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Ďalšie vzdelávanie odborníkov pracujúcich v oblasti drogových závislostí je ne
vyhnutným predpokladom níelen ich ďalšieho profesionálnho rastu, ale aj zvyšova
nia úrovne poskytovaných služieb v oblasti zneužívania a závislostí od drog. 

Cieľom medzinárodného projektu" Training needs analysis in health & social 
services - A response to expanding polydrug use - TransDrug" je zlepšiť kvalitu 
a efektívnosť ďalšieho vzdelávania pracovníkov v tejto oblasti prostredníctvom vyt
vorenia účinného nástroja - súboru metód, tzv. TOOL KITu. Uvedený súbor metód 
by mal slúžiť na rýchlu a fl exibilnú analýzu potrieb multiprofesionálneho vzdeláva
nia a v poslednej fáze projektu bude rozširovaný v elektronickej forme a vo forme 
publikácie v slovenskom a anglickom jazyku. 

Projekt reaguje na požiadavky, ktoré vznikajú z potrieb samotnej praxe a re
agujú na prebiehajúce zmeny na súčasnej drogovej scéne. Objavovanie sa nových 
syntetických psychoaktívnych látok, ich kombinovanie, zmeny v spôsoboch ich 
užívania, ale najmä užívaníe níekoľkých druhov drog súčasne, tzv. nPolydrug-use" sú 
trendom, ktorý bol v posledných rokoch zaznamenaný nielen vo väčšine európskych 
krajín, ale postupne sa stáva súčasťou aj našej drogovej scény. Bolo by preto veľmi 
užitočné pripraviť sa na tieto zmeny a vedieť reagovať formou implementácie nových 
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prístupov v rámci preventívnych alebo terapeutických intervencií, čo nie je dosta
točne možné bez získavania nových teoretických a praktických poznatkov pra
covníkmi, ktorí v tejto oblasti profesionálne pôsobia. 

Prirodzenou reakciou na tieto zmeny by teda malo byť zvyšovanie odbornej úrov
ne a kompetentnosti širokého spektra profesionálov pracujúcich v oblasti zneužíva
nia drog a závislostí od drog, čo na druhej strane vyžaduje poznanie ich súčasných 
ako aj novovznikajúcich potrieb v rámci ich ďalšieho vzdelávania. Tento fakt 
zohrával dôležitú úlohu pri tvorbe koncepcie projektu a je hlavným dôvodom toho, 
že projekt je primárne zameraný na vytvorenie súboru metód potrebných na analýzu 
vzdelávacích potrieb a nie na samotné vzdelávanie, resp. len na zisťovanie vzde
lávacích potrieb alebo tvorbu nových vzdelávacich obsahov. Vytvorený súbor metód 
preto nebude mať charakter jednorazového použitia, ale ako praktický nástroj bude 
slúžiť najmä z dlhodobého hľadiska - na monitorovanie zmien v potrebách vzdeláva
nia pri meniacej sa situácii na drogovej scéne. 

Medzi charakteristické znaky projektu patrí jeho medzinárodný charakter a zá
roveň zameranie na lokálnu, resp. regionálnu úroveň, transsektoriálny a multiprofe
sionálny prístup, úzke prepojenie medzi procesom zisťovania potrieb a plánovaním 
vo vzdelávaní, ako aj praktická využiteľnosť jeho konkrétnych výstupov. Ide o dvoj
smerný tok informácií. 

Ďalším dôležitým znakom projektu je zavádzanie nových inovatívnych prvkov, 
medzi ktoré v súčasnosti patrí najmä využívanie informačných technológií, ako jed
nej z najnovších foriem pracovných metód, realizačným tímom projektu. Ide najmä 
o dištančné skupinové formy práce s Internetom - online diskusné fóra, videokonfe
rencie, využívanie programu WebCT ako spoločnej platformy na vytvorenie a použí
vanie virtuálneho priestoru pre prácu na všetkých fázach projektu a pod. 

Projekt je realizovaný na medzinárodnej úrovni, čo je nesporne výhodou, 
vzhľadom na rôznorodé skúsenosti a fungujúce systémy služieb v oblasti drogových 
závislostí v zúčastnených krajinách, medzi ktoré patrí Fínsko, Holandsko a Talian
sko. 

Uskutočňuje sa za finančnej podpory programu Európskej únie Leonardo da Vin
ci a taktiež sa na jeho financovani podieľajú aj zúčastnené subjekty. Jeho hlavným 
koordinátorom je významná finska inštitúcia A - Clinic Foundation Helsinki, ktorá 
organizačne zabezpečovala aj celý proces tvorby a predkladania projektu príslušným 
orgánom v rámci EÚ. 

Inštitút drogových závislostí Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave 
bol požiadaný práve uvedeným fínskym koordinátorom participovať a koordinovať 
projekt vo všetkých jeho fázach v Slovenskej republike. Medzi spolupracujúce orga
nizácie mz - CPLDZ na národnej úrovni patrí okrem Asociácie terapeutických ko
munít na Slovensku, Sekcie liečebných pedagógov Slovenskej komory vysokoškolsky 
vzdelaných medicínskych pracovníkov aj Odborná spoločnosť pre závislosti od psy
choaktívnych látok. Ich úlohou bude spolupráca pri realizačnej fáze projektu - naj
mä pri vykonávani samotnej analýzy potrieb ďalšieho vzdelávania medzi rôznymi 
skupinami profesionálov aj v radoch svojich členov. 
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Časový harmonogram projektu je rozvrhnutý na 30 mesiacov a jeho realizačná 
fáza sa začala v januári t.r. Pracovný plán je rozdelený do 4 fáz: 

- fáza vývoja a tvorby metód vhodných na analýzu potrieb vzdelávania, 
- fáza testovania vybraných metód priamo v teréne, 
- fáza tvorby odborného materiálu - príručky, tzv. TOOL KITu, 
- fáza rozširovania výsledkov projektu najmä medzi odborníkov, ktorí môžu urči-

tým spôsobom ovplyvňovať plánovanie a systém ďalšieho vzdelávania profesionálov 
v oblasti drogových závislostí. Rozširovanie výsledkov projektu sa bude realizovať 
jednak formou odbornej príručky - TOOL KIT, formou medzinárodných a národných 
seminárov a workshopov, ako aj prostredníctvom využívania virtuálneho priestoru 
na Internete. 

Význam projektu vidíme nielen z hľadiska vytvorenia možností pre pružné re
agovanie na potreby vzdelávania odborníkov v oblasti drogových závislostí, ale aj 
z hľadiska celkového približovania sa a udržania kompatibility s inštitúciami pôso
biacimi v tejto oblasti v rámci krajín EÚ. 
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