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Ena bistvenih stvari, pri strokovnih 
delavcih, ki delamo z uporabniki drog je, 
da razčistimo in predelamo svoj odnos do 
drog in zasvojenosti. 



Ključni termini:
• droge, 

• zasvojenost, 

• politika drog, 

• zmanjševanje škode, 

• socialno delo, 

• socialni ter medicinski diskurz obravnave uporabe drog, 

• socialni problem, 

• stigma, 

• strokovno delo, 

• miti, stereotipi in predsodki 



Zakaj želimo ljudi, ki uporabljajo 
droge „samo“ zdraviti?





Hartnollova opredelitev temeljnih skupin 
paradigem na področju prepovedanih drog

• Biomedicinske in klinične paradigme, 

• Zakonske oz. represivne paradigme,

• Sociološke in ekonomske paradigme,

• Javnozdravstvene paradigme.



Politike drog

•prohibicionistična, 

•klasično-liberalna, 

• javnozdravstvena politika. 

bolezenski oz. patogenski modeli in 

salutogenetski pristop 
(po Hartnoll 2004: 29) 



Tabela: Razlagalni model – Zaznavanje in stališča do 
uporabe drog/konstruktivistični model

Moralni
Slabič
Zloben
Grešnik

(kesanje)

Pravni
Kriminalec*

Racionalen posameznik
(kaznovanje)

Bolnik
Bolezen

Nor
(zdravljenje)

Medicinski

Normalen**
Žrtev razmer

(normalizacija, družbene spremembe)

Socialni

Vir:

MacDonald, Dave, Patterson, Vicky (1991), Drug training: Learning about drugs and Working with Drug Users. Routledge: London.

*Kriminalec: odgovoren za svoja ravnanja, kriminalizacija ravnanj (še posebej vezanih na preprodajo)

** Normalen:  Razvil je strategije prilagoditev na družbene razmere/okolje (npr. družino), zato, da lahko ravna s pritiski iz okolja.
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psihiatrični podsistem medicinskega modela ima 
večjo težo kot socialno-medicinski podsistem

(trikotnik)

droga – patologija – zdravljenje 



Prohibicionistični model družbenega nadzorovanja prepovedanih drog 
doživlja pomembno in hvale vredno »korekcijo«. To blažilno funkcijo 
opravlja model zmanjševanja škode (prim. O'Hare 1992), pri čemer ne 
gre le za omejevanje škode, ki je posledica uživanja droge, temveč zlasti 
za krčenje negativnih odbojev represivnega pristopa (povezanega z 
raznimi metodami »zdravljenja« odvisnosti, opredeljene kot posebne 
»bolezni«). 

Politika/praksa »zmanjševanja škode« je v tem oziru neke vrste 
praktična »antiteza« (ali postopna — vsekakor še negotova in iz 
razumljivih razlogov precej previdna, na začetku celo »podtalna« —
abolicija) še zmeraj prevladujočega kaznovalnega modela.

Vir: Zoran Kanduč, O NEKATERIH NORMATIVNIH VPRAŠANJIH V ZVEZI S POLITIKO DO PREPOVEDANIH DROG, 
Socialno delo, 1999



• osnovna filozofija zmanjševanja škode je ohranjati uporabniku drog 
zdravje na tistem nivoju, kot ga je imel pred uporabo droge ali ob 
stiku s programom, in stalno ohranjati nizke zahteve do uporabnikov 
programa pri vstopu v program 

(Krek, M., Outreach po slovensko, Socialno delo, 1999)

• metoda zdravstvene vzgoje in dostopa do storitev in dejavnost v 
skupnosti, katere najpomembnejši cilj je zagotavljanje izboljšanja 
zdravja in zmanjševanje škode in negativnih posledic uporabe drog, 
zlasti tudi tveganja v zvezi s predoziranjem in širjenjem virusnih 
okužb 

(Nolimal, D., Terensko delo z uživalci drog, Socialno delo, 1999)



Temeljna izhodišča pristopa zmanjševanja škode 
( po Fojan D., Zmanjševanje škode na področju drog, Socialna pedagogika, 2005 )

• prekinja z racionalistično paradigmo, ki vzdržuje mit o možnosti “končne 
rešitve” problema drog

• uvaja v službe, ki so na voljo uporabnikom, pojem nizkega praga, kar pomeni 
večjo dostopnost in odsotnost pogojevanja pomoči z zahtevo po abstinenci

• uvede kot kriterij intervencije pragmatiko, ravna se po tistem, kar je uspešno, 
kar ima oprijemljive rezultate, ne pa po tistem, kar naj bi bilo pravilno oz. kar 
zahteva dominantni diskurz o normalnosti

• poudarja pomen sodelovanja uporabnikov drog in uporabnikov služb ter 
krepitev njihove moči



Cilji programa Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog, ki 
deluje na Severnem primorskem (Šent):

• manj tvegani načini uporabe prepovedanih drog med uporabniki programa,

• izboljšan stik uporabnikov z drugimi socialno-varstvenimi in zdravstvenimi 
institucijami,

• informirani uporabniki o pravicah in kako jih uveljavljajo,

• aktivno prevzemanje vlog v vsakdanjem življenju,

• odgovorno ravnanje z uporabljenimi iglami in priborom med uporabniki 
prepovedanih drog,

• dostopnost strokovnega svetovanja in podpore uporabnikom in njihovim svojcem v 
stiski,

• informirani uporabniki drog o možnostih vključitve v druge programe obravnave 
zasvojenosti,

• ozaveščena strokovna in laična javnost glede zasvojenosti.



•Uživanje drog je vedno družben pojav. Vedno ima 
socialno konotacijo. Je eden od načinov komunikacije 
znotraj odnosnega sistema in opredeljuje mesto 
uživalca drog v odnosnem sistemu in družbi oz. kulturi. 
Tudi skozi uporabo drog sporočamo sebi in drugim, kje 
je naš prostor in kako se v njem prepoznavamo.

(Stefanovski, P., Socialno delo, ki akceptira uživanje drog, Socialno delo, 
1996)



Vsakdanje potrebe ljudi za zagotavljanje kakovosti življenja:  
• Potreba po socialnih stikih (zaupanju in bližini s soljudmi)

• Potreba po materialni varnosti (zadostnih sredstvih za dostojno življenje)

• Potrebe povezane z bivanjem (med njimi je tudi bližina raznih storitev)

• Potreba po avtonomiji, vplivom nad svojim življenjem in možnostjo izbire

• Potreba po aktivnostih, smiselnih dejavnostih

• Potrebe povezane z zdravjem človeka (npr. dostop do kvalitetnih zdravstvenih storitev, 
brez dolgih čakalnih vrst, v lokalnem okolju človeka, možnost izbire zdravil in 
pripomočkov, ter njihova dostopnost)

• Potreba po zmanjšanju tveganj in preprečevanju škode

• potreba po različnih službah in storitvah na domu in v lokalni skupnosti človeka

• Potreba po informiranju o možnih virih pomoči

Vir: Grebenc, V. (2005). Ocena potreb in raziskovanje lokalnih vrednosti kot izhodišče za 
delovanje v socialnem delu: doktorska dizertacija.  



SOCIALNI PROBLEM

• Socialni problem ne obstaja kot nekaj konkretnega, ampak je 
proizveden skozi medčloveške odnose. Zato govorimo o konstrukciji 
socialnega problema. Socialni problem je tisto, kar ljudje kot tako 
prepoznajo. Po subjektivni definiciji ni strokovnjak ali znanstvenik tisti, 
ki definira socialni problem, ampak je to prizadeti človek, torej tisti, ki 
je v stiski. 

• če obstaja objektivno škodljiva situacija, pa ni prepoznana kot socialni 
problem, potem ne moremo govoriti o socialnem problemu. Obstoj 
konkretne škodljive situacije ni zadosten pogoj za definiranje 
socialnega problema, hkrati pa tudi ni nujen pogoj za obstoj 
socialnega problema.



•Naše delo torej temelji na odnosu, odnos se udejanja 
preko interakcije, izražanje te interakcije pa je pogovor

•odnos med socialno delavko in uporabnikom eden od 
ključnih dejavnikov, ki pripomorejo k učinkovitemu
izidu procesov podpore in pomoči

(npr. Lambert, Barley 2001, Madsen 2007, Bouwkamp, Bouwkamp 2014)



„Terapevt vse prevečkrat ponudi le tisto, kar je po 
njegovem najbolje, odvisnik pa tega še ne zmore 
ali noče narediti. Bistvo vseh programov za 
uživalce droge je, da ti v njih sodelujejo. Le tako si 
je mogoče obetati kakršen koli napredek“. 

Kastelic in Mikulan, Mladostnik in droga, 1999



Elementi delovnega odnosa

• Dogovor o sodelovanju

• Instrumentalna definicija problema (Lussi) in soustvarjanje 
rešitev

• Osebno vodenje (Bouwkamp, Vries)
Opredeljen delovni odnos težko vzdržujemo in ohranimo, če se v praksi ne opremo še 
na štiri pomembne sodobne koncepte v socialnem delu:

• Perspektiva moči (Saleebey)

• Etika udeleženosti (Hoffman)

• Znanje za ravnanje (Rosenfeld, Čačinovič Vogrinčič)

• Ravnanje s sedanjostjo ali koncept so-prisotnosti (Andersen)



•“Če se socialnemu delavcu posreči resnično 
instrumentalna, torej operacionalna in 
konduktivna definicija problema, je s tem ustvaril 
temelj sistemskega procesa njegovega 
reševanja, da, s tem je že storil dober del 
sistemsko operacionalizirajočega dela.”

(P. Lussi, 1999, Sistemski nauk v socialnem delu)



Etika udeleženosti

Etika udeleženosti nas usmerja v to, da objektivnega 
opazovalca, strokovnjaka, nadomesti sodelovanje, v 
katerem nihče nima končne besede, sodelovanje, v 
katerem nihče ne potrebuje končne besede, temveč 
pogovor, ki se nadaljuje: »… kot nova osrednja vrednota 
socialne misli in akcije se pojavlja etika udeleženosti in 
ne več iskanje ‘vzroka’ ali ‘resnice’ (Hoffman,1994: 23).« 



Perspektiva moči

»Praksa, ki temelji na perspektivi moči, pomeni, da bo 
vse, kar delaš kot socialni delavec, utemeljeno s tem, da 
pomagaš odkriti, olepšati, raziskati in izkoristiti 
klientovo moč in vire, ko mu pomagaš, da doseže svoje 
cilje, uresniči svoje sanje in razbije okove oviranosti in 
nesreč.«
Dennis Saleebey (1997: 3) 



Metodiča načela sistemskega socialnega dela (po 
Lussiju):

• Načelo interpozicije,

• Načelo kontakta,

• Načelo odpiranja problema,

• Načelo pogajanja,

• Načelo sodelovanja,

• Načelo vsestranske koristi,

• Socialnoekološko načelo.



„Diagnosticiranje v prvem pogovoru (ali pogosto celo 
pred njim!) zelo samovšečno in predvsem nepotrebno 
ravnanje.“ 
(Stefanovski, P., RAZMIŠLJANJA O STROKOVNIH IZHODIŠČIH ZA DELO Z UŽIVALCI DROG NA CENTRU 
ZA SOCIALNO DELO, Socialno delo, 1997)

Termin stigma se nanaša na atribut, vendar je za
samo stigmatizacijo potreben odnos, ne atribut
(Goffman 1986: 11–14).



Kaj, če nam uporabnik laže?

• laž, je v življenjskem svetu uporabnika pomembna. 

„Nosi“ ohranitveno funkcijo, saj z njo uporabnik ohrani svojo 
integriteto. 

Z ljudmi v stiski ni smiselno razglabljati o resničnosti
njihovih izjav zaradi resnice same.



• Miller (v Macdonald, Pattterson,op. cit.: 137-138) v laganju in 
zanikanju prepozna odnosni vedenjski vzorec, ki ga izzove strokovni 
delavec. 

Odnosna situacija, ki jo lahko strokovni delavci s svojimi nemogočimi 

zahtevami — govori resnico in hkrati tisto, kar hočem 
slišati — tako hitro ustvarimo, sili človeka v stiski, da se zateče v laž 
in zanikanje. 



Lastna izkušnja - absolutni argument resnice!

„Ko posameznik prevzame vlogo pripovedovalca, 
od poslušalca implicitno zahteva, da ga vzame 
resno, da ga vzame zares“ (Goffman 1959). 



Vednosti o uporabi drog ni mogoče pridobiti s 
študijem literature, o uporabi drog se je treba 
poučiti skozi lastno izkušnjo, tako, da se opremo 
na vednost, ki so jo tisti z izkušnjo pripravljeni 
deliti. Zato ima na sceni uporabe drog funkcijo 
prenašanja te vednosti pogovorni jezik.



„Poskusi, da bi naredili socialno delo bolj 
racionalno in predvidljivo, je imelo za posledico 
odmikanja socialnega dela od tega, kar je značilno 
zanj, in od bistvenih elementov, ki sestavljajo 
njegove glavne moči.“
(Parton in O‘Byrne) 

Socialno delo ne sme biti asocialno!!



„Kdorkoli bo že delal outreach, bo moral vedeti, da so 
najpomembnejši pri delu tisti, ki potrebujejo pomoč —
osebe, odvisne od drog —, in da njihove želje dejansko 
oblikujejo programe, ki jih lahko mi le modificiramo, da 
so sprejemljivi tako zanje kot za nas. Veliki načrti brez 
konsenza oseb, odvisnih od drog, so praviloma 
neuspešni.“
(Krek, M., Outreach po slovensko, Socialno delo, 1999)



Luka Mrak, uni.dipl.soc.del

•Terensko delo z uporabniki prepovedanih 
drog

•luka.mrak@sent.si

•030 322 888

mailto:luka.mrak@sent.si


Uporabniki drog Šenta na youtubu:

Between Social and Health care system - Šent Nova Gorica

• https://www.youtube.com/watch?v=f-CscsF5nVc&t=21s

ŠentBent performance at GorA RockA festival, 24.6.2018

• https://www.youtube.com/watch?v=bLK80jIXJio

ŠentBent performing at conference in Cankarjev dom, Ljubljana.

• https://www.youtube.com/watch?v=7l1j6ANeo6Q

https://www.youtube.com/watch?v=f-CscsF5nVc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=bLK80jIXJio
https://www.youtube.com/watch?v=7l1j6ANeo6Q

