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ZDRUŽENIE ABSTINENTOV SLOVENSKA
ZÁVERY I. A II. KONGRESU ZAS 

V predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme priniesli podrobnú informáciu o cie
ľoch a náplni práce Združenia abstinentov Slovenska. Uvedené združenie vzniklo 
v roku 1995 a odvtedy vykonalo mnoho práce v prevencii závislostí od psychoaktív
nych látok, ale aj v doliečovani a sociálnej rehabilitácii závislých. Svojou činnosťou 
sa stalo dôležitým partnerom nielen zdravotnictva, ale aj vládnych organizácií na 
úseku boja proti užívaniu drog a nepriaznivým následkom užívania drog. 

Informácie o práci ZAS teraz dopÍňame o závery kongresov, ktoré sa konali v ro
ku 1998 a 2000. Veríme, že pre profesionálov v oblasti starostlivosti o drogovo 
závislých bude tento materiál stimulujúci, pretože obsahuje konkrétne témy pre 
prácu, ale aj námety na možnú spoluprácu so ZAS. ZAS sa v záveroch kongresov 
obracia aj na vládu a parlament. Túto časť materiálov považujeme za veľmi dôležitú. 
Preto závery kongresov uverejňujeme v rubrike venovanej protidrogovej politike 
a predpokladáme, že ich publikovaním prispejeme k naplneniu cieľov práce ZAS. 

ZÁVERY Z I. KONGRESU ZAS 

Doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc. 
vedúci redaktor časopisu 

Zúčastneni prerokovali problematiku závislosti od alkoholu a iných drog. Domi
nujúcou bola primárna a sekundárna prevencia, čiže úsilie, aby celá problematika 
závislostí nebola prenášaná len na plecia Ministerstva zdravotnictva SR, ale aj 
ostatných rezortov. Pracovná skupina kongresu prijala nasledujúce závery: 

- Prítomni konštatovali, že mimovládne organizácie svojimi aktivitami význam
nou mierou prispievajú k prevencii a doliečovaniu závislostí na Slovensku. Využí
vajúc entuziazmus dobrovoľnikov zabezpečujú informovanosť o šíreni tejto choroby 
a o možnostiach jej prevencie i doliečovania. 
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- Pre túto a ďalšiu činnosť je potrebné vytvoriť legislatívny rámec, doriešiť 

systém daňových úľav pre potenciáiných darcov finančných alebo materiálnych pro
striedkovako nevyhnutný predpoklad na zabezpečenie aktivit. 

- Požadujú finančne zabezpečiť mimovládne svojpomocné organizácie z dotácií 
protidrogového fondu, z dotácií Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR na základe projektov pre vládne i mimovládne orga
nizácie. 

- Nadviazať kontakt a spolupracovať s cirkvami v oblasti drog a drogovej osvety. 
- Podporovať výchovu pedagógov v problematike drogových závislostí. 
- Multimediálnu kampaň ako súčasť boja v uvedenej problematike viesť vo via-

cerých vlnách v priebehu celého kalendárneho roka. 
- Do tvorby a priebehu multimediálnej kampane angažovať mladých ľudí - ak

tivácia peer programov i svojpomocné skupiny vo všetkých regiónoch. 
- Zlepšiť spoluprácu rezortov a mimovládnych organizácií na všetkých úrovniach 

štátnej správy v problematike drogovej závislosti a nákazy HIV/AIDS. 
- Do školskej siete PC zaradiť prevenčné programy z občianskeho združenia 

"Droga aTy". 
- Pri výbore ministrov pre drogové závislosti vytvoriť komisiu expertov, saturo

vanú aj z terénu (zo svojpomocných skupín). 
- Upozorniť vládu a parlament na nedodržiavanie zákona o zákaze predaja alko

holických nápojov osobám mladším ako 18 rokova zabezpečiť dôsledné sankcionova
nie zo zákona v prípade zistenia jeho porušenia - odobratím licencie a pod. 

Dubová pri Modre 29.3.1998 

ZÁVERY Z II. KONGRESU ZAS 

Zúčastneni prerokovali problematiku závislosti od alkoholu a iných drog. Domi
nujúcou témou bola primárna a sekundárna prevencia, čiže úsilie, aby celá proble
matika závislostí nebola prenášaná len na plecia Ministerstva zdravotnictva SR, ale 
aj ostatných rezortov. Účastnici kongresu prijali nasledujúce závery: 

Pritomní konštatovali, že: 
1. Združenie abstinentov Slovenska svojimi aktivitami ozdravujúco pôsobí na ro

dinu a celú spoločnosť. Výrazný podiel má najmä v oblasti doliečovania a pri preven
cii chorobných závislostí. ZAS využívajúc entuziazmus abstinujúcich, ich rodinných 
príslušnikov a rovnako tak aj zanietenosť mladých ľudí, u ktorých závislosť nie je 
ich osobným problémom, podnecuje, aby boli nositeľmi užitočných postojov a prav
divých informácií o závislostiach pre bežných jedincov spoločnosti. 

2. Naďalej systematicky pracovať a spolupracovať s cirkvami v oblasti drog 
a drogovej osvety. 

3. Podporovať výchovu pedagógov v problematike drogových závislostí. 
4. ZAS informačné pôsobenie v multimediálnej oblasti o chorobných závislostiach 

nevykonáva kampaňovito k určitým výročiam, ale permanentne tak, aby multime
diálna informovanosť verejnosti sa nevykonávala ako akcia na mimoriadnosť alebo 
ako akcia na dajaký vyhlásený deň. 
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5. Do tvorby a priebehu multimediálnej osvety angažovať mladých ľudí - ak
tivácia peer programov i svojpomocné skupiny vo všetkých regiónoch. 

6. Podieľať sa na zlepšení spolupráce rezortov a mimovládnych organízácií na 
všetkých úrovniach štátnej správy v problematike prevencie drogových závislostí 
a nákazy HIV/AlDS. 

Účastníci kongresu žiadajú: 
1. Aby vo Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog boli zastúpení 

minimálne 4 zástupcovia mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa prevenciou al
koholu a iných drog a patologického hráčstva, z toho minimálne jeden zo ZAS. 

2. Zvýšenú kontrolu dodržiavania zákona o zákaze predaja alkoholických nápo
jov osobám mladším ako 18 rokov, zákona o prevádzkovaní hracích a výherných au
tomatov, a zabezpečiť dôsledné sankcionovanie zo zákona v prípade zistenia jeho po
rušenia odobratím licencie a pod. 

3. Žiadame, aby pre mimovládne organizácie bol vytvorený legislatívny rámec, 
ktorý by túto oblasť pozitívne ovplyvňoval systémom daňových úľav pre darcov fi
nančných prostriedkov alebo materiálnych darov pre MVO. 

4. Žiadame, aby Protidrogový fond bol pri poskytovaní dotácií ústretovejší voči 
MVO. Aby podstatným kritériom bola kvalita predkladaného projektu a solídnosť 
aktivít príslušnej MVO za predchádzajúce obdobie. Rovnako tak žiadame, aby tieto 
kritériá boli uplatňované pri dotáciách Ministerstva zdravotníctva SR a Minister
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

5. Žiadame transparentnosť prideľovaných prostriedkov. Aby každé pridelenie 
dotácie bolo zverejnené a rovnako tak. aby bolo zverejňované aj vyhodnocovanie pro
jektov, ktoré dostali dotácie z Protidrogového fondu alebo niektorých iných orgánov 
štátnej správy (ministerstvá SR, krajské úrady, okresné úrady). 

Biela Medvedica, Bystrá 115, Brezno 25. 6. 2000 
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