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SOUHRN: V èlánku je popisován preventivní program Preventure, který je v souèasné dobì
adaptován na èeské prostøedí. Cílem èlánku je seznámit s metodikou krátké cílené intervence
Preventure a popsat psychologické pøedpoklady lektorù. Metoda se skládá z diagnostického
screeningu a programu indikované primární prevence. V rámci diskuze je uveden pøehled dosavadních výzkumù zabývajících se evaluací a efektivitou této metodiky.
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1 ÚVOD

V oblasti primární prevence a intervenèních projektù se
mùžeme setkat s rùznými pøístupy. Cílem preventivních
a intervenèních programù je zabránit zaèátku užívání návykových látek u dìtí a dospívajících nebo jej oddálit. Aktuální zahranièní výzkumy a evaluaèní studie však ukazují,
že z hlediska efektivnosti intervenèních metod mají nejvyšší úèinnost ty, jež byly zacíleny na úzce definovanou skupinu podle pøedem stanovených kritérií – vztahujících se ke
konkrétním formám rizikového chování (Castellanos, Conrod & Mackie, 2008; Mushquash, Comeau, McLeod & Stewart, 2009; O’Leary-Barrett, Mackie, Castellanos-Ryan,
Al-Khudhairy & Conrod, 2010).

Zajímavým projektem v oblasti indikované primární
prevence užívání návykových látek je program Preventure.
Metodika byla vyvinuta na principu kognitivnì-behaviorálních technik a postup krátké cílené intervence odpovídá
specifickým osobnostním rysùm rizikového chování (Conrod, Woicik, Stewart & Pihl, 2009).
V Èeské republice se jedná o jedineèný program, neboť
u nás zatím podobný program indikované primární prevence realizován nebyl. Metodika je vhodná k adaptaci i pro
specifické skupiny dìtí a mládeže (napø. minoritní skupiny)
a také pro další formy rizikového chování.
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