
Запобігання вживанню наркотиків серед дітей та підлітків.

Принципи профілактики

ПРИНЦИП 1.  Профілактичні програми мусять посилювати фактори захисту та знижувати 

фактори ризиків.

Ризик стати наркоманом включає взаїмозв'язок між кількістю/типом ризику (наприклад, 

девіантна поведінка) й факторами захисту (наприклад, підтримка батьків).

Можливий вплив факторів ризику та захисту з часом змінюється. Наприклад, фактори ризику в 

родині мають більший вплив на молодшу дитину, у той час, як зв'язок з однолітками, що 

зловживають наркотиками, може бути більш вагомим фактором ризику для підлітка.

Ранішня діагностика факторів ризику (наприклад, виявлення агресивної поведінки чи поганого 

самоконтролю) та втручання у ситуації їхніх проявів часто має більший вплив та змінює 

життєвий шлях дитини від проблем — до позитивної поведінки. Хоча фактори ризику та 

фактори захисту можуть вплинути на представників всіх соціальних груп, в залежності від віку, 

полу, етнічної приналежності, культури та оточення людини вони будуть проявлятися по-

різному.

ПРИНЦИП 2.  Програми профілактики мусять торкатися всіх форм зловживання наркотиками, 

окремо чи в комбінації, включаючи вживання рідких речовин неповнолітніми; вживання 

заборонених наркотиків (наприклад, маріхуани або героїну); та неналежне використання 

речовин, отриманих законним шляхом (наприклад, інгалянтів), рецептурних або безрецептурних 

препаратів.

ПРИНЦИП 3.  Програми профілактики мусять враховувати тип споживання наркотиків у 

локальній спільноті та бути націленими на фактори ризиків, які можна змінювати та фактори 

захисту які можна посилювати.

ПРИНЦИП 4.  Програми профілактики мають бути адаптовані до тих ризиків, які є 



специфічними для населення чи характеристик аудиторії, зокрема, віку, статі та етнічної 

приналежності, для підвищення ефективності програми.

Планування профілактики

Сімейні програми

ПРИНЦИП 5.  Сімейні профілактичні програми мусять зміцнювати родинні зв'язки та стосунки 

і включати розвиток навичок батьківства; практику з розробки, обговорення та застосування 

політик підтримки сім'ї у контексті зловживання психоактивними речовинами; підготовку з 

просвітницьких питань щодо наркотиків.

Родинні зв'язки — це фундамент стосунків між батьками та дітьми. Зв'язок можна зміцнити 

шляхом навчання батьків навичкам підтримки своїх дітей, спілкування між батьками та дітьми.

Батьківський контроль та нагляд за дітьми мають ключове значення для попередження 

зловживання наркотиками. Ці навички можна розвинути за рахунок навчання встановленню 

правил; методам моніторингу діяльності; схвальних відгуків відповідної поведінки; стриманої 

послідовної дисципліни, яка забезпечує дотримання всіх родинних правил.

Просвіта в питаннях вживання наркотиків та інформація для батьків чи опекунів підтримує 

впевненість у дітей тоді, коли вони дізнаються про наслідки вживання наркотиков, та створює 

можливості для сімейних дискусий щодо зловживання легальними та нелегальними речовинами.

Короткотривалі заходи, орієнтовані на родину, для загального населення здатні позитивно 

змінювати конкретну поведінку батьків, що надалі може знижувати ризики зловживання 

наркотиками.

Шкільні програми

ПРИНЦИП 6.  Профілактичні програми можуть бути розроблені таким чином, щоби вже у 

дошкільному віці вони впливали на такі фактори ризику, як агресивна поведінка, погані 

соціальні навички.

ПРИНЦИП 7.  Профілактичні програми для дітей молодшого шкільного віку мусять бути 

спрямовані на покращення академічного навчання та емоційного інтелекту з метою знищення 



факторів ризику зловживання наркотиками. Йдеться про ранішню агресію, погані показники 

навчання, вибування зі школи. Навчання мусить зосередитися на таких навичках:

самоконтроль;

емоційна свідомість;

комунікація;

розв'язання соціальних проблем;

академічна підтримка, особливо, у навичках читання.

ПРИНЦИП 8.  Профілактичні програми для учнів середніх, молодших і старших класів мусять 

підвищувати академічну та соціальну компетентність, завдяки таким навичкам:

звичка навчатись та академічна підтримка;

комунікація;

стосунки з однолітками;

самоефективність і наполегливість;

навички резістентності до ліків;

антинаркотичні настрої;

особисті зобов'язання проти зловживання наркотиками.

 

Громадські програми

ПРИНЦИП 9.  Профілактичні програми, що націлені на ключові перехідні етапи у житті 

громади: наприклад, перехід дітей до середньої школи, може мати позитивний ефект серед 

родин, діти яких перебувають у групі високого ризику. Такі втручання не виокремлюють групи 

ризику, а значить — зменшують кількість ярликів і сприяють зміцненню зв'язків зі школою та 

суспільством.

ПРИНЦИП 10.  Програми профілактики на рівні громад, наприклад, родинні та шкільні 

програми в комплексі - можуть бути більш ефективними, ніж одна програма.

ПРИНЦИП 11.  Програми профілактики на рівні спільнот, які охоплюють життя населення в 

різних локаціях: у школах, клубах, релігійних організаціях і ЗМІ — найбільш ефективні, коли 

вони представляють послідовні послання для всієї спільноти у кожному середовищі.

Здійснення програми профілактики



ПРИНЦИП 12. Коли громади адаптують програми до своїх потреб, норм спільноти чи 

культурних відмінностей, вони мусять зберегти головні елементи первинного втручання, яке 

базується на дослідженнях, що включають:

Структуру (як організована а побудована програма);

Зміст (інформація, навички та стратегії програми);

Впровадження (як програма адаптується, реалізується і оцінюється).

ПРИНЦИП 13.  Профілактичні програми мусять бути довгостроковими, з повторними 

втручаннями, щоби зміцнити первинні цілі профілактики. Дослідження показують, що користь 

від програм профілактики у середній школі зменшується без подальших програм.

ПРИНЦИП 14.  Профілактичні програми мусять включати навчання правильним методам 

управління класом, зокрема, заохочення відповідної поведінки учнів. Такі методи допомагають 

виховувати в учнів позитивну поведінку, успішність, академічну мотивацію та прихильність до 

школи.

ПРИНЦИП 15.  Профілактичні програми найбільш ефективні, коли вони використовують 

інтерактивні методи взаємодії, зокрема, дискусійні групи однолітків та рольові ігри для батьків, 

що дає змогу брати активну участь у вивченні сценаріїв зловживання наркотиками та 

зміцнювати навички.

ПРИНЦИП 16.  Програми профілактики, які засновані на дослідженнях, можуть бути 

рентабельними. Так само, як більш ранішні, нещодавні дослідження демонструють, що на 

кожний долар, який вкладено у профілактику, можна побачити економію до 10 доларів на 

лікування від алкогольної чи іншої токсикоманії.
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