VI.) PŘÍLOHY:

Příloha č. 1) – Společenství v Belgii dělené dle jazykového principu:

Příloha č. 2) – Srovnání prevalence užívání drog v Belgii a v České republice dle ESPAD studie z
roku 2007 realizované mezi 15-16 letými studenty
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Příloha č. 3) – Plné znění dotazníku
1. Co je dle Vás primární prevence, co do ní patří?
2. Co do oblasti primární prevence nepatří?
3. Co považujete za základní principy primární prevence?
4. V jakém věku je dle Vás nejlepší realizovat programy primární prevence?
5. Myslíte si, že je užitečnější zachovat skupinu heterogenní nebo poskytovat prevenci zvlášť dívkám a
zvlášť chlapcům? Proč?
6. Jak dlouhý by dle Vás měl být program primární prevence?
Délka jednoho sezeníČasová náročnost a rozvržení ve školním roceCelková délka programu7. Zařadili by jste po realizaci bloku primární prevence tzv. podpůrná sezení (booster session, tedy
sezení realizovaná s odstupem po samotné prevenci na podporu působení programu)? Pokud ano, po
jak dlouhé době? Jaká by zde byla časová dotace?
8. Kdo by měl prevenci poskytovat?
9. Považujete za důležité zkoumat efektivitu programů prevence? Pokud ano, proč?
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10. Máte zkušenosti s primární prevencí zaměřenou na děti z minoritních skupin obyvatel?
11. Myslíte si, že by se primární prevence měla u těchto skupin dětí lišit od prevence realizované mezi
dětmi z majoritního obyvatelstva? Pokud ano, proč?
12. Jak si představujete prevenci určenou pro děti z minorit?
13. V jakém jazyce by se měla odehrávat, v jazyce minority či majority? Proč?

14. Měly by při této prevenci být děti z minorit odděleny od majorit? Proč?
15. Kdo by měl prevenci poskytovat těmto dětí? Měl by to být „člověk z jejich skupiny“, realizátor
z minority nebo z majority? Proč?
16. Souhlasíte s názorem, že děti z minoritních skupin obyvatel jsou ohroženy nebezpečími
návykových látek více, než děti z majoritního obyvatelstva? Proč?
17. Jaké je Vaše pohlaví?

18. Kolik je Vám let?
19. Jaká je Vaše profese?
20. Jaké je Vaše vzdělání?

21. Jak dlouho pracujete v oblasti primární prevence?

