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Εισαγωγή

Η πρόληψη της χρήσης ουσιών εξάρτησης κατέχει εξέχουσα θέση στην Εθνική Στρατηγική για τα
Ναρκωτικά 2009-2012, αφού θεωρείται ένας από τους σημαντικούς πυλώνες που την αποτελούν και
κύριος άξονας στην προώθηση πρακτικών και μέτρων από την Πολιτεία. Λίγα βέβαια μπορεί να επιτύχει
η Πολιτεία από μόνη της, χωρίς την εμπλοκή διάφορων κοινωνικών ομάδων, όπως γονιών, δασκάλων,
επαγγελματιών υγείας, εθελοντικών οργανισμών κτλ. Η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια μας έχει δείξει πως
η θέληση για εφαρμογή όλο και καλύτερων πρακτικών πρόληψης υπάρχει, εντούτοις πολλοί είναι εκείνοι
που νιώθουν ανέτοιμοι μπροστά στις προσδοκίες της πρόληψης. Και αυτό γιατί :

« Σήμερα, υπάρχει ένα τεράστιο κενό μεταξύ της αυξανόμενης γνώσης για τα αίτια που οδηγούν στην
ουσιοεξάρτηση και το σχηματισμό ομάδων κινδύνου από την μια μεριά, και της ακόμη περιορισμένης
πρακτικά εφαρμόσιμης γνώσης σχετικά με το τι μπορεί να κάνει κανείς γι’ αυτό, από την άλλη (...)
συνεπώς μεγάλο μέρος της εφαρμογής της πρόληψης βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο...Γι’ αυτό
η εφαρμογή της πρόληψης πρέπει να εξελιχθεί ανάλογα με την πειραματική εφαρμογή, την περιγραφή
και την διεξοδική αξιολόγηση των μεθόδων και των προγραμμάτων. »
(Pompidou Group on Prevention, 1998)

Συνεπώς, η διατύπωση των κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη και η διασφάλιση της
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρόληψης, θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
του έργου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και όλων όσοι εμπλέκονται στον τομέα της πρόληψης,
σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της αντίληψης ότι κάθε τι στον τομέα της πρόληψης αποτελεί θέμα
άποψης και προοπτικής, αφού υπάρχουν διεθνώς επαρκή ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία και μια επαρκής
θεωρητική βάση για τους επαγγελματίες και τους εμπλεκόμενους στον τομέα της πρόληψης.

Ο οδηγός αυτός, προτείνει ένα σύνολο κατευθυντηρίων γραμμών, βέλτιστων πρακτικών και κριτηρίων
λειτουργίας προγραμμάτων πρόληψης, στοχεύοντας στην εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων στην
Κύπρο, που να βασίζονται σε ένα πλαίσιο σαφών θεωρητικών προσεγγίσεων, φιλοσοφικών και
δεοντολογικών αρχών και προϋποθέσεων καθώς και σύγχρονων διαδικασιών αξιολόγησης, το οποίο να
διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων φορέων πρόληψης, καθώς και την ποιότητα και
αποτελεσματικότητα των προληπτικών παρεμβάσεων. Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε όσους έχουν την
πρόθεση να παρέμβουν στο πεδίο της πρόληψης, και ιδιαίτερα σε φορείς κρατικούς, εθελοντικούς ή
ιδιωτικούς που εμπλέκονται στην εφαρμογή προγραμμάτων και οι οποίοι βάσει της νομοθεσίας,
συντονίζονται και εγκρίνονται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.



1. Αναλύοντας το σκηνικό του σήμερα στην πρόληψη

1.1 Εισαγωγή
Η έννοια της πρόληψης εμπερικλείει τον εντοπισμό, τον περιορισμό και την εξάλειψη όλων εκείνων των
αιτιών που συμβάλλουν στη γένεση του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης. Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις
στον τομέα αυτό αποβλέπουν στο να καταστήσουν το άτομο ικανό να αντιστέκεται στη χρήση εξαρτη-
σιογόνων ουσιών.

Για μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης, οι εμπλεκόμενοι φορείς στον
τομέα οφείλουν να έχουν σφαιρική γνώση του αντικειμένου, του κοινωνικού υπόβαθρου της χρήσης
ουσιών και των νέων εξελίξεων στο χώρο.

1.2 Κατάχρηση ουσιών στην Κύπρο σήμερα
Η χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης ανάμεσα στους νέους της χώρας μας, προκαλεί
ιδιαίτερες ανησυχίες λόγω των αυξητικών τάσεων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα,
ως μέσο παρακολούθησης και καταγραφής, καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη, τόσο στη σκιαγράφηση της
πρόσφατης εικόνας, όσο και της διαχρονικής εξέλιξης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στον τόπο μας.

1.2.1 Δεύτερη Παγκύπρια Επισκόπηση Γενικού Πληθυσμού για το Κάπνισμα, το Αλκοόλ
και άλλες Ψυχοδραστικές ουσίες

Η έρευνα Γενικού Πληθυσμού για το Κάπνισμα το Αλκοόλ και άλλες Ψυχοδραστικές Ουσίες διεξήχθη το
έτος 2009, και είναι η δεύτερη στη σειρά έρευνα που πραγματοποιείται στην Κύπρο για λογαριασμό του
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ). Πρόκειται για μια έρευνα που σκοπό είχε τη μελέτη της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην κυπριακή κοινωνία. Βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν: α) η
εκτίμηση της επικράτησης της χρήσης νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό
πληθυσμό της Κύπρου (άτομα ηλικίας 15-64 ετών), β) η διερεύνηση των δημογραφικών και άλλων
χαρακτηριστικών των χρηστών και γ) η μέτρηση των στάσεων και αντιλήψεων για θέματα που σχετίζονται
με τη χρήση ουσιών εξάρτησης.

Ακολουθώντας πιστά τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, η έρευνα δίνει μια έγκυρη και αξιόπιστη
εικόνα για την κατάσταση του φαινομένου της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών στην κυπριακή
κοινωνία, έχοντας ως στόχο να παρέχει τα εφόδια για την ορθολογική και αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του φαινομένου.

1.2.1.1 Νόμιμες ουσίες
Με βάση τ’ αποτελέσματα για το έτος 2009, εκτιμάται πως το 39,4% του πληθυσμού έχει καπνίσει κατά
τον τελευταίο μήνα (τρέχουσα χρήση), σημειώνοντας αύξηση κατά 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο
ποσοστό κατά το έτος 2006. Ανάλογη αύξηση καταγράφεται σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατανάλωση
αλκοόλ, όπως απεικονίζεται στον πιο κάτω πίνακα.

Πίνακας 1
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Η κατάσταση μέθης έστω και μια φορά σε όλη τη ζωή αναφέρθηκε από το 45,3% του πληθυσμού.
Ανησυχητικό είναι το γεγονός πως το αντίστοιχο ποσοστό στα νεαρά άτομα (15-24 ετών) είναι ψηλότερο
από το αντίστοιχο για όλο τον πληθυσμό (15-64 ετών), τόσο σε ό,τι αφορά τη μέθη σε όλη τη ζωή, όσο και
κατά τις τελευταίες 30 μέρες. Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, οι δείκτες της μέθης
παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το έτος 2006.

Πίνακας 2

Επίσης, το 14,6% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους 6 μήνες είχε οδηγήσει μετά από
κατανάλωση πέραν των 6 ποτηριών αλκοόλ. Το αντίστοιχο ποσοστό κατά το έτος 2006 ανερχόταν στο 12,5%.

1.2.1.2 Παράνομες ουσίες
Σε ό,τι αφορά τις παράνομες ουσίες, η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη ουσία στο γενικό πληθυσμό,
αφού η χρήση της τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη ζωή αναφέρθηκε από το 11,5% των ερωτηθέντων,
σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2006. Όπως απεικονίζεται στον πιο κάτω πίνακα,
αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με το 2006 παρουσιάζεται και σε ό,τι αφορά τη χρήση κοκαΐνης

Πίνακας 3

Όπως φαίνεται πιο πάνω, εκτός από την κάνναβη και την κοκαΐνη, κάποια αύξηση σημειώθηκε όσον
αφορά στο έκστασι και το LSD. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν ισχύει σε ότι αφορά την πρόσφατη και την
τρέχουσα χρήση, που θεωρούνται ως πιο αξιόπιστες σε σχέση με την εκτίμηση της χρήσης στο γενικό
πληθυσμό. Αύξηση σημειώνεται μόνο σε σχέση με την κάνναβη και την κοκαΐνη, όπως φαίνεται πιο κάτω.
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Πίνακας 4

Η χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης είναι σημαντικά ψηλότερη στους άντρες, απ’ ότι στις γυναίκες,
καθώς και στις νεαρές ηλικίες.

Σε ό,τι αφορά την επίπτωση, (η οποία αναφέρεται στις νέες περιπτώσεις χρηστών), όπως φαίνεται στον
πιο κάτω πίνακα, η απαρχή μιας αυξητικής τάσης στις νέες περιπτώσεις χρήσης κάνναβης καταγράφε-
ται στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και κορυφώνεται κατά τα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας, οπότε και
αρχίζει να καταγράφεται αναστολή της ανοδικής τάσης και να παρουσιάζεται μετά μια σχεδόν γραμμική
μειωτική τάση (το 2009 έχει χαμηλότερη τιμή γιατί δεν αναφέρεται σε ολόκληρο το έτος). (Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, 2010)

Πίνακας 5
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1.2.2 Πανευρωπαϊκή Έρευνα Μαθητικού Πληθυσμού (ESPAD)
Kατά το έτος 1993, το Σουηδικό Συμβούλιο για το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (CAN), έφερε στην
επιφάνεια την αναγκαιότητα μιας πανευρωπαϊκής έρευνας και το 1995 διεξήχθηκε η πρώτη έρευνα
ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) για το κάπνισμα, το αλκοόλ και
άλλες παράνομες ουσίες ανάμεσα στους νέους 15-16 ετών.

Η έρευνα ESPAD σε σχολικό πληθυσμό διεξήχθη στην Κύπρο το 1995, το 1999, το 2003 και το 2007. Σε
αντίθεση με την πλειοψηφία των άλλων νέων κρατών μελών, η χρήση παράνομων ναρκωτικών στην Κύπρο
φάνηκε να έχει μειωθεί ή να έχει παραμείνει σταθερή στο διάστημα 1995 έως 1999, ωστόσο η κατάσταση
αυτή άλλαξε το 2003 και 2007.

1.2.2.1 Καπνός
Σύμφωνα με τα πορίσματα της τελευταίας έρευνας (2007) σχετικά με τον καπνό, το 23% των Κυπρίων
μαθητών ανέφερε ότι κάπνισε τσιγάρο κατά τον προηγούμενο μήνα. Ποσοστό 6% των Κυπρίων μαθητών
ηλικίας 13 ετών και κάτω, ανάφερε καθημερινή χρήση καπνού (βλέπε Πίνακα 1), με την Κύπρο να
βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με το μέσο όρο των μαθητών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επιπρόσθετα, οι
διαφορές μεταξύ των φύλων στην Κύπρο σε σχέση με άλλα χρόνια, παρουσιάζουν σχετική μείωση με
παράλληλη αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών και μείωση του ποσοστού των αγοριών που έκαναν
καθημερινή χρήση καπνού σε ηλικία 13 ετών ή και σε μικρότερη ηλικία.

Πίνακας 6

1.2.2.2 Αλκοόλ
Το 2007 ποσοστό 79% των μαθητών στην Κύπρο αναφέρουν χρήση αλκοόλ τους τελευταίους 12 μήνες,
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να αγγίζει το 82%. Η ψηλότερη συχνότητα χρήσης οινοπνευματωδών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται μεταξύ των εφήβων που κατανάλωσαν αλκοόλ 20 ή περισσότερες
φορές μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο ανέρχεται στο 5% και συγκαταλέγεται
στα χαμηλότερα ποσοστά.

Αναφορικά με τα επίπεδα προτίμησης αλκοολούχων ποτών, στην έρευνα του 2007, η μπύρα
αναφέρθηκε από τους περισσότερους μαθητές τόσο σε Ευρωπαϊκό (40%) όσο και σε τοπικό επίπεδο
(38%). Όσον αφορά στα ποσοστά μέθης κατά τον τελευταίο μήνα, η Κύπρος με 9% συγκαταλέγεται
στα χαμηλότερα ποσοστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, το ποσοστό «ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης»
(“binge drinking”) αλκοόλ στην Κύπρο ανέρχεται στο 34%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κυμαίνεται στο
43%.

1.2.2.3 Παράνομες ουσίες εξάρτησης
Η επικράτηση της χρήσης παράνομων ναρκωτικών (εκτός της φυτικής κάνναβης (μαριχουάνας) και της
ρητίνης κάνναβης (χασίς),σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής μεταξύ μαθητών ηλικίας 15-16 ετών ήταν
2% το 1995 και το 1999. Ωστόσο το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 3% το 2003 και στο 5% το 2007.
Το ποσοστό των ατόμων που παραδέχτηκαν τη χρήση μαριχουάνας ή χασίς τουλάχιστον μία φορά στη
ζωή τους (επικράτηση χρήσης σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής) μειώθηκε από 5% το 1995 σε 2% το 1999,
και στη συνέχεια αυξήθηκε στο 4% το 2003 και στο 5% το 2007.
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Πίνακας 7

Η δοκιμή αμφεταμινών τουλάχιστον μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή παρέμεινε σταθερή μεταξύ 1995 και
1999 (1 %), μειώθηκε στο 0 % το 2003, και αυξήθηκε στο 3% το 2007. Παρόμοια τάση καταγράφηκε για
τη χρήση του «έκστασι» τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής, η οποία μειώθηκε από το 2 %
το 1995 στο 1 % το 1999, στο 0 % το 2003 και 3% το 2007. Το ποσοστό επικράτησης της χρήσης άλλων
ναρκωτικών (δηλαδή ηρωίνης, κοκαΐνης) σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής, το 2003, ήταν μηδενικό και
το 2007 κατέγραψε ποσοστά 2% και 3% αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, η κατάσταση όσον αφορά στη χρήση αλκοόλ, καπνού και ουσιών εξάρτησης ανάμεσα
στους Κύπριους μαθητές, αναφέρεται να κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το μέσο
όρο των χωρών της ESPAD (βλέπε Πίνακα 8). Εξαίρεση αποτελεί η χρήση εισπνεόμενων, όπου τα
ποσοστά υπερβαίνουν τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που όμως μπορεί να οφείλεται σε
μεθοδολογικές αδυναμίες. (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, 2007)

Πίνακας 8

1.2.3 Χρήση Νόμιμων και Παράνομων Ουσιών από τους Μαθητές των Ενιαίων Λυκείων
της Κύπρου

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, κατά το σχολικό έτος 2003-2004 και είχε παγκύπρια κάλυψη (Παπαδόπουλος και
Κωνσταντινόπουλος, 2005). Το δείγμα αποτελούσαν 915 μαθητές ηλικίας 15-18 ετών επιλεγμένοι
από το μαθητικό πληθυσμό όλων των τάξεων των δημόσιων ενιαίων λυκείων. Η μέθοδος επιλογής του
δείγματος ήταν η πολυσταδιακή στρωματοποιημένη αναλογική δειγματοληψία.
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Οι στόχοι της έρευνας ήταν α) η μέτρηση της επικράτησης της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών ανάμεσα
στους μαθητές των ενιαίων λυκείων, β) η διερεύνηση της επίδρασης ατομικών, σχολικών και οικογενειακών
παραγόντων στη χρήση ναρκωτικών και γ) βάσει των πιο πάνω αποτελεσμάτων, η διαμόρφωση εισηγήσεων
για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία.

Η χρήση κάνναβης έστω και μια φορά σε όλη τη ζωή αναφέρθηκε από το 5.2% των μαθητών (Παπαδό-
πουλος Μ., Κωνσταντινόπουλος, 2005). Ταυτόχρονα, η χρήση του «έκστασι» (τουλάχιστο μια φορά)
αναφέρθηκε από το 3.1%, ενώ η χρήση άλλων παράνομων ουσιών από το 2.5% των μαθητών. Μια
περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η πιθανότητα χρήσης παράνομων ουσιών (συγκεκριμένα
της κάνναβης, εφόσον τα ποσοστά χρήσης άλλων ουσιών ήταν πολύ χαμηλά) φαίνεται να αυξάνεται σε
συνάρτηση με συγκεκριμένες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως είναι οι βόλτες με μοτοσικλέτα
ή ποδήλατο, οι έξοδοι με φίλους σε ντίσκο, πάρτι κ.α., καθώς και τα τυχερά παιχνίδια. Αναφορικά με το
επίπεδο αυτοεκτίμησης, φαίνεται ότι οι μαθητές οι οποίοι ανάφεραν συχνή χρήση κάνναβης, χαρακτηρίζονται
από χαμηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης σε σύγκριση με τους μαθητές οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ
τέτοια χρήση. Ακόμη ένα σημαντικό συμπέρασμα το οποίο και πάλι συμβαδίζει με την Έκθεση «ESPAD»
του 2003 (Hibbel κ.ά., 2004) αναφέρεται στο γονικό ενδιαφέρον (το οποίο αναφέρεται στην έρευνα
«ESPAD» υπό τον παράγοντα γονικός έλεγχος), το οποίο συνδέεται με σχετικά μειωμένη χρήση κάνναβης.
(Παπαδόπουλος M., Κωνσταντινόπουλος K., 2005).

1.3 Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά
Η Εθνική Στρατηγική της Κύπρου 2009-2012 για τα Ναρκωτικά στοχεύει σε μια ισόρροπη και ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης μέσα από τη μείωση της ζήτησης και τη μείωση της
προσφοράς ουσιών. Η φιλοσοφία της Στρατηγικής αυτής στο επίπεδο της Πρόληψης καθορίζεται με
κριτήρια τις βασικές αρχές προαγωγής της σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής υγείας του ατόμου, με στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Ακολουθώντας τις αρχές της πρόληψης, οι δραστηριότητες που
προωθούνται στο πλαίσια αυτής της Εθνικής Στρατηγικής έχουν ολιστικό χαρακτήρα, καλύπτουν
δηλαδή όλες τις πτυχές του προβλήματος που είναι σκόπιμο να περιληφθούν σε προγράμματα για νεαρά
άτομα. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2009-2012 επικεντρώνεται στους πιο
κάτω στόχους όσον αφορά στον πυλώνα της πρόληψης:

Στόχος Α
Χάραξη εθνικής προληπτικής πολιτικής στο εκπαιδευτικό σύστημα

Στόχος Β
Βελτίωση της αντίληψης σε θέματα αγωγής της υγείας

Στόχος Γ
Προώθηση καθολικών δράσεων αγωγής υγείας και πρόληψης της εξάρτησης

Στόχος Δ
Προώθηση επιλεκτικών και ενδεδειγμένων δράσεων που να στοχεύουν σε συμπεριφορές, περιοχές ή
ομάδες ψηλού κινδύνου

Στόχος Ε
Προώθηση και εφαρμογή εναλλακτικών δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας των νέων

Στόχος ΣΤ
Βελτίωση της πρόσβασης σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης για νέους

Στόχος Η
Διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων πρόληψης (περιεχόμενα και μέθοδος), έγκριση αξιολόγηση,
ειδική κατάρτιση στελεχών και εποπτεία αρμοδίων οργάνων.

10



2. Πλαίσιο της Πρόληψης Ουσιών Εξάρτησης

2.1 Πρόληψη
Πρόληψη είναι ένα σύνολο δομημένων ενεργειών που καθιστούν το άτομο ικανό να αποφύγει τον
κίνδυνο χρήσης ουσιών εξάρτησης. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:
α) την ενημέρωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων υιοθέτηση στάσεων και αξιών που βοηθούν το άτομο να

περάσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα, ευχάριστα και δημιουργικά όλα τα στάδια της ανάπτυξης του, από
τη γέννηση ως την ενηλικίωση,

β) την ενίσχυση του ατόμου με ικανότητες και δεξιότητες αντίστασης, όπως η αυτοεκτίμηση και η
αντίσταση στις πιέσεις των συνομηλίκων,

γ) την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του ατόμου για τις ουσίες και τις συνέπειες της χρήσης και της
εξάρτησης, και

δ) την ενθάρρυνση του ατόμου να αναπτύξει τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του έτσι, ώστε να
ενεργεί ως ένα δημιουργικό άτομο

2.2 Φιλοσοφία
Οι πλείστες παρεμβάσεις πρόληψης βασίζονται σε προσεγγίσεις που προσανατολίζονται προς τη συμπε-
ριφορά του ατόμου και στοχεύουν στην αλλαγή της. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια της πρόληψης οι “επιλογές”
του ατόμου δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως συνειδητές προσωπικές επιλογές, αλλά και ως αποτέλεσμα
αλληλεπίδρασης του ατόμου και των παραγόντων που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσής του. Οι
κοινωνικοί, πολιτισμικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του
ατόμου αναγνωρίζονται και συνυπολογίζονται (π.χ. κοινωνική τάξη, φύλο, τόπος διαμονής, πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας κ.α.). Επομένως, οι παρεμβάσεις πρόληψης δεν περιορίζονται μόνο στη συμπεριφορά
του ατόμου αλλά και στην αναβάθμιση ή και την αλλαγή του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος
(ενδιάμεσες ομάδες στόχου), έτσι ώστε μέσα και από κοινωνικές αλλαγές να προάγεται η υγεία των πολιτών.

Η πιο ευρέως διαδεδομένη έννοια της καθολικής πρόληψης ορίζεται ως η παρέμβαση πριν από την
εμφάνιση ενός προβλήματος υγείας. Πρωταρχικός στόχος της πρόληψης είναι να επηρεάσει τη
συμπεριφορά και τις απόψεις της ομάδας-στόχου προς την επιθυμητή κατεύθυνση, η οποία π.χ. μπορεί
να είναι η αποτροπή του καπνίσματος ή του πειραματισμού σε σχέση με τη χρήση κάνναβης. Για να
προωθηθεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η παιδεία, η πληροφόρηση
και η δόμηση της προσωπικότητας (Springer A., Uhl A., 1998). Η δόμηση προσωπικότητας δυνατόν
να περιλαμβάνει δεξιότητες για έλεγχο των παρορμήσεων, τη δυνατότητα να διατηρεί κανείς την
ακεραιότητά του, τη λήψη αποφάσεων κλπ. Μέσα στο πλαίσιο της πρόληψης, η δόμηση της προσωπικό-
τητας μπορεί να θεωρηθεί ο ενδιάμεσος στόχος πρόληψης. (Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, 2006)

2.3 Προσεγγίσεις
Η πρόληψη διακρίνεται σε τρία επίπεδα, όπως περιγράφεται και στην Εθνική Στρατηγική για τα
Ναρκωτικά 2009 - 2012: σε καθολική, επιλεκτική και ενδεδειγμένη πρόληψη. Η ταξινόμηση των
προγραμμάτων πρόληψης γίνεται βάσει του βαθμού επικινδυνότητας κάθε πληθυσμιακής ομάδας –
δηλαδή, δεν υπόκεινται όλα τα πρόσωπα στον ίδιο βαθμό κινδύνου για χρήση ναρκωτικών. Έχοντας
υπόψη αυτή την πραγματικότητα, καθορίζονται τρία επίπεδα παρέμβασης που επιδιώκεται να
προσαρμοστούν με όσο πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας των ατόμων.

2.3.1 Καθολική πρόληψη
Η καθολική πρόληψη απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό και περιλαμβάνει όλα τα μέλη κάθε διακριτής
επαγγελματικής ή δημογραφικής ομάδας όπως π.χ. μαθητές του δημοτικού, στρατιώτες, νέα ζευγάρια,
γονείς ή εκπαιδευτικούς μαθητών μιας συγκεκριμένης ηλικίας, δικηγόρους, φαρμακοποιούς κ.τ.λ. Τα
προγράμματα στοχεύουν στην πρόληψη ή την καθυστέρηση της χρήσης αλκοόλης, καπνικών προϊόντων
και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες.
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Πίνακας 9

Πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των καθολικών προγραμμάτων

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

2.3.2 Επιλεκτική - επικεντρωμένη πρόληψη
Η επιλεκτική πρόληψη επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού ή σε ομάδες που,
σύμφωνα με αντικειμενικά στοιχεία, υπόκεινται σε παράγοντες κινδύνου που είναι ικανοί να προκαλέσουν
δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την πρόκληση και/ή ανάπτυξη της ουσιοεξάρτησης. Ο εντοπισμός
των ομάδων κινδύνου μπορεί να βασιστεί σε ένα εύρος βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών ή
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών ή σε παράγοντες επικινδυνότητας που είναι γνωστοί για το
συσχετισμό τους με την χρήση ουσιών (βλέπε υποκεφάλαιο 3.4.1). Οι στοχοθετημένες υποομάδες
δυνατόν να καθορίζονται από την ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό, ή τον τόπο διαμονής
(όπως π.χ. περιοχές με ψηλά ποσοστά χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών). Υπάρχουν ενδείξεις ότι η
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επιλεκτικής πρόληψης αυξάνεται όσο πιο νωρίς αυτά
προσφέρονται στις επηρεαζόμενες πληθυσμιακές ομάδες (Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, 2006).
Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά των οποίων οι γονείς
έχουν προβλήματα με το αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλεκτική πρόληψη
απευθύνεται σε ολόκληρη την ομάδα ανεξαρτήτως του κινδύνου που μπορεί να διατρέχει οποιοδήποτε
συγκεκριμένο άτομο εντός αυτής.

Πίνακας 10

Πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιλεκτικών προγραμμάτων

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

2.3.3 Ενδεδειγμένη πρόληψη
Η ενδεδειγμένη πρόληψη εστιάζεται στο άτομο. Οι παρεμβάσεις στο πεδίο αυτό, αφορούν σε άτομα που
απευθύνονται από μόνα τους σε θεραπευτικές υπηρεσίες ή παραπέμπονται σε αυτές μέσα από μια
διαδικασία αξιολόγησης.

Τα άτομα μπορεί να έχουν ήδη εμπλακεί στην χρήση ουσιών αλλά να μην έχουν διαγνωσθεί ως ουσιοε-
ξαρτώμενα άτομα, βάσει κριτηρίων που ορίζουν τα εγχειρίδια διάγνωσης που χρησιμοποιούνται στη
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1. Δε στιγματίζουν το άτομο
2. Προετοιμάζουν το πλαίσιο για εφαρμογή

στοχοθετημένων προγραμμάτων
3. Παρέχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης

κοινωνικών και αναπτυξιακών παραγόντων
επικινδυνότητας που επηρεάζουν δυνητικά
όλο τον πληθυσμό.

1. Το άτομο δεν επωφελείται αρκετά
2. Μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση

σε άτομα υψηλού κινδύνου
3. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες μπορούν

να υπονομευθούν.
4. Τα άτομα χαμηλού κινδύνου μπορούν να

τα κρίνουν ως ανώφελα.
5. Δύσκολο να ανιχνεύσουν μια γενική

επίδραση

1. Δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης
προβλημάτων.

2. Δυνατότητα έγκαιρης κινητοποίησης των
υπηρεσιών στήριξης

3. Δυνατότητα εξατομίκευσης.

1. Πιθανότητα στιγματισμού του ατόμου.
2. Δυσκολίες στον εντοπισμό ομάδων

υψηλού κινδύνου.
3. Πιθανότητα άρνησης των επηρεαζόμενων



ψυχοπαθολογική κλινική πρακτική. Παράλληλα κάποια άτομα μπορεί να παρουσιάζουν παράγοντες
κινδύνου που συνδέονται με μελλοντική χρήση ουσιών όπως μπορεί να είναι η σχολική αποεπένδυση,
ή αποτυχία, η αντικοινωνική συμπεριφορά ή ψυχιατρικές διαταραχές, για τους οποίους ενδείκνυται
θεραπευτική παρέμβαση.

Στόχος της ενδεδειγμένης πρόληψης δεν είναι η πρόληψη της έναρξης χρήσης ουσιών ούτε και η χρήση
ως τέτοια αλλά η αποτροπή της ανάπτυξης της εξάρτησης. Συνεπώς, τα προγράμματα ενδεδειγμένης
πρόληψης σε ότι αφορά την χρήση ουσιών εμπίπτουν στον τομέα της θεραπείας.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως μεταξύ των τριών επιπέδων της πρόληψης (όπως αναφέρονται πιο
πάνω) η διακριτή μεταβλητή δεν είναι ο βαθμός εμπλοκής στη χρήση (όπως επικράτησε με τις έννοιες
«πρωτογενής», «δευτερογενής» και «τριτογενής»), αλλά το επίπεδο επικινδυνότητας έναρξης της χρήσης
ή ευπάθειας της ομάδας στόχου ως προς τη χρήση. (PERK, 2006)

2.4 Άλλες προσεγγίσεις που αφορούν στην πρόληψη
2.4.1 Προαγωγή της υγείας
«Η προαγωγή υγείας είναι η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να βελ-
τιώνουν την υγεία τους» (ΠΟΥ, 1986)

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θεσμοθέτησε το 1986, με τη Διακήρυξη της Οττάβας, την πολιτική της
Προαγωγής Υγείας, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην
ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη
διαμόρφωση υγιών στάσεων και συμπεριφορών. Οι δύο βασικοί στόχοι της Προαγωγής Υγείας, είναι
η αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών.
Η φιλοσοφία της Προαγωγής της Υγείας βασίζεται στην παραδοχή ότι καμιά ουσιαστική αλλαγή δεν
μπορεί να επέλθει στη συμπεριφορά, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες,
και καμιά αναβάθμιση του περιβάλλοντος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή του
ανθρώπινου παράγοντα.

Η προαγωγή της υγείας περιλαμβάνει την παροχή διαθέσιμων πληροφοριών αναφορικά με υγιείς τρόπους
ζωής και καλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας με σκοπό να δώσει στα άτομα την δυνατότητα ορθολογικών
επιλογών υγείας και να διασφαλίσει την επίγνωση των παραγόντων που καθορίζουν την υγεία της κοινότητας.

Πρακτικά, η προαγωγή της υγείας είναι μια γενική προσέγγιση που στοχεύει στην προετοιμασία του
εδάφους για τα μηνύματα που συνδέονται με την πρόληψη της χρήσης και μπορεί να θεωρηθεί ως
το θεμέλιο τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει διαφορά μεταξύ της συμπερίληψης της πρόληψης κάτω από μια
ευρύτερη ομπρέλα προαγωγής της υγείας με καθορισμένο περιεχόμενο και στόχους και της θεωρίας
ότι η προαγωγή της υγείας (π.χ η ασφαλής μάθηση, το καλό σχολικό κλίμα) θα έχει θετική αντίδραση
από μόνη της σε σχέση με την παρουσία προβλημάτων που συνδέονται με τη χρήση ουσιών. Δεν
υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι η προαγωγή της υγείας από μόνη της αρκεί
για να αποτρέψει τη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών. (PERK, 2006)

2.4.2 Αγωγή υγείας
Η Αγωγή Υγείας περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στη γνώση, στις στάσεις, στις αξίες και στη
συμπεριφορά σε σχέση με την υγεία. Αγωγή Υγείας «είναι μια διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές
αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης που δίνουν τη δυνατότητα στους
ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά
(ενημερωμένα) για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους» (Draijer and Williams, 1991). Στα πλαίσια της
προαγωγής της υγείας, η Αγωγή Υγείας αποτελεί έναν από τους τομείς δράσης.

Σκοπός των προγραμμάτων αγωγής υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της σωματικής,
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των ατόμων, με την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της
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κριτικής τους σκέψης και με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος τους.

2.5 Στόχοι της πρόληψης
Ο γενικός στόχος της πρόληψης εντάσσεται στη βελτίωση του επιπέδου της δημόσιας υγείας.
Στη σφαίρα αυτή, μια αποτελεσματική παρέμβαση για την πρόληψη της χρήσης ουσιών στοχεύει στη
μείωση της χρήσης ουσιών σε καθολικές και επιλεγμένες ομάδες παιδιών και νέων (Bühler A., Kröger C.,
2006). Οι προσπάθειες επίτευξης του στόχου αυτού επικεντρώνονται συχνά στην αλλαγή χαρακτηριστικών
της προσωπικότητας για τον έμμεσο επηρεασμό της συμπεριφοράς χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Γενικά οι στόχοι ενός προληπτικού έργου είναι:
• να διατηρήσει και να αναπτύξει το δυναμικό της υγείας στην ολότητα της
• να προλάβει τις επικίνδυνες συμπεριφορές στον τομέα της χρήσης ουσιών
• να ευαισθητοποιήσει και να ασκήσει τα νεαρά άτομα στην αξιολόγηση των κινδύνων της χρήσης

και της εξάρτησης
• να μειώσει τη βλάβη που συνδέεται με τη χρήση.

Ανάλογα με το επίπεδο της πρόληψης η ομάδα-στόχος μπορεί να αποτελείται από το γενικό πληθυσμό
ή υποομάδες του πληθυσμού. Η ομάδα-στόχος μπορεί να περιγραφεί ανάλογα με τους κινδύνους, αλλά
επίσης και σε σχέση με το περιβάλλον, τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την ηλικία και τη γεωγραφική
της θέση. Η προληπτική πολιτική και οι λειτουργοί πρόληψης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια
αυτά για να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους σε σχέση με τις δραστηριότητες ή τα προγράμματα
πρόληψης (Pompidou Group on Prevention, 1998).
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3. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα

3.1 Ορισμός προληπτικού προγράμματος
Στον οδηγό αυτό, «Προληπτικό Πρόγραμμα» αποτελούν όλες οι μορφές συστηματικής παρέμβασης που
έχουν ως στόχο την αποτροπή της χρήσης ουσιών εξάρτησης.

3.2 Φιλοσοφία προγραμμάτων πρόληψης
Η έμφαση των προληπτικών προγραμμάτων δεν πρέπει να επικεντρώνεται στις ουσίες αλλά στα άτομα.
Θα πρέπει, κατά κύριο λόγο τα προγράμματα να στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας και στην
πολύπλευρη στήριξη του περιβάλλοντος των παιδιών, των εφήβων και των νέων. Θα πρέπει επίσης να
επιδιώκεται η ανάπτυξη ικανοτήτων και η ενδυνάμωση της προσωπικότητας τους, καθώς και η
κατάλληλη στήριξη των ενηλίκων που συμμετέχουν ενεργά ή παθητικά στις ζωές τους, για την υιοθέτηση
ενός υγιούς τρόπου ζωής, μακριά από την χρήση. (Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, 2006)

3.3 Αρχές προγραμμάτων πρόληψης
Τα προγράμματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν γενικές αρχές σύμφωνα με την ομάδα ατόμων στην
οποία απευθύνονται. Συνεπώς, συγκεκριμένες αρχές πρόληψης πρέπει να διέπουν τα προγράμματα που
απευθύνονται σε οικογένειες, άλλες τα προγράμματα που εφαρμόζονται μέσα στο σχολείο και έξω από
το σχολείο και απευθύνονται στους εφήβους και άλλες αρχές τα προγράμματα που εφαρμόζονται
στην κοινότητα και στοχεύουν σε διάφορες ομάδες ατόμων διαφορετικής ηλικίας. Γενικά όμως,
έχουν καθοριστεί γενικές αρχές πρόληψης που αναφέρονται πιο κάτω:

1. Τα προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να ενισχύουν τους προστατευτικούς παράγοντες και να
ανατρέπουν ή να μειώνουν τους παράγοντες κινδύνου.

2. Τα προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να αφορούν σε όλες τις μορφές χρήσης ουσιών εξάρτησης.
Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται νόμιμες ουσίες όπως το αλκοόλ και ο καπνός που χρησιμοποιούνται
από ανήλικους, η χρήση παράνομων ουσιών και η κατάχρηση των συνταγογραφημένων φαρμάκων.

3. Τα προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να στοχεύουν στην τροποποίηση των παραγόντων και
συνθηκών που ευνοούν τη χρήση.

4. Τα προγράμματα πρόληψης, για να είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, έτσι που να ανταποκρίνονται στα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού.

5. Τα προγράμματα πρόληψης που απευθύνονται στην οικογένεια θα πρέπει:
• να ενδυναμώνουν τους δεσμούς και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και
• να περιλαμβάνουν τεχνικές βελτίωσης των δεξιοτήτων του γονιού
• να ενσωματώνουν εκπαίδευση στη δημιουργία κανόνων μέσα στην οικογένεια σχετικά με τη χρήση

ουσιών.

6. Τα προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να παρεμβαίνουν σε όσο το δυνατό
μικρότερες ηλικίες όπως η προσχολική. Έτσι, θα αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι παράγοντες κινδύνου
που μπορεί να οδηγήσουν στη χρήση ουσιών και θα ενισχύονται οι παράγοντες προστασίας.

7. Τα προγράμματα πρόληψης για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου θα πρέπει να στοχεύουν στη
βελτίωση των σχολικών επιδόσεων και της κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης, προκειμένου
να παρέμβουν στους παράγοντες κινδύνου για χρήση ουσιών.

8. Τα προγράμματα πρόληψης για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου θα πρέπει να στοχεύουν στη
βελτίωση των σχολικών επιδόσεων και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.
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9. Τα προγράμματα πρόληψης στην κοινότητα τα οποία απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και εφαρ-
μόζονται σε κύριες μεταβατικές φάσεις (π.χ. μετάβαση στο γυμνάσιο), μπορούν να έχουν ευεργετικά
αποτελέσματα ακόμη και στις οικογένειες και στα παιδιά υψηλού κινδύνου.

10. Τα προγράμματα πρόληψης στην κοινότητα που συνδυάζουν δύο ή περισσότερες πρακτικές μπορεί
να είναι πιο αποτελεσματικά από τα μεμονωμένα και αποσπασματικά προγράμματα.

11. Τα προγράμματα πρόληψης στην κοινότητα που προσεγγίζουν πληθυσμούς σε διαφορετικούς χώρους
είναι πιο αποτελεσματικά, όταν μεταδίδουν σταθερά μηνύματα που αφορούν στο σύνολο της
κοινότητας.

12. Όταν οι κοινωνίες προσαρμόζουν προγράμματα στις ανάγκες, στις αρχές τους ή στις πολιτισμικές
τους ιδιαιτερότητες, αυτά θα πρέπει να διατηρούν τα βασικά στοιχεία της αρχικής παρέμβασης,
όπως προέκυψαν μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα πάνω στα οποία βασίστηκαν.

13. Τα προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να είναι μακροχρόνια, με προοδευτικά συνδεόμενες μεταξύ τους
παρεμβάσεις, που να ενισχύουν τους αρχικούς σκοπούς της πρόληψης και να λαμβάνουν υπόψη τις
αναπτυξιακές αλλαγές που έχουν επέλθει.

14. Τα προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη σφαιρική κατάρτιση των εκπαιδευτικών
στην πρόληψη, συμπεριλαμβάνοντας και αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης της τάξης.

15. Τα προγράμματα πρόληψης είναι πιο αποτελεσματικά όταν ενσωματώνουν τεχνικές αλληλεπίδρασης
που επιτρέπουν την ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης.

16. Τα προγράμματα πρόληψης που βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα μπορεί να είναι αποτελεσματικά
και σε σχέση με το κόστος τους.

National Institute on Drug Abuse, (2003)

3.4 Θεωρητικό Υπόβαθρο
Οι πλείστες θεωρίες βασίζονται στο τι συμβαίνει όταν τροποποιούνται οι μεταβλητές. Στην περίπτωση της
πρόληψης κατά της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, οι μεταβλητές είναι οι παράγοντες κινδύνου και οι
προστατευτικοί παράγοντες. (PERK, 2006). Πιο κάτω γίνεται μια εκτενής αναφορά στους προστατευτικούς
παράγοντες και παράγοντες κινδύνου.

3.4.1 Προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου
Προστατευτικοί παράγοντες είναι οι παράγοντες εκείνοι που ενισχύουν και προστατεύουν τα άτομα ως προς
την αποφασιστικότητά τους να απορρίψουν ή να αποφύγουν την επιλογή της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών και οι οποίοι εμποδίζουν τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και τις συνθήκες που προωθούν
τη χρήση ουσιών. Οι προστατευτικοί παράγοντες αφορούν σε ατομικά, οικογενειακά, και ευρύτερα
κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Οι παράγοντες κινδύνου είναι εκείνοι που καθιστούν το άτομο πιο ευάλωτο και λιγότερο έτοιμο να προ-
στατέψει τον εαυτό του. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν σε ελλείψεις ή δυσλειτουργίες τόσο σε ατομικό
όσο και σε οικογενειακό ή κοινωνικό επίπεδο. Εμφανίζονται δε πριν από την προβληματική συμπεριφορά,
δηλαδή τη χρήση, και αυξάνουν τις πιθανότητες εκδήλωσής της.
Η κατανόηση των προστατευτικών παραγόντων και των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη χρήση
είναι προϋπόθεση για την κατανόηση πρώτα των βασικών μεταβλητών της εξάρτησης και έπειτα για
ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Μέσα από τα προγράμματα οι προστατευτικοί πα-
ράγοντες θα πρέπει να ενεργοποιούνται και να διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην ομαλή εξέλιξη του
ατόμου, σε αντίθεση με τους παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να ανιχνεύονται άμεσα και έγκαιρα
έτσι ώστε να δοθεί περισσότερη προσοχή στις ανάγκες του ατόμου, με στόχο τη μείωση και την έγκαιρη
παρέμβαση σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να εκδηλωθούν.
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• Ελλείμματα στο ψυχισμό - Ελλειμματική
ταυτότητα

• Έλλειψη θετικών προτύπων
• Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
• Ασταθείς ψυχικές λειτουργίες
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Δυσκολία ελέγχου των παρορμήσεων –

παρορμητικότητα
• Αναζήτηση διέγερσης συναισθημάτων
• Χαμηλή ανοχή στο άγχος και τις ματαιώσεις
• Αίσθημα απελπισίας και αδιεξόδου
• Θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τη χρήση

ουσιών
• Χρήση για πρώτη φορά σε μικρή ηλικία
• Έλλειψη φιλοδοξιών για το μέλλον
• Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και

Υπερκινητικότητα
• Υπαρξιακή άνοια (απουσία αρχών και αξιών)

• Ψυχική ανθεκτικότητα
• Ατομικές δεξιότητες (βασικές δεξιότητες

ζωής):
- λήψη αποφάσεων
- αντιμετώπιση προβλημάτων
- διαχείριση συναισθημάτων, άγχους (θυμού

κ.α.)
- κριτική σκέψη
- δημιουργική σκέψη
- θετική διεκδίκηση
- δεξιότητες επικοινωνίας
- θετική αυτοεικόνα και αυτοαξία

• Γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης
ουσιών

• Αρνητική στάση ως προς τα ναρκωτικά
• Ύπαρξη συστήματος αρχών και αξιών

• Δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ των μελών
της οικογένειας

• Αυταρχικοί ή υπερανεκτικοί γονείς
• Συναισθηματική παραμέληση ή κακοποίηση
• Χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση /

κοινωνική περιθωριοποίηση / ανεργία
• Έλλειψη στήριξης / ελέγχου
• Θετικές στάσεις, αντιλήψεις για τη χρήση

ουσιών
• Γονείς που κάνουν χρήση ουσιών

• Γονικός έλεγχος και ενδιαφέρον
• Θετικοί δεσμοί μεταξύ των μελών της

οικογένειας
• Συναισθηματική στήριξη
• Θετικές προσδοκίες γονέων
• Ξεκάθαροι κανόνες / στόχοι / όρια
• Οικογενειακή επάρκεια: ικανότητα επίλυσης

συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων,
αντιμετώπισης προβλημάτων

• Σχολική αποτυχία
• Αρνητικό/ ελλειμματικό σχολικό

ψυχοκοινωνικό κλίμα
• Κακή ενσωμάτωση στη σχολική ζωή,

σκασιαρχείο
• Έλλειψη ξεκάθαρων κανόνων / πολιτικής

του σχολείου
• Χαμηλές προσδοκίες σχολείου /

εκπαιδευτικών
• Εκφοβισμός /στιγματισμός / περιθωριοποίηση

• Γονικός έλεγχος και ενδιαφέρον
• Θετικοί δεσμοί μεταξύ των μελών της

οικογένειας
• Συναισθηματική στήριξη
• Θετικές προσδοκίες γονέων
• Ξεκάθαροι κανόνες / στόχοι / όρια
• Οικογενειακή επάρκεια: ικανότητα επίλυσης

συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων,
αντιμετώπισης προβλημάτων

Πίνακας 11
Παράγοντες Προστασίας & Κινδύνου

ΑΤΟΜΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ



18

• Χρήση ουσιών από φίλους / παρέα
• Παραβατική συμπεριφορά στην ομάδα

συνομηλίκων
• Αποκλεισμός από παρέες / απομόνωση
• Εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με τη χρήση

ουσιών
• Επανειλημμένη έκθεση σε διαθεσιμότητα

ναρκωτικών
• Θετική εικόνα για τη χρήση ουσιών από τους

συνομηλίκους

• Κοινωνικές δεξιότητες: θάρρος γνώμης,
αντίσταση σε πιέσεις, ικανότητα λήψης
αποφάσεων και επικοινωνίας.

• Συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες

• Ελλειμματική κοινωνικοποίηση
• Στάσεις και αντιλήψεις που επιτρέπουν ή

υποστηρίζουν τη χρήση ουσιών
• Φτώχεια, εγκληματικότητα
• Περιοχές με υψηλό δείκτη επικράτησης

και διαθεσιμότητας ναρκωτικών
• Κοινωνικός αποκλεισμός / περιθωριοποίηση
• Προβολή προτύπων χρήσης από τα ΜΜΕ

• Προσφορά οικονομικών, κοινωνικών,
εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών ευκαιριών
στην κοινότητα

• Προσφορά ευκαιριών για δημιουργική
απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο

• Υποστηρικτική Κοινότητα
• Μηνύματα κατά της χρήσης στην κοινότητα

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Μάτσα, Κατερίνα, (2001)

Παπαδόπουλος M., Κωνσταντινόπουλος K., (2005)

Council of Europe, (2006)

3.4.2 Θεωρίες και μοντέλα
Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή παρεμβάσεων οι οποίες βασίζονται σε θεωρητικό υπόβαθρο, αποτελεί
καλή πρακτική. Συνακόλουθα, η θεωρία στην οποία έχει βασιστεί ένα αποτελεσματικό προληπτικό
πρόγραμμα κατά της χρήσης ουσιών, θα πρέπει να αντανακλάται στο περιεχόμενο του. (Bühler, Α.,
Kröger C., 2006).

Παρόλο που στην πρακτική εφαρμογή τα θεωρητικά πλαίσια συχνά εμπεριέχουν πολλά κοινά στοιχεία,
τα συγκεκριμένα θεωρητικά πλαίσια που ακολουθούν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
της πρόληψης.

3.4.2.1 Μοντέλο παραγόντων επικινδυνότητας και προστατευτικών παραγόντων
Η βασική ιδέα του μοντέλου αυτού είναι ότι οι παράγοντες επικινδυνότητας και οι προστατευτικοί παρά-
γοντες επηρεάζουν τη χρήση ουσιών αποτρεπτικά ή αντίστοιχα διευκολυντικά. Οι παρεμβάσεις που βα-
σίζονται σε αυτό το μοντέλο υποθέτουν ότι η πρόληψη που ενισχύει τους προστατευτικούς παράγοντες
και αποδυναμώνει τους παράγοντες επικινδυνότητας έχει καλές πιθανότητες να προλάβει τη χρήση ου-
σιών. Ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο, η προσέγγιση που εστιάζει στην επικινδυνότητα και αντιμετωπίζει
τους γονικούς παράγοντες επικινδυνότητας, τους παράγοντες επικινδυνότητας από συνομήλικους και
την προβληματική συμπεριφορά του εφήβου, φαίνεται να είναι μια από τις υποσχόμενες προσεγγίσεις
για την πρόληψη της χρήσης ουσιών στους εφήβους (Pompidou Group on Prevention,1998) ( Springer
A., Uhl A., 1998).



3.4.2.2 Θεωρία αιτιολογημένης δράσης και θεωρία κοινωνικής μάθησης
Η χρήση ουσιών σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές σχετίζεται με τις άμεσες συνθήκες της συμπεριφοράς
χρήσης ουσιών. Μέγιστης σημασίας είναι η πρόθεση του ατόμου να χρησιμοποιήσει ουσίες ενώ η πρόθεση
αυτή σχετίζεται με τις ψυχοκοινωνικές προσδοκίες αναφορικά με τις επιδράσεις της χρήσης των
ουσιών και τα προσωπικά πρότυπα (Pompidou Group on Prevention, 1998), (Springer A., Uhl A., 1998)

Για παράδειγμα, είναι πιθανότερο να μεθύσει ένας έφηβος με αλκοόλ, αν αναμένει να βιώσει ένα
ευχάριστο συναίσθημα ή να τύχει θαυμασμού από την ομάδα των συνομηλίκων του. Αντιλήψεις που
σχετίζονται με τα «θετικά» στοιχεία που συνοδεύουν τη χρήση ουσιών προκύπτουν από την κοινωνική
μάθηση από φίλους, την οικογένεια ή τα Μ.Μ.Ε. Τα προγράμματα πρόληψης που λαμβάνουν υπόψη τις
θεωρίες αυτές πληροφορούν με κατάλληλο τρόπο για τις επιδράσεις των ουσιών και ενδυναμώνουν τις
ατομικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση. Έτσι η πρόληψη στηρίζει την κοινωνική μάθηση για τον
τρόπο επίτευξης των επιθυμητών επιδράσεων (π.χ. την αποδοχή από την ομάδα των συνομηλίκων) χωρίς
τη χρήση ουσιών. Έρευνες σε σχέση με την αλκοόλη έχουν καταδείξει ότι προγράμματα σχεδιασμένα
για να διορθώνουν εσφαλμένες αντιλήψεις μεταξύ μαθητών για τη συχνότητα και την αποδοχή της
κατανάλωσης αλκοόλ, καθυστέρησαν πράγματι την έναρξη κατανάλωσής του (Springer A., Uhl A., 1998)

Μέχρι σήμερα το μοντέλο της κοινωνικής επιρροής έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στα προγράμματα
πρόληψης με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η χρήση ουσιών
επηρεάζεται κυρίως από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι στρατηγικές πρόληψης που βασίζονται σε αυτό το
μοντέλο εμπεριέχουν δύο στοιχεία: το ένα είναι η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών θεσμών με σκοπό να
επιτύχουν την ανοσοποίηση ενάντια στον πειρασμό της χρήσης ουσιών. Το δεύτερο στοιχείο επικεντρώνεται
στην εκμάθηση δεξιοτήτων άρνησης ή στην αντιμετώπιση περιπτώσεων επικίνδυνης συμπεριφοράς.
(Springer A., Uhl A., 1998)

3.4.2.3 Οι προσεγγίσεις δεξιοτήτων ζωής και η θεωρία της προβληματικής συμπεριφοράς
Η προσέγγιση των δεξιοτήτων ζωής συνδέεται στενά με το μοντέλο των παραγόντων επικινδυνότητας και
των προστατευτικών παραγόντων καθώς και με τη θεωρία της προβληματικής συμπεριφοράς. Ενώ η
προσέγγιση των δεξιοτήτων ζωής υποθέτει ότι η χρήση ουσιών σχετίζεται κυρίως με αδυναμίες σε κά-
ποιους τομείς κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, η θεωρία της προβληματικής συμπεριφοράς
εστιάζεται στη δυναμική σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς, του περιβάλλοντος και της προσωπι-
κότητας. Το μοντέλο προβληματικής συμπεριφοράς αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά των νέων είναι το
αποτέλεσμα πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτών και του περιβάλλοντος τους λαμβάνοντας
υπόψη της αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των γνωστικών, των κοινωνικών παραγόντων, των παραγόντων στάσης,
προσωπικότητας και των συμπεριφορικών παραγόντων. Τα προγράμματα που εκπηγάζουν από αυτή τη
φιλοσοφία στοχεύουν στη διδασκαλία δεξιοτήτων και τεχνικών για την επιτυχέστερη αντιμετώπιση
καθημερινών καταστάσεων (Springer A., Uhl A., 1998) (Bühler, Α.,Kröger C., 2006). Περαιτέρω έρευνες
κατέδειξαν ότι το κάπνισμα μεταξύ των νέων συνδέεται στενά με άλλες ανησυχητικές συμπεριφορές,
όπως η χρήση αλκοόλης, η παραβατική συμπεριφορά και η πρόωρη σεξουαλική δραστηριότητα.
Ταυτόχρονα οι έρευνες δεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι το κάπνισμα συσχετίζεται με μια γενικότερη
κακή στάση σε θέματα υγείας, συνεπώς η πρόληψη δεν πρέπει να επικεντρώνεται στη συμπεριφορά
έναντι της υγείας γενικά, αλλά σε παράγοντες που επηρεάζουν την προβληματική συμπεριφορά.

3.5 Περιβάλλοντα εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης: προσεγγίσεις και μέθοδοι
Η αποτελεσματικότητα της προληπτικής παρέμβασης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο
με τον οποίο θα εφαρμοστεί και από το σχετικό περιβάλλον. Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλές προσεγγίσεις
και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πρόληψη έχουν ελάχιστο αποτέλεσμα, ενώ για να είναι αποτελε-
σματικές οι παρεμβάσεις, πρέπει να ανταποκρίνονται στην ομάδα-στόχο. Οι ακόλουθες προσεγγίσεις και
μέθοδοι βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία και είναι οι πλέον υποσχόμενες για την
αποτελεσματική πρόληψη κατά της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στα διάφορα περιβάλλοντα:
(Pompidou Group on Prevention, 1998).

3.5.1 Πρόληψη στο σχολικό περιβάλλον
Το περιβάλλον που αξιοποιείται συχνότερα στην εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων είναι το σχολείο,
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με τις παρεμβάσεις να εφαρμόζονται στην αίθουσα διδασκαλίας.

Η προσέγγιση
Η πρόληψη στο σχολείο, όπως προκύπτει από έρευνες, πρέπει να στηρίζεται σε προσεγγίσεις που βασί-
ζονται σε προγράμματα με καθορισμένες δομικές παραμέτρους, δηλαδή εγχειρίδια, καθορισμένες πα-
ρεμβάσεις με καθορισμένο περιεχόμενο και υλικό για την κάθε μια, και καθορισμένο αριθμό, σειρά και
διάρκεια. Να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά όλες τις άλλες προσεγγίσεις που δε βασίζονται σε δομημένα
προγράμματα (όπως π.χ. σποραδικές εκδηλώσεις, «μέρες» ευαισθητοποίησης κ.λ.π.) δεν υπάρχουν
ικανοποιητικά στοιχεία και αξιολογήσεις που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα τους (PERK, 2006).
Όπως αναφέρουν οι Hawks, D., Scott, K., McBride, N., Jones, P. and Stockwell, T., (2002): «Τα σχολικά
εκπαιδευτικά προγράμματα για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο, από
αναπτυξιακής πλευράς, χρόνο και ιδιαίτερα όταν οι παρεμβάσεις είναι πιθανότερο να έχουν
επίδραση στη συμπεριφορά. Τα προγράμματα πρέπει να είναι σχετικά με τις εμπειρίες ζωής των νέων
παρέχοντας υλικό κατά την περίοδο που οι μαθητές βιώνουν την αρχική έκθεση τους σε εξαρτησιογόνες
ουσίες.»

Επιπρόσθετα, «Το καλό κοινωνικό κλίμα του σχολείου και η επαρκής συμμετοχή των ενδιαφερομένων
μερών στα σχολεία είναι μια από τις πλέον σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχή μεταφορά γνώσεων
και δεξιοτήτων (...) Αφού το σχολείο είναι ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής των νέων, είναι πολύ
πιθανόν, ο σχολικός παράγοντας να έχει αντίκτυπο στην υγιή συμπεριφορά των μαθητών, περιλαμβανομένης
της απόφασής τους να κάνουν ή όχι χρήση ναρκωτικών (...) Το κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και
φυσικό περιβάλλον, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής κοινότητας έχει σημαντικό αντίκτυπο στο
βαθμό στον οποίο προάγει την υγεία και είναι σε θέσει να πραγματοποιήσει αποτελεσματική πρόληψη της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.» (Trimbos Institute, 2002).

Η αποτελεσματικότητα των προληπτικών προγραμμάτων στα σχολείο, μπορεί να διασφαλιστεί έχοντας
υπόψη τα εξής:

• Τα προγράμματα πρόληψης στα σχολεία πρέπει να είναι διαδραστικά και να βασίζονται στη θεωρία της
κοινωνικής επιρροής και των δεξιοτήτων ζωής.

• Τα διαδραστικά προγράμματα είναι πιο αποτελεσματικά στην πρόληψη, τη μείωση, ή την καθυστέρηση
της εφηβικής χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών για όλες τις ουσίες μαζί, αλλά και για κάθε ουσία
ξεχωριστά.

• Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας των διαδραστικών προγραμμάτων δεν κυμαίνεται κατά ηλικιακή
ομάδα και κατά εθνότητα.

• Μικρής διάρκειας προγράμματα αλληλεπίδρασης με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και
προγράμματα που στοχεύουν σε νεαρότερους μαθητές μέχρι την ηλικία των 13 ετών, έχουν να
δείξουν καλύτερα αποτελέσματα.

• Καθοριστικής σημασίας σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον
είναι η σωστή, επαρκής και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για τις συνέπειες της χρήσης
ουσιών, η βελτίωση της ανάπτυξης αξιών και η εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά και την
αντίσταση κατά της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

• Επιτυχείς είναι επίσης οι εθελούσιες συμφωνίες αποχής.
(Springer Α., Uhl Α.,1998) , (Bühler Α.,Kröger C., 2006).

Οι μέθοδοι
Το εκπαιδευτικό υλικό για την πρόληψη στα σχολεία πρέπει να μεταφέρει ένα ξεκάθαρο και κατανοητό
από τους αποδέκτες μήνυμα και να έχει ως αφετηρία την κουλτούρα της ομάδας-στόχου. Ένα
πρόγραμμα για την πρόληψη της χρήσης ουσιών στα σχολεία πρέπει να περιλαμβάνει και τα πιο κάτω:
1. Κατάρτιση στις τεχνικές λήψης αποφάσεων.
2. Τεχνικές διαχείρισης του στρες, του θυμού, της θλίψης κ.α
3. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης,
4. Καθορισμό και επίτευξη στόχων,
5. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η αντίσταση σε ανεπιθύμητες πιέσεις, η διεκδικητικότητα, η
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διατύπωση αιτήματος κτλ.,
6. Καθοδηγητικά ομαδικά και ατομικά πρότυπα
7. Εξεύρεση και ενθάρρυνση εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
8. Αποδοχή ευθύνης έναντι πράξεων και επιλογών

Θεωρείται αυτονόητο ότι οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης πρέπει να έχουν
καταρτιστεί σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις απαραίτητες σχετικές δεξιότητες για ορθή
εφαρμογή. Είναι σημαντικό δε να είναι καλά πληροφορημένοι για τις επιπτώσεις της χρήσης νόμιμων και
παράνομων ουσιών, ώστε να αναγνωρίζουν τα σημάδια της προβληματικής συμπεριφοράς σε πρώιμο
στάδιο. Περαιτέρω, η πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος είναι σημαντική, για να διακριβωθεί η
αποτελεσματικότητα του.

Τέλος, για τη βελτίωση της εφαρμογής της πρόληψης στα σχολεία συστήνεται η ενεργός εμπλοκή των
γονέων στη διαδικασία σχεδιασμού και η προσφορά παράλληλων προγραμμάτων πρόληψης στους
γονείς, διαφοροποιημένα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους. (PERK, 2006)

Πίνακας 12
Μέθοδοι πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον

Αποτελεσματικές Μη αποτελεσματικές
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Πρέπει να περιέχει:
Γνώση
• Για τις μακροπρόθεσμες βιολογικές και

ψυχολογικές συνέπειες από τη χρήση
ουσιών εξάρτησης

• Για τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες από τη
χρήση ουσιών εξάρτησης

Στάσεις
• Αντικειμενική πληροφόρηση σε θέματα

επικράτησης της χρήσης στο σχολικό
περιβάλλον

• Αντικειμενική πληροφόρηση σε θέματα
επικράτησης της χρήσης στο μαθητικό
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε σχέση με το
ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και
τις κοινωνικές επιρροές σε σχέση με τη
χρήση.

Διαπροσωπικές Δεξιότητες
• Απόκτηση δεξιοτήτων αντίστασης στις

ουσίες εξάρτησης.
• Απόκτηση δεξιοτήτων ασφάλειας.
• Απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας.
• Απόκτηση δεξιοτήτων προστασίας.
Ατομικές Δεξιότητες που εφαρμόζονται σε
συνδυασμό με Διαπροσωπικές Δεξιότητες:
• Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης

δυσκολιών.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων μείωσης του στρες.
• Στοχοθέτηση.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης

προβλημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γνώση
• Προγράμματα που στερούνται

πληροφοριών γνωσιολογικού περιεχομένου.

Στάσεις
• Επίκριση αξιών
• Λήψη αποφάσεων με μοναδικό γνώμονα τις

ηθικές αξίες.

Διαπροσωπικές Δεξιότητες
• Προγράμματα που στερούνται απόκτησης

δεξιοτήτων αντίστασης στις ουσίες
εξάρτησης.

Μεμονωμένες Ατομικές Δεξιότητες που
εφαρμόζονται χωρίς να έχουν συνδυαστεί με
Διαπροσωπικές Δεξιότητες (π.χ. ανάπτυξη
αυτοεκτίμησης, ανάπτυξη αυτοεκτίμησης που
προωθείται σε συνδυασμό με μια
«ηθικολογική» λήψη αποφάσεων, απλή
ενδοατομική εστίαση, κλπ)



UK Department of Health, (2001)

3.5.2 Πρόληψη στην οικογένεια

Η προσέγγιση
Ολοκληρωμένες οικογενειακές παρεμβάσεις οι οποίες βασίζονται στην κατάρτιση των γονέων και
των παιδιών και που απευθύνονται στην οικογένεια ως σύστημα έχουν παρουσιάσει θετική επίδραση
στην πρόληψη της χρήσης και ιδιαίτερα στη χρήση αλκοόλης. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως, εάν
εμπλακούν μόνο οι γονείς στην πρόληψη αφήνοντας εκτός του προγράμματος τα παιδιά τους, τότε επη-
ρεάζονται οι παράγοντες επικινδυνότητας αλλά όχι η χρήση ουσιών.

Παρεμβάσεις που απευθύνονται σε οικογένειες στις οποίες είναι δύσκολη η πρόσβαση π.χ οικογένειες
μεταναστών χωρίς νόμιμη διαμονή, έχουν αποδειχθεί επιτυχείς. Το ίδιο ισχύει για την πρόληψη που
απευθύνεται σε παιδιά γονέων που είναι χρήστες ουσιών. (Pompidou Group on Prevention, 1998)

Οι μέθοδοι
Η αποτελεσματική πρόληψη στο οικογενειακό περιβάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιεί αλληλεπιδρα-
στικές μεθόδους, να επικεντρώνεται στην ενίσχυση θετικής σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιών, σε με-
θόδους βελτίωσης των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ενίσχυσης της οικογενειακής συνοχής
(Bühler A., Kröger C., 2006).

Πιο αναλυτικά, η πρόληψη που απευθύνεται στην οικογένεια θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
• την κατάρτιση των γονέων για τις εξαρτησιογόνες ουσίες γενικά και ειδικά για το κάπνισμα, το αλκοόλ

και την κάνναβη, τους μύθους γύρω από τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις καθώς και τις επιπτώσεις
των εξαρτησιογόνων ουσιών,

• την κατάρτιση των γονιών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας
καθώς και τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν στο κάθε αναπτυξιακό στάδιο,

• τη συνειδητοποίηση του ρόλου των γονέων ως προτύπων,
• την κατάρτιση σε σχέση με το γονικό τους ρόλο και τη σχέση τους με τα παιδιά τους,
• τη βελτίωση της ικανότητας τους να καθορίζουν ξεκάθαρους κανόνες και όρια για το κάπνισμα και την

κατανάλωση αλκοόλης στο σπίτι,
• την ενίσχυση της ικανότητάς τους να επικοινωνούν με τα παιδιά τους και να τα ενισχύουν στη δημιουργία

θετικής αυτοεικόνας,
• την προώθηση υγιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων,
• την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδία τους,

3.5.3 Πρόληψη από συνομήλικους

Η προσέγγιση και οι μέθοδοι
Οι προσεγγίσεις που καθοδηγούνται από συνομηλίκους χρησιμοποιούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους
και την ήδη εδραιωμένη σχέση για κοινωνικοποίηση και επιρροή με στόχο την προώθηση συμπεριφορών
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Συμμετοχική προσέγγιση
• Δομημένες δραστηριότητες που προωθούν

την αλληλεπίδραση της ομάδας.
• Εξάσκηση στις δεξιότητες αντίστασης στη

χρήση ουσιών εξάρτησης.
• Επαρκής χρόνος πρακτικής
• Ψυχόδραμα εστιασμένο στους μαθητές

(υπόδυση ρόλων).
• Μίμηση της ομάδας σε κατάλληλες

συμπεριφορές.
• Στηρικτικά σχόλια από την ομάδα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Διαλέξεις.
• Μη δομημένες δραστηριότητες.
• Μονοπώληση της συζήτησης από

εκπαιδευτή.
• Παθητική συμμετοχή της ομάδας.



που συσχετίζονται με την υγεία και τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η
επίδραση στις ομάδες εφήβων όπου η εμπλοκή των συνομηλίκων ως ατόμων με τα οποία ο έφηβος
μπορεί να ταυτιστεί, διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων και συμπεριφορών.

Τα προγράμματα συνομηλίκων μπορούν να συνδυάσουν την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων με την
υπόδυση ρόλων για την εκμάθηση τρόπων αντίστασης προς τις κοινωνικές πιέσεις.

Γενικά, τα ερευνητικά στοιχεία καταδεικνύουν πως τα προγράμματα τα οποία καθοδηγούνται από
συνομηλίκους είναι πιο αποτελεσματικά, όταν αυτά εφαρμόζονται βάσει εγχειριδίων (PERK, 2006)

3.5.4 Πρόληψη σε περιβάλλοντα αναψυχής
Σε μια εποχή όπου οι νέοι αναζητούν να καταπολεμήσουν την ανία και την πλήξη που συχνά τους οδηγούν
μεταξύ άλλων, στη χρήση ουσιών, η εφαρμογή προγραμμάτων που ενθαρρύνουν την προσωπική
ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργία προκλήσεων και την προσφορά εναλλακτικών δραστηριοτήτων, είναι
καθοριστικής σημασίας. (Pompidou Group on Prevention, 1998).

Η παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων μπορεί να λαμβάνει διάφορες μορφές, όπως η δημιουργία ενός
κέντρου που να προσφέρει εναλλακτικές δραστηριότητες για τους νέους στην κοινότητα, δραστηριότητες
στην ύπαιθρο, παιχνίδια, αθλήματα, συμμετοχή σε πνευματικές δραστηριότητες όπως γιόγκα, υπερβατικό
διαλογισμό κλπ. (Springer A., Uhl A., 1998).

Αρκετά προγράμματα που θεωρούνται παραδείγματα καλής πρακτικής από το ΕΚΠΝΤ, ιδιαίτερα στον
τομέα της επιλεκτικής πρόληψης, έχουν ενσωματώσει τις εναλλακτικές δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους σε ευρύτερες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων την κατάρτιση σε κοινωνικές δεξιότητες.
(PERK, 2006)

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα για αποτελεσματική
πρόληψη στο ψυχαγωγικό περιβάλλον. Εντούτοις, τα περισσότερα προγράμματα πρόληψης εφαρμόζονται,
ελλείψει κριτηρίων καλής πρακτικής, με μόνο γνώμονα τα εμπειρικά δεδομένα. (Pompidou Group on
Prevention, 1998), (Bühler A., Kröger C., 2006).

3.5.5 Πρόληψη στο περιβάλλον της κοινότητας
Δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης στο περιβάλλον
της κοινότητας, συνεπώς είναι αδύνατο επί του παρόντος να εκτιμηθεί εάν τα εν χρήσει προγράμματα
πρόληψης στο περιβάλλον αυτό είναι εύστοχα. (Springer A., Uhl A., 1998), (WHO, 2002)

Διαθέσιμα δεδομένα υπάρχουν μόνο σε σχέση με νομικές ρυθμίσεις που έγιναν σε κάποιες χώρες σε
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το είδος
των μελετών που ανασκοπήθηκαν. Για παράδειγμα, γερμανική ανασκόπηση συμπέρανε ότι οι ψηλότερες
τιμές στα καπνικά προϊόντα είναι αποτελεσματικές στη μείωση της επικράτησης και της συχνότητας του
καπνίσματος. (Zurhold, H., Agorastos, A., Degkwitz, P., Verthein, U., Haasen, C., 2008)

Επιπρόσθετα, έχει διαφανεί ότι η αύξηση του ορίου της ηλικίας για τη νόμιμη κατανάλωση αλκοόλης
μειώνει τη χρήση αλκοόλης, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και άλλα προβλήματα υγείας που
συνδέονται με την αλκοόλη. (Bühler A., Kröger C., 2006)

Συμπερασματικά, το μόνο που μπορεί να λεχθεί είναι ότι η μέχρι στιγμής εμπειρία δείχνει ότι οι πρωτοβουλίες
στο επίπεδο της κοινότητας είναι επιτυχέστερες στον επηρεασμό των αντιλήψεων του κοινού
γενικά, από ότι στην αλλαγή ατομικών συμπεριφορών.

3.5.6 Πρόληψη μέσω εκστρατειών στα ΜΜΕ
Η μετάδοση μηνυμάτων πρόληψης μέσω εκστρατειών στα ΜΜΕ αποτελεί αμφιλεγόμενη στρατηγική.
Τα περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα στον τομέα αυτό κατέδειξαν ότι μεμονωμένες εκστρατείες στα
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ΜΜΕ δεν έχουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα για την πρόληψη της χρήσης ουσιών, ενώ δαπανώνται για τη
δημιουργία και προβολή τους υπέρογκα ποσά.

Η χρησιμότητα της μεθόδου αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους, αφού μπορεί να
επηρεάσει στάσεις και γνώσεις, αλλά σπάνια και συμπεριφορές. Εάν συνδεθούν με προγράμματα στην
κοινότητα ή με σχολικά προγράμματα πρόληψης, μπορεί να έχουν κάποια προληπτική επίδραση για το
κάπνισμα. Γενικά όμως δεν υπάρχουν ισχυρά τεκμήρια σε σχέση με την επιρροή των ΜΜΕ σε ό,τι αφορά
την αποτρεπτική τους επίδραση.

Όπως επισημαίνεται, οι εκστρατείες στα ΜΜΕ που στοχεύουν στους νέους πρέπει να αποτελούν μέρος
μιας ευρύτερης στρατηγικής πρόληψης, ενώ καλύτερα είναι να προωθούνται από τους ίδιους τους νέους.
Τα ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης και
βελτίωσης της γνώσης (WHO, 2002) καθώς και στη στήριξη άλλων προληπτικών μέτρων, ενώ μπορούν
να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε σχέση με αυτά. (PERK, 2006)
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4. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση της προληπτικής παρέμβασης

4.1 Η διαδικασία του σχεδιασμού
Η αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης πρόληψης καθορίζεται από την ποιότητα του σχεδιασμού.
Ο σχεδιασμός εμπεριέχει συστηματική προετοιμασία, συντονισμό και λήψη αποφάσεων, η εφαρμογή των
οποίων είναι αναγκαία για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

4.1.1 Το πρότυπο λογικής
Ένα πρότυπο λογικής είναι μια βοηθητική γραφική παράσταση ενός προγράμματος που περιγράφει τα
απαραίτητα συστατικά μέρη του προγράμματος και τα αναμενόμενα επιτεύγματά του και μεταφέρει τη
λογική σχέση μεταξύ αυτών των συστατικών μερών και των αποτελεσμάτων τους.

Είναι ένα απλό μέσο καθορισμού και ταξινόμησης με σειρά προτεραιότητας των στοιχείων μιας παρέμ-
βασης. Με αυτό τον τρόπο όλοι όσοι εμπλέκονται μπορούν να διακρίνουν τα διάφορα στοιχεία, έννοιες
και στάδια του προγράμματος.

Στον τομέα της πρόληψης της χρήσης ουσιών εξάρτησης, το πρότυπο λογικής παρέχει τη δυνατότητα να
υποδειχθεί με γράφημα ότι η παρέμβαση αποτελείται από αλληλένδετες και με συνοχή συνιστώσες, που
έχουν μια λογική σχέση μεταξύ τους και που προκύπτουν ή επηρεάζονται η μια από την άλλη. Το
πρότυπο λογικής αυξάνει τις πιθανότητες αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης και αποτελεί κανόνα
διεθνώς για την ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων.

Παράδειγμα προτύπου λογικής

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΙΚΗΣ

(PERK, 2006)

Ένα πρότυπο λογικής πρέπει να διασφαλίζει τη λογική συνοχή:
• Μεταξύ των εκτιμημένων αναγκών, των στόχων και των δεικτών
• Μεταξύ των δεικτών και του μοντέλου θεωρίας που χρησιμοποιείται
• Μεταξύ των στόχων, των προγραμματισμένων δράσεων και των διαθέσιμων πηγών
• Μεταξύ των στόχων, δεικτών και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων
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Πληροφορίες σε σχέση
με την ομάδα-στόχο

Εκτίμηση Αναγκών

Στόχοι

Έλεγχος
Σκοπιμότητας

Δείκτες

Αναμενόμενα
Αποτελέσματα
Αξιολόγησης

Προκαταρτική Υπόθεση /
Θεωρητικό Μοντέλο

Καθορισμός περιεχομένου
του προγράμματος



4.2 Κατευθυντήριες γραμμές για σχεδιασμό προληπτικής παρέμβασης

Η διαδικασία του σχεδιασμού της προληπτικής παρέμβασης εμπεριέχει τα ακόλουθα στάδια:

Πίνακας 13

ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Εκτίμηση Αναγκών
2. Προκαταρτική υπόθεση και καθορισμός περιεχομένου

2.1 Ομάδα-στόχος
2.2 Διατύπωση γενικού στόχου και ειδικών στόχων
2.3 Διατύπωση λειτουργικών στόχων
3.3 Διατύπωση δεικτών

4. Καταγραφή των απαραίτητων πόρων
5. Προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης
6. Έλεγχος σκοπιμότητας
7. Εφαρμογή
8. Αξιολόγηση

4.2.1 Εκτίμηση αναγκών
Η εκτίμηση των αναγκών είναι απαραίτητη για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Η παρέμβαση
πρέπει απαραίτητα να βασίζεται στις ανάγκες των φορέων έτσι ώστε να ευνοεί την απομάκρυνση ή
και την άσκηση επιρροής στα υπάρχοντα προβλήματα. Τα ακόλουθα ερωτήματα είναι ικανά να
προσδιορίσουν τις ανάγκες της ομάδας στόχου: (PERK, 2006)

Πρόβλημα
1. Ποιο φαινόμενο επιθυμείτε να αποτρέψετε με την προγραμματισμένη παρέμβαση;
2. Ποια είναι τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που επηρεάζονται από το

φαινόμενο σε σύγκριση με αυτούς που δεν επηρεάζονται;
3. Που εμφανίζεται και που όχι το φαινόμενο;
4. Πόσο καιρό είναι γνωστό το φαινόμενο; Έχει αλλάξει με τον χρόνο το εύρος, η επίδραση και η

σχετικότητα του;

Έννοια
1. Ποια εξήγηση σε σχέση με τη γένεση του φαινομένου θεωρείτε προτιμητέα;
2. Ποιοι παράγοντες ευθύνονται για τη συνέχιση του προβλήματος;

Ανάγκες
1. Πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται από το φαινόμενο; Πόσες καινούργιες υποθέσεις υπάρχουν και πόσο

συχνά εμφανίζονται;
2. Πώς αναμένετε να εξελιχθεί το φαινόμενο αν δεν εφαρμοσθεί οποιαδήποτε παρέμβαση;

Ποιοι είναι οι λόγοι που σας κάνουν να το πιστεύετε αυτό;
3. Πώς θα περιγράφατε την ανάγκη για την παρέμβαση;
4. Πώς εκτιμάτε την ανάγκη για παρέμβαση;

Κατά την προετοιμασία της αποτίμησης αναγκών, οι ακόλουθες μέθοδοι για συλλογή στοιχείων είναι
δυνατόν να αξιοποιηθούν:

• Υφιστάμενο πληθυσμιακο δεδομένο όσον αφορά στην επικράτηση των ουσιών εξάρτησης και τις
επιπτώσεις τους στον πληθυσμό-στόχο και στις υποομάδες,

• Χρήση επιδημιολογικών δεικτών, οι οποίοι προσφέρουν έμμεσες εκτιμήσεις της επικράτησης και
των επιπτώσεων στον πληθυσμό-στόχο και στις υποομάδες,
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• Ερευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο της οικογένειας και του σχολείου,
• Μελέτες σε νοσοκομεία, τμήματα υγείας, κέντρα θεραπείας ουσιοεξαρτημένων και σωφρονιστικά ιδρύματα,
• Ατομικές συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης με βασικούς συμμετέχοντες (φορείς χάραξης πολιτικής,

λειτουργούς πρόληψης, λειτουργούς θεραπείας, πρώην χρήστες) και R.A.R method – μέθοδος
ταχείας εκτίμησης και ανταπόκρισης,

• Εθνογραφικές μελέτες που χρησιμοποιούν συστηματικές παρατηρητικές διαδικασίες,
• Αναλύσεις δαπανών στο χώρο της ουσιοεξάρτησης.
Pompidou Group on Prevention (1998)

Οι πιο πάνω μέθοδοι έχουν ποσοτικές και ποιοτικές δυνατότητες και θα πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ
τους για καλύτερο αποτέλεσμα. (Pompidou Group on Prevention, 1998)

4.2.2 Προκαταρτική υπόθεση και καθορισμός περιεχομένου
Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να επιλεγούν οι μηχανισμοί που θα χρησιμοποιηθούν για την προληπτική
παρέμβαση και να καθοριστεί το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκεται με την εφαρμογή αυτής της
παρέμβασης. Αυτή θα είναι και η προκαταρκτική υπόθεση σε σχέση με την προγραμματισμένη προληπτική
παρέμβαση.

Στη συνέχεια, βάσει της προκαταρκτικής υπόθεσης θα πρέπει να παρθούν τελικές αποφάσεις σε σχέση
με την εφαρμογή, το ακριβές περιεχόμενο και τις συνιστώσες της παρέμβασης.

4.2.2.1 Η ομάδα-στόχος
Καταρχάς, θα πρέπει να προσδιορισθεί η ομάδα στην οποία θα απευθύνεται η προληπτική παρέμβαση.
Μπορούν να διακριθούν δύο ομάδες-στόχου, η τελική ομάδα-στόχος η οποία διατρέχει και το
μεγαλύτερο κίνδυνο συνήθως σε σχέση με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και η ενδιάμεση ομάδα-στόχος,
όπως είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί κ.ά.
Τα ακόλουθα ερωτήματα θα πρέπει να εξετασθούν σε σχέση με την ομάδα-στόχο:
• Είναι η ομάδα-στόχος η τελική ομάδα-στόχος ή μία ενδιάμεση ομάδα-στόχος;
• Για ποιο λόγο έχει επιλεγεί αυτή η ομάδα-στόχος;
• Πόσα άτομα προβλέπεται να προσεγγισθούν;
• Πού και πώς θα προσεγγισθούν και κινητοποιηθούν;
• Με ποιο τρόπο θα εξασφαλισθεί η συμμετοχή της ομάδας-στόχου στην προληπτική παρέμβαση;
• Ακόμη και αν η προληπτική παρέμβαση που έχει σχεδιασθεί, απευθύνεται αποκλειστικά σε μία

ενδιάμεση ομάδα-στόχου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τελικής ομάδας-στόχου;
Kroger, C., Heike, W. and Shaw, R., (1998)

4.2.2.2 Διατύπωση γενικού στόχου και ειδικών στόχων
Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να προσδιοριστεί ο γενικός στόχος της παρέμβασης ο οποίος και είναι ο
συνολικός σκοπός, η επίλυση ή η τροποποίηση του αναφερόμενου προβλήματος, όπως έχει προκύψει
από τα ευρήματα της αποτίμησης αναγκών. Ο προσδιορισμός του θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μία
σύντομη περιγραφή της αναμενόμενης αλλαγής και να περιέχει εφικτές λύσεις που να ανταποκρίνονται
στις προσδιορισμένες ανάγκες ή προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό ειδικών στόχων, αυτός θα επιτευχθεί με τη διάσπαση του γενικού στόχου,
που περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική υπόθεση, σε διάφορους στόχους που θα εκφράζουν:
• ποσοτικούς και μετρήσιμους όρους
• τι ακριβώς επιθυμούμε να πετύχουμε
• το χρονοδιάγραμμα και
• σε ποιο πληθυσμό απευθύνεται το πρόγραμμα
(PERK, 2006)

Νοείται ότι η σαφής διατύπωση των στόχων των δραστηριοτήτων πρόληψης είναι σημαντική. Ο ακόλουθος
Πίνακας περιλαμβάνει σημεία αναφοράς για τον τρόπο διατύπωσης των στόχων.
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ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

Κατά τη διατύπωση των στόχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
• Ο στόχος πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια σε ποια ομάδα ή ομάδες απευθύνεται η παρέμβαση
• Η διατύπωση πρέπει να καθιστά σαφή τον τρόπο και το βαθμό επίτευξης του στόχου
• Ο στόχος πρέπει να περιέχει χρονικά όρια και καταληκτικές ημερομηνίες
• Εάν υπάρχουν πολλοί στόχοι, πρέπει να έχουν συνοχή μεταξύ τους. Ο ένας στόχος πρέπει να

ενισχύει τον άλλο
• Ο στόχος να διατυπώνεται έτσι, ώστε το αποτέλεσμα να επιδέχεται έλεγχο και κριτική
• Ο στόχος πρέπει να είναι βιώσιμος
• Ο στόχος πρέπει να είναι επαρκώς συγκεκριμένος, σαφής και μετρήσιμος ως προς το

αποτέλεσμα
• Το πεδίο δράσης του αναμενόμενου αποτελέσματος
• Η σταθερότητα του αναμενόμενου αποτελέσματος
• Η πιθανότητα απρόοπτων αποτελεσμάτων

4.2.2.3 Διατύπωση λειτουργικών στόχων
Λειτουργικοί στόχοι είναι οι στόχοι που αφορούν στην εκτέλεση και το περιεχόμενο της παρέμβασης έτσι
ώστε να επιτευχθούν οι ειδικοί στόχοι (βλ. Πίνακα 16 ). Πιο συγκεκριμένα, είναι οι εκροές ή τα προϊόντα
της παρέμβασης, για παράδειγμα τα μαθήματα κατάρτισης που έγιναν, τα εγχειρίδια τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν, οι εκπαιδευτικοί που καταρτίστηκαν, τα σχολεία τα οποία ενεπλάκησαν, οι ομότιμοι
που προσεγγίστηκαν, αλλά επίσης και τα αιτήματα για επανάληψη της παρέμβασης καθώς και ο
βαθμός αποδοχής της παρέμβασης.

Εάν υποθέσουμε ότι ο γενικός στόχος ενός προγράμματος είναι η πρόληψη της χρήσης σε μια
συγκεκριμένη ευάλωτη περιοχή, οι ειδικοί στόχοι μπορεί να είναι: η εφαρμογή ενός προγράμματος
δεξιοτήτων ζωής σε μαθητές-γονείς και η εφαρμογή υγιών δραστηριοτήτων μετά το πέρας του σχολικού
προγράμματος. Οι λειτουργικοί στόχοι στην περίπτωση αυτή, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν το εγχειρίδιο
που χρησιμοποιήθηκε, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τις ομάδες των μαθητών και των γονιών που
ενεπλάκησαν.

4.2.2.4 Διατύπωση δεικτών
Οι δείκτες είναι απλά μέτρα που βοηθούν στη μέτρηση και απλοποίηση των στόχων, ενώ παράλληλα
παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης και παρατήρησης των αλλαγών που επιφέρει η εφαρμογή ενός
προγράμματος στην ομάδα-στόχο κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, ένας
δείκτης είναι ένας ποσοτικά καθορισμένος στόχος, που μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους στόχους εργασίας.

Πίνακας 15

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Οι δείκτες θα πρέπει να είναι:
• συγκεκριμένοι σε σχέση με την ποσότητα, ποιότητα, χρόνο και κατάσταση
• μετρήσιμοι και εξακριβώσιμοι μέσω στατιστικών δεδομένων και
• σχετικοί με το περιβάλλον της παρέμβασης

Οι δείκτες καθορίζονται στην αρχή ενός προγράμματος όταν καθορίζονται οι ειδικοί στόχοι και οι
λειτουργικοί στόχοι, και ποτέ στο τέλος. Οι δείκτες θα πρέπει να συνδέονται στενά με τους ειδικούς
στόχους, ενώ ιδανικό είναι ένας ή περισσότεροι δείκτες να αντανακλούν καθένα από τους ειδικούς
στόχους.



Όλοι σχεδόν οι δείκτες μετρούν τις αλλαγές στην ομάδα-στόχο μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο,
συχνά μεταξύ της αρχής και του τέλους της παρέμβασης.

Δε χρειάζεται να αφορούν όλοι οι δείκτες στη χρήση ουσιών εξάρτησης. Ο καθορισμός δεικτών για τους
ενδιάμεσους παράγοντες είναι εξίσου σημαντικός και ορισμένες φορές πιο εφικτός στην αρχή. Παρόλα
αυτά, δείκτες που θα σχετίζονται άμεσα με την χρήση ουσιών εξάρτησης θα πρέπει πάντοτε να
περιλαμβάνονται. (PERK, 2006)

Οι δείκτες είναι ένας απαραίτητος κρίκος που διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των στόχων και των
αποτελεσμάτων μιας παρέμβασης. Και τα τρία θα πρέπει να προκύπτουν λογικά, το ένα από το άλλο. Πιο
συγκεκριμένα, οι δείκτες της έκβασης συσχετίζουν τα αποτελέσματα ενός προγράμματος στην
ομάδα-στόχο με τους ειδικούς στόχους του και την προκαταρκτική υπόθεση. Οι δείκτες της διαδικασίας
συσχετίζουν την απόδοση ενός έργου με τους λειτουργικούς του στόχους.

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα πιο πάνω:

Πίνακας 16

Στόχοι και Δείκτες

(PERK, 2006)

4.2.3 Καταγραφή των απαραίτητων πόρων
Αναγκαία θεωρείται η σύνταξη ενός καταλόγου με όλους τους απαιτούμενους πόρους, τους πιθανούς
τρόπους προσέλκυσης τους για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος και τα πιθανά εμπόδια που
αφορούν στη διαθεσιμότητα των πόρων τα οποία και ενδέχεται να επηρεάσουν την εφαρμογή ή την
αξιολόγηση μιας προληπτικής παρέμβασης. Ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες και
παροχή βοήθειας από άλλους φορείς σχετικούς με τον τομέα της πρόληψης, την προσέλκυση
εθελοντών, την αγορά υπηρεσιών, τις ανθρωποώρες κ.α.

Ο κατάλογος οφείλει να δώσει απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
• Ποιο είναι το προσωπικό που θα εφαρμόσει την προληπτική παρέμβαση και ποια τα απαιτούμενα
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προσόντα;
• Πόσο χρόνο θα πρέπει να διαθέσει κάθε ένα από τα άτομα αυτά για την εφαρμογή της προληπτικής

παρέμβασης;
• Ποιο είναι το μέγεθος και η προέλευση του σχετικού προϋπολογισμού;
• Ποια πρόσθετα μέτρα υπάρχουν στη διάθεση του προγράμματος; (προσωπικό, οργανώσεις, χώροι,

υλικό κλπ);
• Τι θα μπορούσε να παρεμποδίσει την εφαρμογή ή την αξιολόγηση μιας προληπτικής παρέμβασης;
(Kroger, C., Heike, W., Shaw, R., 1998)

4.2.4 Προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης
Για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να συνταχθεί εκ των προτέρων ένας σαφής
προϋπολογισμός του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εξευρεθούν εκ των προτέρων οι
πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Σε γενικές γραμμές μπορούν να προσδιοριστούν τρεις κύριες πηγές
χρηματοδότησης:
• Η κυβερνητική επιχορήγηση
• Οι οικονομικές συνεισφορές από την κοινότητα και
• Οι επιχορηγήσεις από ιδρύματα και ιδιωτικά κεφάλαια
(Pompidou Group on Prevention, 1998)

Κάθε πιθανός φορέας χρηματοδότησης έχει τις δικές του συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με την
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, παρόλα αυτά σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υποβληθεί
λεπτομερής περιγραφή του προτεινόμενου προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται αναλόγως τα πιο κάτω στοιχεία:
• Περιγραφή του προβλήματος
• Στόχοι του προγράμματος
• Μεθοδολογία
• Αξιολόγηση
• Προϋπολογισμός
• Μελλοντική χρηματοδότηση και άλλες πηγές χρηματοδότησης

4.2.5 Έλεγχος σκοπιμότητας
Σε αυτό το στάδιο, και προτού αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος, θα πρέπει να διενεργηθεί ένας
τελευταίος έλεγχος της προληπτικής παρέμβασης που έχει σχεδιαστεί. Η σημασία έγκειται στο συνδυασμό
του θεωρητικού πλαισίου και της εκτίμησης αναγκών σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους και τη χρήση
βέλτιστων στρατηγικών.

Έχοντας μια πλήρη εικόνα της προληπτικής παρέμβασης θα πρέπει να καθορισθεί η έκταση της
παρέμβασης, βάσει των δυνατοτήτων της ομάδας και των οικονομικών πόρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι
θα πρέπει να αποφεύγονται παρεμβάσεις που είναι μη ρεαλιστικές και που εκφεύγουν των δυνατοτήτων
ενός οργανισμού. Παράλληλα, προτού εφαρμοσθεί η παρέμβαση, ενδείκνυται η εκ των προτέρων
σκιαγράφηση πιθανών εμποδίων και η καταγραφή σχετικών λύσεων.

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκαθίδρυσης συνεργασίας με όλους όσοι θα
εμπλακούν άμεσα και έμμεσα στην εφαρμογή της παρέμβασης. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει:
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων: Υποβολή νέων ιδεών, προσεγγίσεων και μεθόδων
• Συλλογή και μετάδοση πληροφοριών
• Καταγραφή και ανταλλαγή απόψεων
• Συντονισμό δραστηριοτήτων, βολιδοσκόπηση της ομάδας και διαμόρφωση ομοφωνίας
• Ενημέρωση έτσι ώστε η ομάδα να διατηρεί επαφή με τις ουσιαστικές εξελίξεις
• Υλοποίηση μελετών εφαρμοσιμότητας
• Προετοιμασία και λήψη αποφάσεων
(Pompidou Group on Prevention, 1998)

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει επίσης να καθοριστεί το είδος της αξιολόγησης που θα διενεργηθεί και οι
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απαραίτητοι πόροι που θα πρέπει να διατεθούν για το σκοπό αυτό. Σε σχέση με την αξιολόγηση της
διαδικασίας, θα πρέπει στο σημείο αυτό να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:
• Έχει προβλεφθεί αξιολόγηση της διαδικασίας;
• Ποια μέσα είναι διαθέσιμα για πραγματοποίηση της αξιολόγησης της διαδικασίας;
• Ποιος θα αναλάβει να σχεδιάσει και να φέρει εις πέρας την αξιολόγηση της διαδικασίας;

Τα πιο πάνω ερωτήματα ισχύουν και στην περίπτωση που θα ληφθεί η απόφαση για διενέργεια
αξιολόγησης της αποτελε-σματικότητας της προληπτικής παρέμβασης.
(Kroger, C., Heike, W., Shaw, R., 1998)

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα πρέπει ιδεωδώς να έχουν επιτευχθεί τα εξής:
• Να έχουν ιεραρχηθεί τα επιθυμητά περιεχόμενα, τομείς και περιβάλλοντα που πρόκειται να καλυφθούν,

επιτρέποντας να τεθούν κατά προτεραιότητα οι σκοποί και να γίνει ένας ρεαλιστικός προγραμματισμός.
• Να έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση, έκταση και οι δυνατότητες των ανθρώπινων και υλικών πόρων.
• Να έχει διενεργηθεί η εκτίμηση των δυνατοτήτων συνεργασίας ή τουλάχιστον συντονισμού με άλλα

μέρη.
• Να έχουν ετοιμαστεί συμφωνίες συνεργασίας στις οποίες οι ρόλοι, τα χρονοδιαγράμματα και οι

ευθύνες επεξήγονται και καθορίζονται ρητά.
(PERK, 2006)

4.2.6 Εφαρμογή
«Η εφαρμογή μιας προληπτικής παρέμβασης απαιτεί ένα σύνολο μοναδικών δεξιοτήτων και η επιτυχία της
εφαρμογής καθορίζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ της παρέμβασης και της ομάδας-στόχου... Εκτός
από τις προαναφερθείσες δεξιότητες, ο φορέας εφαρμογής του προγράμματος πρέπει να είναι έτοιμος
για συνεργασία, πρόθυμος για την παροχή υποστήριξης κατά το στάδιο υλοποίησης και να έχει επίγνωση
των προβλημάτων που παρατηρούνται μέσα στον ίδιο το φορέα και των στάσεων που τηρούνται απέναντι
τους. Οι φορείς με ευέλικτη δομή εμπλέκονται πιο εύκολα στην εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων
σε σύγκριση με τους πιο δύσκαμπτους φορείς»
(Pompidou Group on Prevention, 1998)

Τα στάδια μιας επιτυχούς εφαρμογής είναι:

1. Η διερεύνηση του περιβάλλοντος και των ατόμων που θα εμπλακούν
2. Η υλοποίηση των δράσεων
3. Η αναφορά και η τεκμηρίωση

4.2.6.1 Η διερεύνηση του περιβάλλοντος
Καταρχήν, θα πρέπει να καταστεί σαφές ποια είναι η ομάδα-στόχος και, αν υπάρχουν περισσότερες από μια
ομάδες-στόχοι, είναι σημαντική η συνειδητοποίηση των διαφορών εντός και μεταξύ των ομάδων-στόχων.
Οι διαφορές αυτές καθορίζουν το βαθμό στον οποίο οι ομάδες είναι πρόθυμες να υιοθετήσουν το
προτεινόμενο προληπτικό πρόγραμμα και να το εφαρμόσουν στην πράξη.

Όταν καθοριστεί η ομάδα-στόχος, η παρέμβαση και ο σκοπός, πρέπει να διερευνηθεί το πλαίσιο
παρέμβασης και στη συνέχεια να γίνουν οι συμφωνίες – συναντήσεις με τις εμπλεκόμενες ομάδες και
φορείς. Οι συμφωνίες – συναντήσεις αυτές, στόχο έχουν να επεξηγήσουν το σχέδιο της παρέμβασης
και να συζητήσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα έτσι ώστε να διασαφηνιστεί η κατεύθυνση του
σχεδίου δράσης και να ξεκαθαρίσουν τυχόν ασαφή σημεία.
(Pompidou Group on Prevention, 1998)

4.2.6.2 Υλοποίηση δράσεων
Αμέσως πριν και κατά την υλοποίηση των δράσεων ενός προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι εξής παράγοντες που θα μπορέσουν να διευκολύνουν την όλη διαδικασία:
• Διατύπωση σαφών κριτηρίων σε ένα πρωτόκολλο σε σχέση με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.
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• Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.
• Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών.
• Καθορισμός σταδίων εργασίας.
• Εκπαίδευση, έγκαιρη εμπλοκή και συστηματική εποπτεία και στήριξη των ανθρώπων που ασχολούνται

με την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος
• Συστηματική υλοποίηση σύμφωνα με το σχεδιασμό
• Συμμετοχική λήψη αποφάσεων με όλους τους εμπλεκόμενους
• Ενθάρρυνση των τοπικών πρωτοβουλιών και συντονισμός με άλλες δραστηριότητες στην κοινότητα
• Προσωπικές επαφές και εγκατάσταση κοινωνικών δικτύων που μπορούν να στηρίξουν το σχέδιο δράσης
• Υψηλό επίπεδο προσωπικής εμπλοκής
• Ανθεκτικές στο χρόνο προσωπικές επαφές
• Επικοινωνία με τους συνεργάτες και το φορέα που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα καθώς και ανατρο-

φοδότηση σε σχέση με την πορεία του προγράμματος

4.2.6.3 Αναφορά - τεκμηρίωση
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, είναι συνετό να τεκμηριώνεται προσεκτικά η όλη διαδικασία
και να συλλέγονται συστηματικά δεδομένα για το ίδιο το πρόγραμμα. Αυτό θα βοηθήσει να ελεγχθεί
σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται επιτυγχάνει το σκοπό του και η ουσία της
παρέμβασης διατηρείται.

Οι πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα, τις δραστηριότητες του, το σχέδιο δράσης και τους συμμετέχοντες,
πρέπει να τηρούνται επακριβώς, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των βασικών πτυχών του
προγράμματος καθώς και η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του.

Συμπερασματικά, για την επιτυχή εφαρμογή του προληπτικού προγράμματος θα πρέπει:
• οι δράσεις να υλοποιούνται όπως έχουν σχεδιαστεί
• τα δεδομένα να συλλέγονται με κατάλληλο τρόπο
• οι στόχοι του προγράμματος να υλοποιούνται ή να αναπροσαρμόζονται όπου χρειάζεται
• οι δράσεις να είναι επαρκώς ευέλικτες
• η διαδικασία της εφαρμογής να εξελίσσεται ομαλά ή όπου χρειάζονται να γίνονται διορθωτικές

παρεμβάσεις
• να υπάρχει πεδίο δράσης για μελλοντική διεύρυνση του προγράμματος
(Pompidou Group on Prevention, 1998)

4.2.7 Αξιολόγηση
Στο στάδιο αυτό, εξακριβώνεται αν το πρόγραμμα έχει λειτουργήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό και αν
έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Η αξιολόγηση μιας μεμονωμένης παρέμβασης, ενός βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου
προγράμματος σημαίνει συστηματική ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και
τις πιθανές επιδράσεις τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται προκειμένου να ληφθούν
αποφάσεις όσον αφορά στον τρόπο βελτίωσης μιας παρέμβασης και το ενδεχόμενο επέκτασης ή
διακοπής της.»
(Kroger, C., Heike, W., Shaw, R., 1998)

Με την αξιολόγηση επιδιώκονται απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
• Ποια είναι η φύση και η έκταση του προβλήματος;
• Ποιες παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν το πρόβλημα;
• Ποια είναι η ομάδα-στόχος της προληπτικής παρέμβασης;
• Φθάνει η παρέμβαση πραγματικά μέχρι την ομάδα-στόχο;
• Εφαρμόζεται η παρέμβαση σύμφωνα με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί;
• Είναι αποτελεσματική η παρέμβαση;
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Αξίζει να σημειωθεί πως η αξιολόγηση δεν είναι μια δραστηριότητα που πρέπει να περιμένει μέχρι το τέλος
της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη από την αρχή, μια και ο σχεδιασμός και η
αξιολόγηση ενός προληπτικού προγράμματος, είναι διαδικασίες αλληλένδετες. (PERK, 2006)

Πιο κάτω παρατίθενται όλα τα στάδια και τα θέματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην
αξιολόγηση.

4.2.7.1 Η αξιολόγηση του σχεδιασμού
Η αξιολόγηση του σχεδιασμού ενός προληπτικού προγράμματος αφορά στο στάδιο κατά το οποίο μια
προληπτική παρέμβαση προγραμματίζεται και σχεδιάζεται. Εάν έχουν ακολουθηθεί σωστά τα βήματα
σχεδιασμού μιας προληπτικής παρέμβασης όπως αναφέρονται στον Πίνακα 13 (σελ. 26) και αναλύονται
στα υποκεφάλαια που ακολουθούν, επιτυγχάνεται η συμπερίληψη των σημαντικότερων πληροφοριών και
σταδίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας προληπτικής παρέμβασης.

4.2.7.2 Η αξιολόγηση της διαδικασίας
Η αξιολόγηση της διαδικασίας περιγράφει πώς και κατά πόσο εφαρμόστηκε μια προληπτική παρέμβαση,
εάν ο σχεδιασμός ήταν επιτυχημένος και αν προσεγγίστηκε η ομάδα που είχε επιλεγεί εξαρχής. Η
αξιολόγηση της διαδικασίας είναι κρίσιμης σημασίας βήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας μιας
παρέμβασης.

4.2.7.2.1 Ο προγραμματισμός της αξιολόγησης της διαδικασίας
Στον προγραμματισμό της αξιολόγησης της διαδικασίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αποφάσεις σε σχέση
με την επιλογή των δεικτών και των μεταβλητών που θα μετρηθούν. Με βάση τα πιο κάτω ερωτήματα, θα
πρέπει να απαντηθεί με σαφήνεια το τι θα μετρηθεί, με ποιο τρόπο και πότε.
• Ποιες μεταβλητές και ποιοι δείκτες μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον

τρόπο που υλοποιήθηκε μια προληπτική παρέμβαση; Ποιο είδος πληροφοριών (ποιοτικών ή/και
ποσοτικών) αναμένεται να εκτιμηθούν με την αξιολόγηση της διαδικασίας;

• Ποιες μέθοδοι και ποια εργαλεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση; (ερωτηματολόγια,
συνεντεύξεις, κ.α)

• Πού, πότε και πόσο συχνά θα συλλέγονται δεδομένα για την πορεία της προληπτικής παρέμβασης;
• Ποιος θα παράσχει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της διαδικασίας;
• Με ποιο τρόπο θα αναλυθούν τα δεδομένα;
(Kroger, C., Heike, W., Shaw, R., 1998)

4.2.7.2.2 Η περιγραφή της εφαρμογής της προληπτικής διαδικασίας
Η περιγραφή της εφαρμογής και της εξέλιξης της προληπτικής παρέμβασης θα πρέπει να καλύπτει όλες
τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί. Παράλληλα, θα πρέπει να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:
• Ποιες στρατηγικές, συνιστώσες και μέθοδοι πράγματι χρησιμοποιήθηκαν;
• Ποιες πηγές δεδομένων και εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για να καταμετρηθεί η εφαρμογή της

παρέμβασης τελικά; (Θα πρέπει αυτά να συγκριθούν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό)
• Ποιοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν τελικά; (Θα πρέπει αυτά να συγκριθούν σε σχέση με τον αρχικό

σχεδιασμό)
(PERK, 2006)

Οι απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα, μπορούν να καταδείξουν κατά πόσο η προληπτική παρέμβαση
εφαρμόστηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό.

4.2.7.2.3 Επανεξέταση της ομάδας-στόχου
Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο προσεγγίστηκε η ομάδα-στόχος όπως είχε
καθοριστεί. Θα πρέπει να δοθούν λεπτομερείς απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα τα οποία θα
πρέπει να αντέχουν στη σύγκριση με τις αρχικές υποθέσεις σε σχέση με τη ομάδα-στόχο κατά την
διαδικασία του σχεδιασμού:
• Πόσα άτομα προσεγγίστηκαν από την παρέμβαση;
• Ποια ήταν τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών;
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• Πώς συλλέχθηκαν αυτές οι πληροφορίες;
(PERK, 2006).

4.2.7.2.4 Βαθμός έκθεσης στην προληπτική παρέμβαση
Στη συνέχεια θα πρέπει να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο κατόρθωσε η προληπτική παρέμβαση να προ-
σεγγίσει την ομάδα-στόχο, δηλαδή την έκθεση στην προληπτική παρέμβαση.
Θα πρέπει συνεπώς να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:
• Πως μετρήθηκε ο βαθμός έκθεσης στην παρέμβαση; Ποιες πηγές δεδομένων, εργαλεία ή δείκτες

χρησιμοποιήθηκαν στην πραγματικότητα;
• Πόσο χρόνο πράγματι διήρκεσε η παρέμβαση και ποιες προληπτικές παρεμβάσεις έγιναν; (Θα πρέπει

αυτός να συγκριθεί με τις αρχικές υποθέσεις κατά το σχεδιασμό)
• Μέχρι ποιου σημείου προσεγγίστηκε η ομάδα-στόχος; (Θα πρέπει να γίνει σύγκριση με τις αρχικές

υποθέσεις κατά το σχεδιασμό)
(PERK, 2006)

4.2.7.2.5 Η ποιότητα της προληπτικής παρέμβασης
Αφού έχουν τύχει εξέτασης όλα τα πιο πάνω και έχει αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε
η προληπτική παρέμβαση, θα πρέπει να εκτιμηθεί και η ποιότητα της (αντιδράσεις, αποδοχή, συμμετοχή,
προσωπικό όφελος κτλ.)

Θα πρέπει συνεπώς να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:
• Ποιος παρείχε την πληροφόρηση σε σχέση με την ποιότητα της προληπτικής παρέμβασης;
• Ποιοί δείκτες και ποια εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν στην πραγματικότητα για να αξιολογηθεί η ποιότητα

της παρέμβασης;
• Ποια είναι τα αποτελέσματα των ποιοτικών μετρήσεων;
(PERK, 2006)

4.2.7.2.6 Συζήτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της διαδικασίας
Τέλος, θα πρέπει να αναλυθούν και ερμηνευθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της διαδικασίας.
Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι:
• Πώς συγκρίνεται ο σχεδιασμός της παρέμβασης με την πραγματική εφαρμογή της και την αξιολόγησή;

Υπάρχουν διαφορές και, αν ναι, πού οφείλονται;
• Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των διαφορών;
• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της μεθόδου με την οποία εφαρμόστηκε η παρέμβαση;

(θα πρέπει να γίνει σε σχέση με αποτελέσματα παρόμοιων προληπτικών παρεμβάσεων).
(Kroger, C., Heike, W., Shaw, R., 1998)

4.2.7.3 Η αξιολόγηση του αποτελέσματος
Η αξιολόγηση του αποτελέσματος εστιάζεται στα επιτεύγματα της προληπτικής παρέμβασης και
εξακριβώνει κατά πόσο η προληπτική παρέμβαση υπήρξε επιτυχής και αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί, ή αν
πρέπει να προσαρμοστεί ή να εγκαταλειφθεί. Επίσης, είναι το πιο επιθυμητό και ουσιαστικό κομμάτι μιας
προληπτικής παρέμβασης παρόλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται.

4.2.7.3.1 Σχεδιασμός της αξιολόγησης του αποτελέσματος
Ο σχεδιασμός της αξιολόγησης της αποτελέσματος θα πρέπει πάντοτε να ετοιμάζεται κατά το στάδιο του
σχεδιασμού μιας προληπτικής παρέμβασης και πριν από την έναρξη της εφαρμογής, μια και οι
αποφάσεις που θα ληφθούν στο στάδιο του σχεδιασμού μπορεί να επηρεάσουν τα χρονοδιαγράμματα
της παρέμβασης και τη συλλογή δεδομένων. (Kroger, C., Heike, W., Shaw, R., 1998)
Για να διασφαλισθεί η αποδοτική αξιολόγηση του αποτελέσματος, θα πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα
ερωτήματα (Kroger, C., Heike, W., Shaw, R, 1998):
• Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται για τα αποτελέσματα και με ποιο τρόπο θα μετρηθούν;
• Υπάρχει πρόθεση να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τα αποτελέσματα ακολουθώντας μια ποσοτική

προσέγγιση ή μια ποιοτική προσέγγιση; Ποιοι δείκτες και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για τη
συλλογή πληροφοριών;
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• Η ακόλουθη κατάταξη, σε σχέση με τα πιο πάνω, θεωρείται χρήσιμη:
- Δείκτες και εργαλεία για την καταμέτρηση της συμπεριφοράς ως προς τη χρήση ουσιών από την

τελική ομάδα-στόχο.
- Δείκτες και εργαλεία για την καταμέτρηση των ενδιάμεσων μεταβλητών που σχετίζονται με τη

συμπεριφορά ως προς τη χρήση ουσιών της τελικής ομάδας-στόχου.
- Δείκτες και εργαλεία για την καταμέτρηση άλλων ενδιάμεσων μεταβλητών της τελικής ομάδας-στόχου.
- Δείκτες και εργαλεία για την καταμέτρηση στόχων στην ενδιάμεση ομάδα-στόχο.

• Τι στοιχεία υπάρχουν σε σχέση με την ποιότητα των εργαλείων; (αντικειμενικότητα, αξιοπιστία,
εγκυρότητα) Υπάρχει πρόθεση να ελεγχθεί η εγκυρότητα των εργαλείων;

• Πώς θα αναλυθούν οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί; Ποιες στατιστικές μέθοδοι είναι
κατάλληλες για τη μέτρηση της ποιότητας των δεδομένων και του σχεδιασμού;

4.2.7.3.2 Παρουσίαση της αξιολόγησης του αποτελέσματος
Στο στάδιο αυτό, και αφού έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, θα πρέπει να γίνει παρουσίαση της
αξιολόγησης του αποτελέσματος. Συνεπώς, θα πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:
• Πώς έχει σχεδιαστεί η αξιολόγηση του αποτελέσματος;
• Ποια εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν;
• Πώς συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα, ποιος, πότε και υπό ποιες συνθήκες;
• Πώς έγινε η επεξεργασία των δεδομένων και ποιες στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν;

4.2.7.3.3 Το δείγμα
Επίσης, θα πρέπει να παρατεθούν πληροφορίες σε σχέση με το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε
για να συλλεχθούν τα δεδομένα για την αξιολόγηση του αποτελέσματος. (Kroger, C., Heike, W., Shaw,
R., 1998)

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα εξής:
• Πως συγκροτήθηκε το δείγμα;
• Ποια είναι τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, το μέγεθος του κτλ.;
• Πως συγκρίνονται αυτά τα χαρακτηριστικά με εκείνα της συνολικής ομάδας-στόχου;
• Υπήρξε η δυνατότητα διαπίστωσης αν κάποια άτομα αποχώρησαν πριν την ολοκλήρωση της

προληπτικής παρέμβασης; Αν ναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

4.2.7.3.4 Τα αποτελέσματα
Η αξιολόγηση του αποτελέσματος θα πρέπει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:
• Πως επηρέασε η παρέμβαση τη συμπεριφορά της τελικής ομάδας- στόχου ως προς τη χρήση ουσιών;
• Με ποιο τρόπο επηρέασε η παρέμβαση ενδιάμεσες μεταβλητές που σχετίζονται με τη συμπεριφορά ως

προς τη χρήση ουσιών στην τελική ομάδα -στόχο;
• Με ποιο τρόπο επηρέασε η παρέμβαση άλλες ενδιάμεσες μεταβλητές όσον αφορά στην τελική

ομάδα-στόχο;
• Με ποιο τρόπο επηρέασε η παρέμβαση συγκεκριμένες μεταβλητές στην ενδιάμεση ομάδα-στόχο;
• Υπάρχουν υποομάδες που επηρεάζονται από την προληπτική παρέμβαση με διαφορετικό τρόπο;

(άνδρες, γυναίκες, ομάδες συγκεκριμένης ηλικίας, ομάδες κινδύνου κτλ.)

4.2.7.3.5 Συζήτηση των πορισμάτων της αξιολόγησης του αποτελέσματος
Τέλος, θα πρέπει να αναλυθούν και ερμηνευθούν τα πορίσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση του
αποτελέσματος.

Τα ακόλουθα ερωτήματα θα βοηθήσουν:
• Είχε η παρέμβαση τα αναμενόμενα αποτελέσματα;

(Εξέταση τυχόν διαφορών μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των αποτελεσμάτων και των πιθανών
αιτιών, θεωρείται χρήσιμη)

• Ποια είναι τα πλέον σχετικά και σημαντικά αποτελέσματα;
(Σύγκριση με αποτελέσματα άλλων μελετών)

• Μπορεί να θεωρηθεί με βεβαιότητα ότι η προληπτική παρέμβαση οδήγησε στα αποτελέσματα αυτά;
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Μήπως υπάρχουν εναλλακτικές εξηγήσεις για την εμφάνιση τους;
• Πώς εξηγείται η εμφάνιση αρνητικών αποτελεσμάτων;
• Υπάρχουν εισηγήσεις σε σχέση με τη μελλοντική χρήση παρόμοιων παρεμβάσεων;
• Υπάρχουν εισηγήσεις όσον αφορά στις μελλοντικές αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων προληπτικών

παρεμβάσεων αυτού του είδους;

4.2.7.4 Διάχυση των αποτελεσμάτων
Με το τέλος της αξιολόγησης, θα πρέπει απαραίτητα να καταρτιστεί ένα σχέδιο διάχυσης των αποτελε-
σμάτων. Το σχέδιο, θα πρέπει να αναφέρεται στο ποιος, πότε και πώς πρέπει να ενημερωθεί σε σχέση με
τα αποτελέσματα.

Αναφορικά με το ποιος θα πρέπει να ενημερωθεί, συστήνεται όπως οι πιο κάτω φορείς τυγχάνουν
ενημέρωσης:
1. Χρηματοδοτικοί φορείς
2. Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο τομέα της ουσιοεξάρτησης
3. Η ομάδα-στόχος της προληπτικής παρέμβασης
4. Φορείς παροχής υπηρεσιών
5. Κοινοτικές ομάδες
6. Μέσα μαζικής ενημέρωσης

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να παροουσιάζονται άμεσα, αφού με το χρόνο υπάρχει η
πιθανότητα να επέλθουν αλλαγές στην ομάδα-στόχο όπου είχε εφαρμοσθεί το πρόγραμμα. Εντούτοις, θα
πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παρουσίασης των αποτελεσμάτων, χωρίς να έχουν συγκεντρωθεί
αρκετά δεδομένα με βάση τα οποία να μπορούν να αντληθούν έγκυρα συμπεράσματα.

Τέλος, οι διάφορες πληροφορίες-αποτελέσματα θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν, έχοντας κατά νου, το είδος
των πληροφοριών που ενδιαφέρει τον κάθε φορέα.

4.3 Δεοντολογικός Κώδικας
Ο Κώδικας δεοντολογίας που αναλύεται πιο κάτω απευθύνεται τόσο στον Φορέα που σχεδιάζει ένα
προληπτικό πρόγραμμα, όσο και στο προσωπικό που το εφαρμόζει και την ομάδα-στόχο στην οποία απευ-
θύνεται.

4.3.1 Κώδικας Δεοντολογίας για το φορέα που θα εφαρμόσει το προληπτικό πρόγραμμα
Με βάση τον περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων
Ουσιών, Νόμο του 2000, εφαρμόζονται προγράμματα μόνο μετά από έγκριση του Αντιναρκωτικού
Συμβουλίου Κύπρου.

Περαιτέρω, φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα:
• Καταθέτουν πλήρη και ακριβή περιγραφή του προγράμματος που προτείνουν καθώς και το σχετικό

προϋπολογισμό.
• Δηλώνουν τη φιλοσοφία, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος.
• Παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη φυλή, το δόγμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, τις

σεξουαλικές προτιμήσεις, την ηλικία, τη σωματική αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό
μητρώο και την οικονομική κατάσταση της ομάδας- στόχου στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα.

• Παρέχουν εκπαίδευση και επαρκή εποπτεία στο προσωπικό που θα επιλεγεί για την εφαρμογή του
προγράμματος.

• Αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων ως ατόμων και πολιτών καθώς

και τα δικαιώματα, προνόμια και ευθύνες του προσωπικού.
• Συγκαλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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4.3.2 Κώδικας Δεοντολογίας για το προσωπικό που θα εφαρμόσει
το προληπτικό πρόγραμμα

Το προσωπικό:
• Έχει τύχει εκπαίδευσης με βάση τις προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος.

Τα προσόντα του πρέπει να βασίζονται:
- στην ιδιαιτερότητα και την πρακτική του πεδίου της ειδικότητας του
- σε πρόσφατες θεωρητικές γνώσεις οι οποίες να εδράζονται σε επιστημονικές έρευνες και μελέτες
- σε έγκυρες μεθοδολογικές προσεγγίσεις

• Τηρεί το δεοντολογικό κώδικα του επαγγελματικού σώματος στο οποίο ανήκει.
• Τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με πληροφορίες που θα απορρέουν μέσα από την εφαρμογή του

προγράμματος και αφορούν στους συμμετέχοντες.
• Σέβεται τους κανονισμούς του φορέα στον οποίο ανήκει καθώς επίσης και τους κανόνες – σχετική

νομοθεσία που θα διέπει τον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής των προληπτικών προγραμμάτων.
• Βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα είναι κατανοητό και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας-στόχου.
• Διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους συμμετέχοντες.
• Αναγνωρίζει ότι οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα στο σεβασμό, στην αξιοπρέπεια, και στην έκφραση

των απόψεων και των συναισθημάτων τους με ενδεχόμενη εφαρμογή κυρώσεων σε περιπτώσεις
καταπάτησης των δικαιωμάτων αυτών. Αυτό αποκλείει εκ των πραγμάτων τη χρήση οποιασδήποτε
λεκτικής, ψυχικής η σωματικής βίας.

• Λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα στον οποίο ανήκει.
• Λειτουργεί μέσα σε περιβάλλον που παρέχει δυνατότητες για σωματική, πνευματική, συναισθηματική

και αισθητική ανάπτυξη και το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων.
• Δε συνάπτει σεξουαλικές ή ερωτικές σχέσεις με τους συμμετέχοντες.
• Δεν προάγει ούτε ανέχεται την εκμετάλλευση των συμμετεχόντων για προσωπικό όφελος.

4.3.3 Κώδικας Δεοντολογίας για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες:
• Έχουν δικαίωμα στο σεβασμό, στην αξιοπρέπεια και στην έκφραση των απόψεων και των συναισθημάτων

τους.
• Έχουν ευθύνη να σέβονται το χώρο και το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Αυτό

αποκλείει εκ των πραγμάτων τη χρήση οποιασδήποτε λεκτικής, ψυχικής η σωματικής βίας, ενώ
εμπερικλείει το ενδεχόμενο εφαρμογής κυρώσεων σε περιπτώσεις καταπάτησης των δικαιωμάτων
αυτών.

• Έχουν δικαίωμα στην ακριβή ενημέρωση σε ό,τι αφορά τους σκοπούς και τους στόχους του
προγράμματος.

• Έχουν δικαίωμα στην εμπιστευτική έκφραση οποιωνδήποτε παραπόνων και εισηγήσεων.
• Έχουν το δικαίωμα διακοπής του προγράμματος οποτεδήποτε επιθυμούν, χωρίς αυτό να επιφέρει

οποιεσδήποτε επιπτώσεις.
• Έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κατάχρηση της εξουσίας από οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα κι

αν αυτή προέρχεται.
• Δεν μπορούν να συνάπτουν σεξουαλικές ή ερωτικές σχέσεις με το προσωπικό που εφαρμόζει το

πρόγραμμα.
• Προστατεύονται από σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση.
• Έχουν δικαίωμα προστασίας από εκμετάλλευση προς όφελος του φορέα ή του προσωπικού που

εργάζεται σ’ αυτόν και εφαρμόζει το προληπτικό πρόγραμμα.
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5. Ευρετήριο – Σημαντικές Πληροφορίες

5.1 Ευρετήριο όρων

Αξιολόγηση του σχεδιασμού του προγράμματος
Αφορά στην περίοδο του σχεδιασμού του προγράμματος. Η αξιολόγηση αυτής της φάσης αρχίζει, το
αργότερο, όταν αποκρυσταλλωθεί η ιδέα της έναρξης της παρέμβασης. Είναι η περίοδος κατά την οποία
επιλέγονται οι στόχοι και οι μέθοδοι. Η αξιολόγηση του σχεδιασμού του προγράμματος αναφέρεται στη
διαδικασία προσδιορισμού του προβλήματος, της ανάγκης για παρέμβαση, του πληθυσμού-στόχου και
των στόχων του προγράμματος. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση των πόρων και καταλήγει
με το σχεδιασμό της περαιτέρω αξιολόγησης του προγράμματος.

Αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής του προγράμματος
Αναφέρεται στην εκτίμηση του τρόπου εφαρμογής της παρέμβασης και των επιδράσεων της στους
διάφορους συμμετέχοντες. Εξετάζει εάν και με ποιο τρόπο έγινε η παρέμβαση, κατά πόσο συμφωνεί με
το σχεδιασμό της και αν η παρέμβαση προσέγγισε τελικά την προσδιορισθείσα ομάδα-στόχο. Η αξιολόγηση
της διαδικασίας εφαρμογής συντελεί στην επεξήγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και στη συζήτηση για
τη βελτίωση των μελλοντικών παρεμβάσεων.

Βαθμός έκθεσης
Με το βαθμό έκθεσης υπολογίζεται σε ποιο βαθμό η ομάδα-στόχος εκτέθηκε ουσιαστικά σε μια
συγκεκριμένη προληπτική παρέμβαση. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται: ο αριθμός και η διάρκεια
των επιμέρους προληπτικών παρεμβάσεων καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Ο βαθμός
έκθεσης σχετίζεται επίσης με το ποσοστό συμμετοχής καθώς και με το ερώτημα κατά πόσον η προληπτική
παρέμβαση έφτασε στην ομάδα-στόχο.

Δείκτες αξιολόγησης
Μέτρηση παραμέτρων που σχετίζονται με τους στόχους και εκφράζονται κατά προτίμηση, αριθμητικά.
Επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης της αναμενόμενης αλλαγής σε σχέση με την αρχική
κατάσταση.

Εκτίμηση αναγκών
Η εκτίμηση των αναγκών αφορά στη συστηματική αξιολόγηση του φαινομένου που παρατηρείται και τη
διερεύνηση σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα της προτεινόμενης προληπτικής παρέμβασης. Η αξιολόγηση
αυτή έχει ουσιαστική σημασία σε ό,τι αφορά την αποφυγή λανθασμένης εκτίμησης της έκτασης και του
χαρακτήρα του συγκεκριμένου προβλήματος και κατά συνέπεια της εφαρμογής μιας άτοπης ή και άστοχης
προληπτικής παρέμβασης.

Εκστρατεία μέσω των ΜΜΕ
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσεγγίζουν το σύνολο ή ένα μεγάλο τμήμα του γενικού πληθυσμού,
έχοντας τη δυνατότητα ευρείας κάλυψης. Ως εκ τούτου, μπορεί να αξιοποιηθούν για να προάγουν τη
δημόσια ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη χρήση ουσιών, καθώς και την αντικειμενική πληροφόρηση
γύρω από σχετικές με την ουσιοεξάρτηση πτυχές.

Ενδιάμεσες μεταβλητές
Οι ενδιάμεσες μεταβλητές θεωρείται ότι σχετίζονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ενθαρρύνοντας
την αλλαγή συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της προληπτικής παρέμβασης. Διακρίνονται δύο είδη
ενδιάμεσων μεταβλητών:
• Οι ενδιάμεσες μεταβλητές οι οποίες είναι συνδεδεμένες άμεσα με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

όπως είναι οι γνώσεις σχετικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, οι στάσεις έναντι των εξαρτησιο-
γόνων ουσιών, η πρόθεση χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και τα κοινωνικά πρότυπα.

• Οι ενδιάμεσες μεταβλητές οι οποίες είναι συνδεδεμένες έμμεσα με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
όπως είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, οι παράγοντες επικινδυνότητας, οι προστατευτικοί παράγοντες,
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οι δομικές αλλαγές, ο τρόπος ζωής, οι πολιτισμικές συνήθειες και η προβληματική συμπεριφορά.

Ενδιάμεση ομάδα-στόχος
Πρόκειται για μια ομάδα η οποία αποτελεί στόχο της προληπτικής παρέμβασης και διαδραματίζει
μεσολαβητικό ρόλο. Στις προληπτικές παρεμβάσεις, είναι η ομάδα η οποία θα είναι σε θέση μελλοντικά
να επηρεάσει τη συμπεριφορά άλλων ομάδων ως προς τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή την τελική
ομάδα-στόχο μεταφέροντας τα μηνύματα της προληπτικής παρέμβασης. Προσεγγίσεις με ομάδες
συνομηλίκων και οικογένειας αποτελούν παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες μια προληπτική
παρέμβαση απευθύνεται σε μια ενδιάμεση ομάδα.

Εργαλεία αξιολόγησης
Πρόκειται για όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στην
αξιολόγηση, όπως ερωτηματολόγια αξιολόγησης, συνεντεύξεις, τεχνικές παρατήρησης κλπ.

Κοινωνικές δεξιότητες
Οι κοινωνικές δεξιότητες επιτρέπουν στα άτομα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις
προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Στην περίπτωση αυτή ενισχύονται οι ατομικές ικανότητες, περιορίζεται
η ροπή προς τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και προάγεται η υγεία και η ευημερία. Στις πλείστες
περιπτώσεις, οι προληπτικές παρεμβάσεις επιδιώκουν να προάγουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες
δεξιότητες: τον τρόπο λήψης αποφάσεων, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη δημιουργική σκέψη,
την κριτική σκέψη, την ουσιαστική επικοινωνία, την ικανότητα σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων, την
αυτεπίγνωση, την ενσυναίσθηση, την αντιμετώπιση συναισθημάτων, την αντιμετώπιση του άγχους και την
προσαρμοστικότητα.

Μέθοδος ταχείας εκτίμησης και ανταπόκρισης (R.A.R- Rapid Assessment and Response
Method)
Η μέθοδος R.A.R δεν είναι ένα και μοναδικό εργαλείο, αλλά μάλλον ένα σύνολο διαφορετικών ποιοτικών
εργαλείων που είναι χρήσιμα στο σχεδιασμό προληπτικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα για την επιλεκτική πρό-
ληψη σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να είναι συχνά δύ-
σκολο να εφαρμοστούν οι συνήθεις ποσοτικές μέθοδοι με βάση το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και
μεθόδων εκτίμησης αναγκών.

Το εργαλείο RAR προσφέρει εναλλακτικές προσεγγίσεις, ως επί το πλείστον με τη μορφή παρατήρησης
και συζητήσεων, αλλά και δομημένη συνέντευξη.

Το εργαλείο RAR έχουν αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Trimbos (Κάτω Χώρες), από τους Braam, Verbraeck
και Trautmann και έχουν χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SEARCH για
τους μετανάστες και αιτητές πολιτικού ασύλου. Για επιπλέον πληροφορίες βλέπετε στην πιο κάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση του WHO. http://www.who.int/docstore/hiv/Core/Contents.html

Ομάδα-στόχος
Πρόκειται για μια ομάδα ατόμων, νοικοκυριών, οργανώσεων, κοινοτήτων, ή οποιοδήποτε άλλο σύνολο που
μπορεί να προσδιοριστεί και που αποτελεί το στόχο της προληπτικής παρέμβασης. Μπορούν να διακριθούν
δύο ομάδες-στόχων: Οι τελικές ομάδες-στόχοι και οι ενδιάμεσες ομάδες-στόχοι.
Η προσεκτική ανάλυση και εκτίμηση του μεγέθους και της φύσης της ομάδας-στόχου αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να διαπιστωθεί η ανάγκη για εφαρμογή προληπτικής παρέμβασης.

Παράγοντες επικινδυνότητας
Πρόκειται για προσωπικές ή κοινωνικές περιστάσεις οι οποίες θεωρείται ότι αυξάνουν την πιθανότητα της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ποιότητα της εφαρμογής της προληπτικής παρέμβασης
Η ποιότητα της εφαρμογής μιας προληπτικής παρέμβασης αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αξιολο-
γείται τόσο η προληπτική παρέμβαση όσο και η ποιότητα της, εκ μέρους των συμμετεχόντων ή των
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ατόμων που έχουν αναλάβει την εφαρμογή της. Στους δείκτες που σχετίζονται με τον τρόπο εκτίμησης
μιας προληπτικής παρέμβασης συμπεριλαμβάνονται: η αποδοχή του περιεχομένου της, η ταύτιση με το
περιεχόμενο ή η αξιοπιστία του, ο βαθμός ικανοποίησης από την προληπτική παρέμβαση, το προσωπικό
όφελος και η συνάφεια της προληπτικής παρέμβασης με το πρόβλημα. Στους δείκτες που αφορούν στην
αξιολόγηση της ποιότητας μιας προληπτικής παρέμβασης θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν η
πειστικότητα των υπευθύνων, τα κίνητρα τους καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών και των
ατόμων που είναι αποδέκτες της παρέμβασης.

Ποσοστό κάλυψης
Το ποσοστό κάλυψης αντιστοιχεί στο βαθμό στον οποίο μια προληπτική παρέμβαση καλύπτει την
προκαθορισμένη ομάδα-στόχο. Μπορεί να ορισθεί ως ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν
πραγματικά σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που αναμένονταν αρχικά να συμμετάσχουν.

Πρόγραμμα νέων εκτός σχολείου
Δραστηριότητες που απευθύνονται στους νέους εκτός του χώρου του σχολείου και οι οποίες ποικίλουν
από δραστηριότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου μέχρι παρεμβάσεις σε νέους που εγκαταλείπουν
το σχολείο. Παραδείγματα αποτελούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι παραγωγές βίντεο, οι εκθέσεις, οι
προσεγγίσεις μέσω ομάδων ομότιμων, οι αθλητικές εκδηλώσεις κ.τ.λ.

Προληπτική παρέμβαση
Πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία εφαρμόζεται με στόχο την πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών. Οι προληπτικές παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες, με
διάφορες μεθόδους και στόχους, με αποτέλεσμα η αποτελεσματικότητα τους να διαφοροποιείται. Η
διάρκεια τους μπορεί να ποικίλλει και να αφορά σε μεμονωμένες προληπτικές παρεμβάσεις έως μα-
κροπρόθεσμα προγράμματα τα οποία έχουν τη μορφή συστηματικής παρέμβασης.

Προληπτικό Πρόγραμμα
Προληπτικό Πρόγραμμα αποτελούν όλες οι μορφές συστηματικής παρέμβασης που έχουν ως στόχο την
αποτροπή της χρήσης ουσιών εξάρτησης.

Προσέγγιση κοινότητας
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε επίπεδο κοινότητας ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των
συντελεστών/ιδρυμάτων της κοινότητας (π.χ. του σχολείου, του κέντρου νεότητας, της γειτονιάς, της
πόλης και των συνοικιών της πόλης), με στόχο να επηρεάσουν το άμεσο περιβάλλον του ατόμου και να
διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή του σε κοινωνικό πλαίσιο.

Προστατευτικοί παράγοντες
Οι προστατευτικοί παράγοντες συνιστούν ατομικές ή κοινωνικές συνθήκες οι οποίες θεωρούνται ότι
μειώνουν την πιθανότητα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στόχοι
Είναι συγκεκριμένοι και σχετίζονται με το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας προληπτικής παρέμβασης.
Ο γενικός στόχος είναι ο συνολικός σκοπός - η επίλυση ή η τροποποίηση του αναφερόμενου προβλήματος.
Ο προσδιορισμός του θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μία σύντομη περιγραφή της αναμενόμενης αλλαγής,
κατά προτίμηση μία ποσοτική μέτρηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό, καθώς και το χρονικό
διάστημα επίτευξης του στόχου.
Ο ειδικός στόχος είναι το ενδιάμεσο αποτέλεσμα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του γενικού
στόχου. Αφορά στις διαφορετικές πτυχές του αναφερόμενου προβλήματος. Κατά προτίμηση, θα πρέπει
να είναι μετρήσιμος, να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πληθυσμό και να μπορεί να προσδιοριστεί μέσα σε
χρονικά πλαίσια.

Σχολικό πρόγραμμα
Συντονισμένες δραστηριότητες και δράσεις που λαμβάνουν χώρα εντός του εκπαιδευτικού συστήματος.
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Συχνά, η πρόληψη για τα ναρκωτικά ενσωματώνεται στο πρόγραμμα μαθημάτων της αγωγής και
προαγωγής της υγείας. Τα κύρια σημεία των σχολικών προγραμμάτων μπορεί να αφορούν σε συγκεκριμένα
σχολικά μαθήματα, εκπαιδευτικά πακέτα και υλικό, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και αναδιοργάνωση της
καθημερινής ζωής στο σχολείο, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και γονέων.

Τελική ομάδα-στόχος
Πρόκειται για την ομάδα η οποία θα επωφεληθεί τελικά από τα αποτελέσματα της προληπτικής παρέμ-
βασης. Η ομάδα αυτή μπορεί να προσεγγισθεί απευθείας μέσω της παρέμβασης ή με τρόπο έμμεσο δια-
μέσου της ενδιάμεσης ομάδας-στόχου. Για τον προσδιορισμό της τελικής ομάδας-στόχου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν δύο έννοιες, η έννοια του πληθυσμού που θεωρείται υψηλού κινδύνου και του πληθυ-
σμού που χρήζει άμεσης παρέμβασης.

5.2 Σημαντικές πληροφορίες

5.2.1 Πύλη βέλτιστων πρακτικών – Best Practices Portal
Η πύλη Βέλτιστων Πρακτικών είναι ένας ιστότοπος στην κεντρική σελίδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (www.emcdda.europa.eu) και αποτελεί μια καλή πηγή πληροφόρησης
για επαγγελματίες, ερευνητές, σχεδιαστές πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους στο πεδίο της
ουσιοεξάρτησης.

Η πύλη εστιάζεται στις πρακτικές που απευθύνονται στην πολυχρήση και την χρήση ουσιών εξάρτησης και
παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης και κριτήρια λειτουργίας, καθώς και παραδείγματα βέλτιστων
πρακτικών από ολόκληρη την Ευρώπη.

Για πρόσβαση στην Πύλη Βέλτιστων Πρακτικών στο http://www.emcdda.europa.eu/best-practice

5.2.1.1 Τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας - Evidence of Efficacy
Αποτελεί μέρος της Πύλης Βέλτιστων Πρακτικών και εστιάζεται σε στοιχεία που αφορούν στην επιστη-
μονική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας καθώς και χρήσιμους επιστημονικούς ορισμούς.

Για πρόσβαση στο θέμα Τεκμηρίωση της Αποτελεσματικότητας στο http://www.emcdda.europa.eu
/themes/best-practice/evidence

5.2.1.2 Εργαλεία αξιολόγησης – Tools for Evaluation
Αποτελεί μέρος της Πύλης Βέλτιστων Πρακτικών και εστιάζεται σε στοιχεία που αφορούν στα εργαλεία
αξιολόγησης των διαφόρων παρεμβάσεων, όπως οδηγίες για την αξιολόγηση προληπτικών παρεμβά-
σεων, για την αξιολόγηση δουλειάς στο δρόμο κ.α. Επίσης παραθέτει μονογραφίες από συνέδρια που
πραγματοποιήθηκαν από το ΕΚΤΠΝ με θέμα την αξιολόγηση προληπτικών παρεμβάσεων.

Για πρόσβαση στο θέμα Εργαλεία Αξιολόγησης στο http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice
/tools

5.2.1.3 Κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές – Standards and Guidelines
Αποτελεί μέρος της Πύλης Βέλτιστων Πρακτικών και εστιάζεται σε πληροφορίες για τα κριτήρια λειτουργίας
και ποιότητας διαφόρων παρεμβάσεων καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό παρεμβάσεων
με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη.

Για πρόσβαση στο θέμα Κριτήρια και Κατευθυντήριες γραμμές στο http://www.emcdda.europa.eu
/themes/best-practice/standards

5.2.1.4 Βάση δεδομένων E.D.D.R.A – Exchange on Drug Demand Reduction Action
Αποτελεί μέρος της Πύλης Βέλτιστων Πρακτικών και παρέχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από
όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε καθώς και άλλες χώρες που συνεργάζονται με το Ε.Κ.Τ.Π.Ν.
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Για πρόσβαση στο θέμα Βάση Δεδομένων E.D.D.R.A στο http://www.emcdda.europa.eu/themes
/best-practice/examples

5.2.2 Εγχειρίδιο πρόληψης και αξιολόγησης – Prevention and Evaluation Resource Kit
(PERK)
Το Εγχειρίδιο Πρόληψης και Αξιολόγησης συγκεντρώνει βασικές αρχές σε ό,τι αφορά επιστημονικά
τεκμηριωμένες προδιαγραφές λειτουργίας προγραμμάτων πρόληψης καθώς και σχετικές παραπομπές.
Προορίζεται για να παρέχει στήριξη σε φορείς χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες που ασχολούνται με
θέματα πρόληψης και είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του
Ε.Κ.Τ.Π.Ν (E.M.C.D.D.A).

Για πρόσβαση στο Εγχειρίδιο Πρόληψης και Αξιολόγησης στο http://www.emcdda.europa.eu/themes
/prevention/perk

5.2.3 Πρότυπο λογικής
Το πρότυπο λογικής είναι μια βοηθητική γραφική παράσταση ενός προγράμματος που περιγράφει τα
απαραίτητα συστατικά μέρη και τα αναμενόμενα επιτεύγματα του και μεταφέρει τη λογική σχέση μεταξύ
αυτών των συστατικών μερών και των αποτελεσμάτων τους.

Σύνδεσμοι για πρότυπα λογικής:

htpp://www.edtechevaluation.com/logicmaphow2.htm

http://www.spo.noaa.gov/pdfs/NOAA_Logic%20Model%20 Development_manual.pdf
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