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A célkitűzések közé javasoljuk:
A felnőtt lakosság és a családok elérése érdekében szükséges a kábítószer-megelőzés
kiterjesztése a munkahelyi színtérre is
***
Munkahelyi színtér
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•

A szerfogyasztás elleni küzdelemben a munkahelyi színtér előnye, hogy
o hatékonyan érhető el a felnőtt lakosság, és rajtuk keresztül családtagjaik,
o vállalati erőforrásokat vonhat be a krízis-megelőzésbe, kezelésbe,
rehabilitálásba,
o elősegítheti a munkaerő hosszútávon fenntartható versenyképességét.

•

A munkahelyi kábítószer-megelőzés fő iránya - megfelelve a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlásainak is - nem a kábítószer élvezőkre vagy az
alkoholistákra összpontosít, hanem arra a nagy többségre, akik egészségtudatosan
élnek. Kulcskérdésnek tekinti, hogy a megelőzést a vállalatok a már működő
képzési és szociális programjaikhoz kössék, és megteremtsék a kapcsolódási
pontokat a helyileg rendelkezésre álló segítő szolgáltatásokkal is.

•

Szükséges a vállalatok besorolási módszertanának kidolgozása azok megelőzési
kultúrájának, a dolgozóik egészségtudatossága, illetve gazdasági helyzete alapján.
Ezek tudatában pedig az állam fontos szerepe (központi és helyi szinten egyaránt),
a gazdálkodó szervezetek motiválása annak érdekében, hogy önkéntesen
indítsanak és működtessenek megelőző programokat vállalati felelősségvállalási
tevékenységeik (CSR)1 keretében. A központi pályázatoknak és forrásoknak ugyancsak a fent említett szempontok alapján - differenciáltan kell kezelnie a
gazdálkodó szervezeteket.

•

A kábítószer-témához kapcsolódó általános elutasító attitűd (mind a munkáltatók
mind a munkavállalók részéről) kiküszöbölése érdekében szükséges a munkahelyi
megelőzés üzenetét az általánosan elfogadott egészségfejlesztés részeként
kommunikálni. Ez ugyancsak segíthet abban, hogy a vállalatok önkéntesen

CSR (Corporate Social Responsibilty), azaz a vállalatok társadalmi felelősségvállalása az a koncepció,
mely szerint a vállalatok önkéntesen integrálják a társadalmi és a környezeti kérdéseket üzleti
működésükbe, valamint az érintettekkel való interakcióikba, oly módon, ami túlmegy a törvényes
elvárásokon és „többet” fektet az emberi tőkébe, a környezetbe és az érintettekkel való kapcsolatokba. A
felelősen gondolkodó piaci szervezet ezért kulcsfontosságú partnerként veszi figyelembe azt a
társadalmat, amelyben gazdálkodik, és amely munkaerejét és fogyasztóit is adja.

beépítsék azt már létező egészségfejlesztési programjaikba és munkavédelmi
kötelezettségeikbe.
•

Törekedni kell arra, hogy elsősorban az állami vállalatok, önkormányzatok
mutassanak példát, és indítsanak munkahelyi kábítószer-megelőző programokat.

•

Szükséges, hogy a munkavállalói érdekképviseletek kezdeményezzenek olyan
megállapodásokat, amelyek megfelelő keretet biztosítanak a helyi sajátságok
figyelembe vételével történő, elsősorban a megelőzésre és nem a szankcionálásra
irányuló vállalati alkohol- és drogpolitikák, munkavállalói segítő hálózatok
kialakítására. Az ágazati kollektív szerződések olyan keretek lehetnek, amelyekbe
a drog- és alkohol-megelőzés beilleszthető és széles körben elterjeszthető lehet.

