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Сигурно сме свесни за 
опасностите кои ги носи 
употребата на дрогата кај 
младата популација во 
Република Македонија. 
Веројатно би се согласиле и со 
фактот дека бројот на фактори, 
кои меѓусебно зависно и 
испреплетено влијаат на таа 
појава е голем. А сериозноста 
од последиците од 
користењето на ова модерно 
зло се дополнува и со 
огромните последици од 
неговата употреба.

Во тој контекст, како 
најсериозно би се поставило 
прашањето како да им се 
помогне на младите? Кои 
сегменти на општеството би 
требало да вложат заеднички 
напори за борба против ова 
модерно зло?
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Користењето дрога кај младите е 
многу комплексен и сериозен проб -
лем. Затоа сметам дека за негово 

намалување или елиминирање треба да 
се формира цела мрежа на помош и 
поддршка со голем број фактори, кои ќе 
се вклучат во неговото решавање. Треба 
да се вклучат семејството, училиштето, 
врсниците, стручните работници, медиу-
мите, владините и невладините органи-
зации, општеството како целина. Сите 

дителите најчесто имаат проблем со 
неприфаќање на вистината, многу често 
им се јавува срам или самообвинување, 
па затоа најчесто не се обраќаат за со-
вет или за помош или тоа го прават 
многу доцна, при што се доцни со ин-

дителите, наставниците во училиштата 
и самите ученици. Од една страна, треба 
да се создаваат превентивни програми 
за спречување на употребата на дрога, а 
од друга страна, пак, треба да се обез-

ДОБРО ОРГАНИЗИРАНА ПРЕВЕНТИВНА АКТИВНОСТ, 
ДОБРИ ИНФОРМАЦИИ И КАМПАЊИ БИ ПРИДОНЕЛЕ 
ЗА ПОГОЛЕМА ИНФОРМИРАНОСТ НА ЦЕЛОТО 
ОПШТЕСТВО ЗА ШТЕТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ДРОГАТА.

тервенција. Затоа, кога родителите ќе 
дознаат дека нивното дете користи дро-
га, треба неосудувачки да му се приб ли-
жат, да ги сослушаат неговите желби, 
ставови, вредности, надежи, погледи. 
Тре  ба да му покажат љубов и разбирање, 
и да му дадат надеж дека може да се 
побара помош и дека проблемот може 
да се реши со заеднички напори и ме-
ѓусебна поддршка. 

Родителите треба да му покажуваат 
на детето дека ја ценат неговата личност 
и да му помагаат да изгради семејни и 
општествени вредности. Така, детето по-
лесно ќе му одолее на притисокот на 
врсниците за користење на дрога.

Со цел да се намали или елиминира 
негативното влијание на групата на врс-
ници, за младите е добро да се дружат 
со врсници кои имаат општествено при-
фатливи норми на однесување, добри 
морални вредности, врсници со при-
мер  но поведение и добро изградени од-
носи со семејството, училиштето и врс-

беди помош и поддршка на младите кои 
веќе употребуваат дрога. За реализи ра-
њето на овие активности значајно е и 
функционирањето на т.н. "канцеларии" 
за борба против дрогата, кои работат во 
училиштата, како и организирање рабо-
тилници во основните и средните учи-
лишта каде би се дискутирало за проб-
лемите и последиците од употреба на 
дрогата. Би било препорачливо во учи-
лиштата да се организираат и преда ва-
ња за опасностите од употребата на дро-
гата од страна на стручњаци, кои рабо-
тат на таа проблематика.

Во надминувањето на овој проблем 
треба да се вклучат и медиумите, вла-
дините и невладините организации и 
целото општество. Како? Преку орга ни-
зирање различни кампањи за отворена 
борба против дрогата, преку преземање 
одредени активности за информирање 
на младите за сериозните последици, 
кои ги носи користењето на дрогата, 
преку заедничка соработка со учи лиш-

РОДИТЕЛИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ПОЗНАВААТ ВРСНИЦИТЕ 
СО КОИ СЕ ДРУЖАТ НИВНИТЕ ДЕЦА, ДА ГИ 
ПОЗНАВААТ НИВНИТЕ РОДИТЕЛИ И ДА ОДРЖУВААТ 
КОМУНИКАЦИЈА СО НИВ, СО ЦЕЛ ПОЛЕСНО ДА СЕ 
ВРШИ КОНТРОЛА НА КРУГОВИТЕ ВО КОИ СЕ ДВИЖАТ 
НИВНИТЕ ДЕЦА ВО СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ.      

овие институции треба на свој начин да 
при донесат во надминувањето на овој 
се риозен проблем.

Појавата на употреба на дрога во се-
мејството, кај родителите обично пред-
из викува чувство на вина, паника, осу-
дување, отфрлање и казнување. Но, на 
тој начин само повеќе ќе се продла бо-
чува јазот меѓу нив и детето. Во поголем 
број случаи, родителите доцна дозна-
ваат дека нивното дете зема дрога. Ро-

ниците, млади со здрав начин на живот. 
Од друга страна, пак, и родителите тре ба 
да ги познаваат врсниците со кои се дру-
жат нивните деца, да ги познаваат нив-
ните родители и да одржуваат кому ни-
кација со нив, со цел полесно да се врши 
контрола на круговите во кои се движат 
нивните деца во слободното време.       

За надминувањето на овој проблем 
особено е значајно да се изгради коали-
ција за борба против дрогата меѓу ро-
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тата и социјалните служби, преку изра-
ботка на различни терапевтски про гра-
ми. Треба да се работи на подигнување 
на свеста на граѓаните за сериозноста 
на овој проблем, унапредување на знае-
њата за дрогите, нивните дејства и по-
следици.

Кога ќе се соочите со овој проблем, 
за помош можете да се обратите кај нас-
тавникот, кај школскиот психолог, педа-
гог, социјален работник, кај лица со кои 
вашето дете има добри односи и довер-

ните дејства и времетраење на дејс тво-
то, како и последиците од нивното ко-
 ристење. Во тие организации можете да 
добиете информации за тоа каде и како 
да побарате помош ако вашето дете ко-
ристи дрога. Доколку имате некое пра-
шање од областа на дрогите, препо ра-
чувам да се јавите на некоја СОС линија, 
која дава информации за дрогите или да 
посетите некое советувалиште, кое ра-
боти со лица кои имаат проблем со ко-
ристење дрога, како и со нивните роди-
тели.

Во Република Македонија работат и 
неколку дневни центри за лица кои упо-
требуваат, односно злоупотребуваат дро-
ги и други психотропни супстанци. Тие 
даваат услуги од аспект на нивна под-
дршка и помош, социјализација и ресо-
цијализација, работа преку креативни, 
информативно-едукативни, рекреа тив-
ни и работилници за преквалификација, 

психосоцијална помош, работна тера-
пија, разни физички активности и други 
услуги. Во дневните центри се работи и 
со родителите во насока на подигнување 
на нивните капацитети за справување 
со проблемот на дрогата. 

Доколку секој засегнат сегмент од 
опш теството преземе барем мал чекор 
во заедничката борба за надминување 
на злото наречено дрога, верувам дека 
тоа ќе биде знак за еден добар почеток. 
Со постојани и континуирани чекори би 
се зголемила веројатноста за на малу-
вање на проблемите поврзани со дро-
гата. Добро организирана превентивна 
активност, добри информации и кампа-
њи би придонеле за поголема инфор-
мираност на целото општество за штет-
ните последици од дрогата. Би се нама-
лил и бројот на новите зависници, а од 
друга страна би се зголемила и старос-
ната граница на оние кои прв пат доа-
ѓаат во допир со дрогата. Поголемата 
информираност за дрогите би придо-
нела и за намалување на стигмати за-
цијата во однос на лицата кои употре-
буваат, односно злоупотребуваат дрога, 
бидејќи кога сите ние би покажале ба-
рем малку интерес за пеколот низ кој 
тие минуваат, тие не би имале ниту проб-
лем со социјалната исклученост од опш-
теството.

Од друга страна, посериозниот прис-
тап на стручните работници кои работат 
со оваа категорија лица во социјален ри-
зик, би придонел до подобри резул тати 
во однос на нивната заштита, како и по-
голема доверба од оние кои треба да ги 
користат нивните услуги.

ПОЈАВАТА НА УПОТРЕБА НА ДРОГА ВО СЕМЕЈСТВОТО, 
КАЈ РОДИТЕЛИТЕ ОБИЧНО ПРЕДИЗВИКУВА ЧУВСТВО НА 
ВИНА, ПАНИКА, ОСУДУВАЊЕ, ОТФРЛАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ. 
НО, НА ТОЈ НАЧИН САМО ПОВЕЌЕ ЌЕ СЕ ПРОДЛАБОЧУВА 
ЈАЗОТ МЕЃУ НИВ И ДЕТЕТО.

ба, како и кај родителите на неговите 
другарчиња кои не земаат дрога. Може-
те да се обратите и кај докторите-спе-
цијалисти по школска медицина и док-
торите во примарната здравствена за-
штита во медицинските центри и здрав-
ствените домови.

Во Република Македонија има и од-
реден број невладини организации кои 
работат на оваа проблематика. Тие мо-
жат да ви дадат информации за различ-
ните видови дроги, нивниот изглед, нив-

ЗА БОРБАТА ПР   ОТИВ УПОТРЕБАТА НА ОТИВ УПОТРЕБАТА НА 
ДРОГА КАЈ МЛ   АДАТА ПОПУЛАЦИЈААДАТА ПОПУЛАЦИЈА


