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Tisztelt Irodavezető Úr!

A következő javaslatokkal élünk a drogstratégia kialakításához:
•

Kezdve az alapoknál, a fiatal pároknak, fiatal szülőknek gyermeknevelési tanácsadás,
program bevezetése a gyermekek nevelésével, fejlődéslélektani alapokkal, a
koragyermekkor történéseinek fontosságának hangsúlyozásával ötvözve.

•

Család, mint alap szocializációs színtér bevonása különböző prevenciós programokba
a szeretet, a biztonság és a következetesség jegyében.

•

Személyiségfejlesztő, önismereti foglalkozások bevezetése az iskolai tanrendbe, ahol a
gyermekek, serdülők konfliktuskezelési technikákat, problémamegoldó technikákat
tanulhatnak, problémáikat bevihetik egy csoportba, lehetőségük van beszélni róla.
Értékeket sajátíthatnak el, érzéseket fejezhetnek ki. Ennek a foglalkozásnak a
bevezetése hosszú távra javasolt, hogy a gyermekek és serdülők személyiségébe
integrálódjon. (Nem tanóra jelleggel, fontos, hogy minden résztvevő fiatal aktívan és
kedvvel kapcsolódjon be a foglalkozásba. Lényeges terepe lehet a szűrésnek is.)

•

Szabadidő hasznos eltöltésének hangsúlyozása ifjúsági klubokkal, alternatív
lehetőségekkel. (művészet, sport, tudományok, stb.) Fontos, hogy azok a fiatalok is
irányított elfoglaltságon vegyenek részt szabadidejükben, akiknek nincs erre anyagi
lehetőségük. Amennyiben az iskola kap több lehetőséget arra, hogy ingyenes és akár
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napi rendszerességgel ismétlődő „tömegsport” rendezvényeket tartson, az megfelelő
garancia a gyerekek tömeges részvételére.
•

A prevenciós foglalkozások, melyeket most a rendőrség, a védőnők, a családsegítő, a
drogambulanciák és egyéb szervezetek tartanak, legyenek egységesítve, (protokoll
kiadása) fontos az, hogy hiteles és adekvát információkat kapjanak a fiatalok, de annál
fontosabb, hogy ezek a foglalkozások frontális oktatás helyett csoportfoglalkozásszerűen interaktív módon, játékosan történjenek tematikusan felépítve.

•

Fontos

lenne

a

prevenciót

végző

szakemberek

felkészítése,

legyen

egy

alapkövetelmény (pl.:150 óra önismeret, és egy felkészítő tanfolyam, ezt követő
vizsga és okirat, amely a tanfolyam elvégzését igazolja és így garanciát nyújt az
igénybe vevőnek.)
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