk nem megfelelő, ezért ezek
felújítása, korszerűsítése szükségszerű. Javasoljuk az előadok egységes magas szintű
továbbképzését és hospitációs gyakorlatát drogambulanciákon. Minden hónapban lehetne web
konferencia a képzési programban résztvevők számára ahol a tapasztalatokat kicserélhetnénk
és az új információkat megoszthatnánk egymással, ez költségkímélő és hatékony megoldás
lenne.
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