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Ievadsesija



Kas ir šodienas 
semināra dalībnieki?



Semināra rezultāti

Pēc šī semināra dalībnieki varēs:

 Aprakstīt un izmantot Eiropas narkomānijas
novēršanas kvalitātes standartus (EDPQS)

 Paskaidrot, kāpēc kvalitātes standarti profilaksē ir
noderīgi un svarīgi

 Kritiski pārdomāt narkomānijas profilakses
pasākumu stiprās un vājās puses, izmantojot
EDPQS kontrolsarakstu



 Šajā nodarbībā izmantoti materiāli no EDPQS 
rokasgrāmatas 3.daļas (“Training Toolkit”)

 Mēs esam īpaši pateicīgi par atbalstu šī projekta 
realizācijai:

With financial support from the 

Drug Prevention and Information 

Programme of the European Union



Aptauja pirms semināra



Zināšanu un viedokļu apmaiņa



Kas pirmais Jums ienāk prātā par 

konceptu

„narkomānijas profilakse”



Kas pirmais ienāk prātā par 
konceptu

“Kvalitāte”?



Kas pirmais ienāk prātā par 
konceptu

“Standarts”?



Prezentācija: EDPQS



Četri jautājumi

1. Kā EDPQS izskatās?

2. Kādēļ kvalitātes standarti ir svarīgi?

3. Kā no tiem var gūt labumu?

4. Kur var atrast vairāk informāciju?



1. Kā EDPQS izskatās?



EDPQS

 EDPQS piedāvā narkomānijas profilakses aktivitāšu augsta
līmeņa kvalitātes norādījumus, kas balstīti uz vienotu ES
valstu nostāju



Narkomānijas profilakses projekta 
cikls kā standartu stūrakmens

1. Vajadzību 
izvērtēšana

2. Resursu 
novērtējums

3. Programmas 
formulēšana

A: Ilgtspēja un 
finansējums

5. Resursu vadība un 
mobilizācija

6. Īstenošana un 
uzraudzība

8. Izplatīšana un 
uzlabojumi

7. Gala novērtējums

B: Komunikācija 
un ieinteresēto 
pušu iesaiste

C: Darbinieku 
izaugsme

D: Ētiska 
narkomānijas 

profilakse

4. Intervenču 
plānošana

Horizontālie apsvērumi



35 kvalitātes sastāvdaļas

Horizontālie apsvērumi
A: Ilgtspējība un finansējums

B: Komunikācija un ieinteresēto pušu iesaiste

C: Darbinieku izaugsme

D: Ētiska narkomānijas profilakse

1. Vajadzību izvērtējums
1.1. Ar narkotikām saistīto politiku un tiesību aktu pārzināšana

1.2. Narkotiku lietošanas un sabiedrības vajadzību izvērtējums

1.3. Nepieciešamības apraksts — intervences pamatojums

1.4. Zināšanas par mērķgrupu

2. Resursu izvērtējums
2.1. Mērķgrupas un sabiedrības resursu novērtējums

2.2. Iekšējās kapacitātes novērtējums



35 kvalitātes sastāvdaļas

3. Programmas formulēšana

3.1. Mērķgrupas definēšana

3.2. Teorētiskā modeļa pielietošana

3.3. Nolūku, mērķu un uzdevumu definēšana

3.4. Vides definēšana

3.5. Efektivitātes pierādījumu izmantošana

3.5. Grafika sastādīšana



35 kvalitātes sastāvdaļas

4. Intervences plānošana

4.1. Kvalitātes un efektivitātes noteikšana

4.2. Esošas intervences iespējama izmantošana

4.3. Intervences pielāgošana mērķgrupai

4.4. Gala izvērtējuma iespējama plānošana

5. Resursu vadība un mobilizācija

5.1. Programmas plānošana — projekta plāna iezīmēšana

5.2. Tāmes sastādīšana

5.3. Komandas izveidošana

5.4. Dalībnieku atlase un paturēšana

5.5. Programmas materiālu sagatavošana

5.6. Programmas apraksta veidošana



35 kvalitātes sastāvdaļas

6. Pasākumu īstenošana un uzraudzība

6.1. Pilotintervences iespējamā veikšana

6.2. Intervences veikšana

6.3. Pasākumu īstenošanas uzraudzība

6.4. Īstenošanas pielāgošana

7. Gala izvērtējums

7.1. Rezultātu izvērtējuma iespējamā veikšana

7.2. Procesa izvērtējuma iespējamā veikšana

8. Rezultātu izplatīšana un projekta uzlabošana

8.1. Lēmums par to, vai programma būtu jāatbalsta

8.2. Programmas informācijas izplatīšana

8.3. Lēmums par to, vai jāsagatavo noslēguma pārskats



Component title

Implementation
considerations

Standards (basic)

Examples to clarify
meaning

Standards (expert)

Detaļas EMCDDA rokasgrāmatā



Standarti tika izstrādāti divus gadus

Pastāvošo profilakse 
programmu vadlīniju 

izvērtēšana

Delfi tiešsaistes aptauja

Fokusgrupas

Pirmais melnraksts

FokusgrupasOtrais melnraksts

Tīrraksts



Eiropas Profilakses standartu sabiedrības 
partneri 2008.-2015.gadā

Observatoire français des 

drogues et des toxicomanies 

(OFDT)

Consejeria de Sanidad – Servicio 

Gallego de Salud (Xunta de 

Galicia) (CS-SERGAS)

Delegacion del Gobierno para el 

Plan Nacional sobre Drogas

Azienda Sanitaria Locale Milano (ASL Milano)

Azienda Sanitaria Locale 2 - Savonese (ASL 2 

Savonese)

University Mental Health 

Research Institute (UMHRI)

Institute for Social Policy and Labour 

(SZMI-NDI)

Eötvös Loránd University

National Anti-Drug Agency (NAA)

Charles University Prague 

(CUNI)

National Bureau for Drug Prevention (NBDP)

Mazowieckie centrum polityki społecznej 

(MCPS)

United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC)

European Monitoring Centre 

for Drugs and Drug Addiction 

(EMCDDA)

Institut Suchtprävention, pro 

mente Oberösterreich

Gesundheit Österreich GmbH

Social Development Unit, 

Social Services Administration 

Stockholm

Federal Centre for Health 

Education (BZgA)

University Hospital HeidelbergLiverpool John Moores 

University (LJMU)



2. Kādēļ kvalitātes standarti ir svarīgi?

?



Kur ir problēma?

Tikai daži cilvēki apstrīdētu 
viedokli, ka profilakse ir labāka 

(un lētāka) nekā zāles.

Tomēr, ...

N DRUGS

J u s t s a y

... Nereti tas, kas tiek darīts 
zem vārda “narkomānijas 

profilakse”, joprojām netiek 
balstīts uz to, kas “strādā” un 

veido “kvalitāti”

Joprojām nauda tiek tērēta 
neefektīvām pieejām



What are important aspects of 
“quality”?

"Augstas kvalitātes" pasākumi 
saskaņā ar EDPQS:

 Atbilstoši mērķauditorijai un 
politikai

 Ētiski (nekādu neparedzamu 
“blakus parādību”, ņem vērā 
narkotiku lietošanas iemeslus)

 Pamatoti ar zinātniskiem 
pierādījumiem, kas darbojas

 Sniedz pierādījumus par savu 
efektivitāti

 Izmaksu efektivitāte

 Ticams

 Ilgtspējīgs

Praksē pasākumi dažreiz tiek izvēlēti, 
vadoties pēc citiem kritērijiem, 
piemēram:

 Nelielas izmaksas

 Sola no narkotikām brīvu pasauli 
(pat, ja piedāvātā aktivitāte 
nesasniegs to)

 Ir izklaide bērniem

 Veido jaukas bildes skolas avīzei

 Viegli paveicamas

 neprasa daudz laika (viena 
pasākuma aktivitāte)

(Patiesā kvalitāte vai efektivitāte ir 
mazāk svarīga



Kā EDPQS var palīdzēt uzlabot situāciju? 

EDPQS un citu 

palīgmateriālu 

izstrāde

Standartu 

tulkošana, 

adaptācija un 

publicēšana

Profilakses 

kvalitātes 

uzlabošanās

AktivitātesIeguldījums Rezultāts Ietekme

‘EDPQS 

čempioni’

Finansējums

Potenciālās 

mērķa grupas

Atbalstošas 

partnerorganizācij

as/institūcijas

Esošie kvalitātes 

standarti

Sasniegtais

Politikas plānotāji

Pētnieki un 

programmu 

izvērtētāji

Praktiķi 

EDPQS treneri -

čempioni

Iznākums

EMCDDA 

rokasgrāmata & 

īsais ceļvedis

EDPQS

Intrumentārijs

Atbalstoša 

struktūra

EDPQS jaunu 

standartu kopums

Izpratne par 

kvalitāti kā vienu 

no sastāvdaļām

Motivācija 

sasniegt augstu 

kvalitāti

Prasmes (kā 

pielietot EDPQS)

Pieņemšana

(EDPQS

lietošana)

Profesionālās 

profilakses 

kultūras 

uzlabošanās

Sabiedrība un 

sub-populācijas

Izplatīšanas 

pasākumu (darba 

grupas) rezultāti

Iepazīšanās 

materiāli

Programmu 

izstrādātāji

EDPQS 

izplatīšana

Labāki iznākumi 

profilakses 

pasākumos

Ieviešana (mainīt 

ierasto praksi uz 

labo pusi)

Ieviešanas 

aktivitātes

EDPQS virsmērķis ir sasniegt labākus profilakses iznākumus



3. Kā no standartiem var gūt labumu?



Kas nav EDPQS?

EDPQS:

 Nenosaka nevienu konkrētu intervences vai 
politikas veidu (piemēram, tie nenosaka, ka 
“intervence X jāīsteno 3 nedēļas”)

 Nepiedāvā soli pa solim instrukciju par to, kā 
uzsākt augstas kvalitātes profilakses darbu 
(piemēram, tie neizskaidro, kā uzsākt vajadzību 
izvērtēšanu vai kā izvērtēt projektu)



Tad, kas ir EDPQS?

EDPQS:

 Piedāvā visaptverošu kritēriju kopumu, lai
palīdzētu iemācīties atpazīt augstas kvalitātes
profilakses pasākumus

 Ieskicē nepieciešamos kvalitātes profilakses
strukturālos un procesuālos aspektus, tas ir,
kontekstu, kurā kvalitatīvas intervences un
politika var tikt īstenota



EDPQS tika izstrādāts narkotiku profilakses 
aktivitātēm

 Pamatojoties uz EDPQS pozīcijas dokumentu, narkotiku 
profilakses aktivitātes:

 Ir iespēja novērst, aizkavēt vai mazināt narkotiku lietošanu un /vai tās 
negatīvās sekas.

 Var segmentēt visu sabiedrību, subpopulācijas vai indivīdus

 Var aptvert legālās vielas (alkohols, tabaka), nelegālās narkotikas, 
farmaceitiskos produktus, jaunās psihoaktīvās vielas – vai visas vielas 
vispārīgi.

 Var ietekmēt narkotiku lietošanas risku samazināšanu un
aizsargfaktoru veidošanu vai var skart kopīgos faktorus, kas ietekmē
vai samazina neaizsargātību pret narkotiku lietošanu un lietošanas
problēmām, vai veicināt sabiedrības veselības attīstību kopumā

 Var būt būtisks visām vecuma grupām, lai gan visbiežāk tiek
attiecināms uz jauniešiem.

 Pastāv vispārīga – ne normatīva - narkotiku profilakses 
definīcija

 EDPQS var tikt izmantots arī cita veida profilakses
pasākumiem.



EDPQS lietošana profilakses 
kvalitātes izvērtēšanā un veidošanā

 Plāno jaunus projektus ar pārliecību
(EDPQS ir savienojami ar mērķu, satura
un īstenošanas jaunradi)

 Pārskata tekošās vai noslēgtās
profilakses iniciatīvas

 Izvērtē, vai profilakses aktivitāte ir
uzsākta vai, visticamāk, darbojas veidā,
ko var uzskatīt par augstu kvalitāti.

 Identificē spēcīgākus un vājākus
profilakses aspektus.

 Attīsta un uzlabo esošo profilaksi



EDPQS kā uzziņu pamats 

Nevis “viens der visam” pieeja, bet gan Eiropas vienprātība var piedāvāt 
labu startu kopīgai uztverei par to, kādai būtu jābūt profilaksei.

EDPQS var atbalstīt: 

 Informētības un izpratnes veidošanu- precizē, ko profilakses vēlas 
sasniegt

 Izglītošanu un apmācību- veido saikni starp teoriju un praksi

 Profesionāla un organizatoriska attīstība – sava darba refleksija

 Projektu piedāvājumi un pieteikumi finansējumiem- pierādījumi par 
aktivitāšu augstu kvalitāti (lai gan EDPQS nevar garantēt efektivitāti
vai aizvietot ietekmes novērtējumu efektivitātes noteikšanai)

 Uz pierādījumiem balstītas politikas izstrāde– palīdz sasniegt 
plašāku nacionālu un starptautisku stratēģiju un politiku mērķus

 Lai attīstītu un uzlabotu esošos kvalitātes standartu kritērijus



4. Kur var atrast vairāk informācijas?



EDPQS galvenie avoti

Pamācība

 284 lpp ar detalizētu 
instrukciju, pilnīgu standartu 
sarakstu, terminu 
skaidrojumu

Īss ceļvedis

 35 lpp ar kopsavilkumiem un 
kontrolsarakstu.

 Pieejams vairākās valodās, arī LV

 Izstrādāts ar partneriem, 
publicējis EMCDDA

 Bezmaksas lejupielāde



4 EDPQS rokasgrāmatas

 Praktiski instrumenti, lai atbalstītu 
dažādas mērķauditorijas, lai veicinātu un 
sasniegtu kvalitāti profilaksē

 Četras mērķgrupas:

 Politikas plānotāji (politikas plānotāji, 
finansētāji)

 Praktiķi (tai skaitā programmu izstrādāji, 
pakalpojumu vadītāji un tie, kas īsteno 
intervenci)

 Profesionāli treneri, izglītotāji (tai skaitā 
universitāšu pasniedzēji)

 Profilakses koordinatori un aizstāvji –
vietējā, reģionālā un valsts līmenī



EDPQS atbalsta materiāli

 Iepazīšanās ar EDPQS

 Izskaidro galvenos 
konceptus un apsvērumus, 
kas ņemti vērā EDPQS 
izstrādē

 EDPQS īss kopsavilkums

 EDPQS pozīcijas dokuments

 EDPQS izmaiņu teorija

 Jautājumi & atbildes

 www.prevention-standards.eu

http://www.prevention-standards.eu/


www.prevention-standards.eu



Kurš no dokumentiem būt 
vissvarīgākais Jums?



Prezentācija: Kas strādā profilaksē



EDPQS kontrolsaraksts & gadījuma izpēte



EDPQS rokasgrāmata

 Rokasgrāmata ir domāta
profesionāļiem, kuri:

 Vēlas uzzināt vairāk par
kvalitātes standartiem

 Ir ieinteresēti EMCDDA ceļvedī,
bet vēlas vispirms izlasīt
ievadu

 Vēlas spert pirmos soļus, lai
veiktu pašizvērtējumu,
izmantojot standartus



35 kvalitātes sastāvdaļas

Horizontālie apsvērumi
A: Ilgtspējība un finansējums

B: Komunikācija un ieinteresēto pušu iesaiste

C: Darbinieku izaugsme

D: Narkomānijas ētiska prevencija

1 Vajadzību izvērtējums
1.1. Ar narkotikām saistīto politiku un tiesību aktu pārzināšana

1.2. Narkotiku lietošanas un sabiedrības vajadzību izvērtējums

1.3. Nepieciešamības apraksts — intervences pamatojums

1.4. Zināšanas par mērķgrupu

2 Resursu izvērtējums
2.1. Mērķgrupas un sabiedrības resursu novērtējums

2.2. Iekšējās kapacitātes novērtējums



35 “sastāvdaļas”

Horizontālie apsvērumi

A: Sustainability and funding

B: Communication and stakeholder involvement

C: Staff development

D: Ethical drug prevention

1 Needs Assessment

1.1 Knowing drug-related policy and legislation

1.2 Assessing drug use and community needs

1.3 Describing the need – Justifying the intervention

…

…



Pašizvērtējuma kontrolsaraksts

Vispārējie standarti (kopsavilkums) Nav izpildīts Daļēji izpildīts Pilnībā izpildīts Nav piemērojams Pašreizējā 

situācija

Veicamie 

pasākumi

A: Ilgtspējība un finansējums. Programma veicina

ilgtermiņa pieeju narkomānijas prevencijai, un tā nav

fragmentāra īstermiņa iniciatīva. Programma ir

saskaņota gan no loģikas, gan praktiskās pielietojamības

viedokļa. Programma gūst finansējumu no dažādiem

avotiem.

B: Komunikācija un ieinteresēto pušu iesaiste. Tiek

ņemta vērā narkomānijas prevencijas daudzpakalpojumu

daba. Visas programmā iesaistītās ieinteresētās puses

(piemēram, mērķauditorija, citas aģentūras) ir noteiktas

un iesaistās pakāpē, kāda nepieciešama programmas

veiksmīgai īstenošanai. Organizācija sadarbojas ar citām

aģentūrām un iestādēm.

C: Darbinieku izaugsme. Pirms programmas

īstenošanas tiek nodrošināts, lai darbiniekiem būtu

programmas veiksmīgai īstenošanai nepieciešamās

zināšanas. Ja nepieciešams, tiek nodrošināta augsta

līmeņa apmācība, kuras pamatā ir apmācību vajadzību

analīze. Programmas īstenošanas laikā darbinieki tiek

pienācīgi atbalstīti profesionālajā jomā.



Piemērs: projekts “Stella”

Izdomāts piemērs:

 “Stella” ir intervence, ko īsteno skolās

 Skolēniem vecumā no 15 līdz 17 gadiem

 Mērķis ir samazināt alkohola, tabakas un narkotiku lietošanu,
kā arī cita veida riskantu uzvedību

 Strukturēti vadāma programma

 Tiek izmantotas interaktīvas metodes, lai celtu dalībnieku
pašapziņu, apņēmību un dzīves iemaņas (diskusijas, lomu
spēles un filmas veidošana)

 Valsts līmeņa aptvērums



Kontrolsaraksta aizpildīšana

3 Programmas formulēšana

Piezīmes par pašreizējo situāciju Īstenojamās aktivitātes

3.1.

Mērķauditorijas 

noteikšana

3.2. Teorētiskā 

modeļa 

izmantošana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

3 Programmas formulēšana

Piezīmes par pašreizējo situāciju Īstenojamās aktivitātes

3.1.

Mērķauditorijas 

noteikšana

• Mērķauditorija noteikta (15-17

gadus veci skolēni; universālā 

programma)

3.2. Teorētiskā 

modeļa 

izmantošana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

Programmas formulēšana

Piezīmes par pašreizējo situāciju Īstenojamās aktivitātes

3.1.

Mērķauditorijas 

noteikšana

• Mērķauditorija noteikta (15-17

gadus veci skolēni; universālā 

programma)

3.2. Teorētiskā 

modeļa 

izmantošana

• Programma veidota,

pamatojoties uz vairākiem 

teorētiskajiem modeļiem, tai 

skaitā sociālās ietekmes teoriju

• Vērtības noteiktas (pašapziņa, 

apņēmība un dzīves iemaņas)



Kontrolsaraksta aizpildīšana

3 Programmas formulēšana

Piezīmes par pašreizējo situāciju Īstenojamās aktivitātes

3.3. Nolūku, 

mērķu un 

uzdevumu 

definēšana. 

3.4. Vides

definēšana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

3 Programme formulation

Piezīmes par pašreizējo situāciju Īstenojamās aktivitātes

3.3 Nolūku, 

mērķu un 

uzdevumu 

definēšana. 

• Nosaka, kas ir jānovērš 

(alkohols, tabaka un nelegālo 

narkotiku lietošana, cita veida

riskanta uzvedība)

• Identificētas vajadzības

(pašapziņa, apņēmība, dzīves 

iemaņas)

Paskaidrot, kas ir “cita 

veida riskanta 

uzvedība”? 

3.4 Vides

definēšana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

3. Programmas formulēšana

Piezīmes par pašreizējo situāciju Īstenojamās aktivitātes

3.3. Nolūku, 

mērķu un 

uzdevumu 

definēšana. 

• Nosaka, kas ir jānovērš 

(alkohols, tabaka un nelegālo 

narkotiku lietošana, cita veida

riskanta uzvedība)

• Identificētas vajadzības

(pašapziņa, apņēmība un dzīves 

iemaņas)

Precizēt, kas ir “cita 

veida riskanta 

uzvedība”? 

3.4. Vides

definēšana

• vieta = klase Precizēt: kur notiks 

filmas veidošana?



Kontrolsaraksta aizpildīšana

3. Programmas formulēšana

Piezīmes par pašreizējo situāciju Īstenojamās aktivitātes

3.5 Efektivitātes 

pierādījumu 

izmantošana

3.6 Grafika 

sastādīšana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

3. Programmas formulēšana

Piezīmes par pašreizējo situāciju Īstenojamās aktivitātes

3.5. Efektivitātes 

pierādījumu 

izmantošana

• Attiecināms uz literatūras 

pārskatu par to, kas strādā 

profilaksē

Precizēt: Kādi avoti tika 

izmantoti? Vai 

izmantotā literatūra ir 

aktuāla? Vai pārskats ir 

objektīvs?

3.6. Grafika 

sastādīšana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

3. Programme formulation

Piezīmes par pašreizējo situāciju Īstenojamās aktivitātes

3.5. Efektivitātes 

pierādījumu 

izmantošana

• Attiecināms uz literatūras 

pārskatu par to, kas strādā 

profilaksē

Precizēt: Kādi avoti tika 

izmantoti? Vai 

izmantotā literatūra ir 

aktuāla? Vai pārskats ir 

objektīvs?

3.6. Grafika 

sastādīšana

• Skola var izvēlēties, vai īstenot 

programmu katru nedēļu (15 

vienības, katra 50 minūtes) vai 

arī kā secīgu vienotu 

programmu ar dažām 

intensīvām dienām vairākos 

mēnešos.

Precizēt: Kāds ir 

projekta gala grafiks?



Kontrolsaraksta aizpildīšana

4. Intervences plānošana

Piezīmes par pašreizējo 

situāciju
Īstenojamās aktivitātes

4.1. Kvalitātes un 

efektivitātes 

noteikšana

4.2. Esošas 

intervences 

iespējama 

izmantošana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

4. Intervences plānošana

Piezīmes par pašreizējo 

situāciju
Īstenojamās aktivitātes

4.1. Kvalitātes un 

efektivitātes 

noteikšana

• Izmantot metodes, kuras 

mērķauditorijai būs 

saistoša (diskusija, lomu 

spēles un filmas 

veidošana)

• Programmai ir jāpalīdz 

jauniem cilvēkiem 

identificēt un veidot viņu 

personiskās spējas

Precizēt: Kas ir specifiskie 

principi un kādas tehnikas 

tiks izmantotas darbā ar 

skolēniem? 

4.2. Esošas 

intervences 

iespējama 

izmantošana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

4. Intervences plānošana

Piezīmes par pašreizējo 

situāciju
Īstenojamās aktivitātes

4.1. Kvalitātes un 

efektivitātes 

noteikšana

• Izmantot metodes, kuras 

mērķauditorijai būs 

saistoša (diskusija, lomu 

spēles un filmas 

veidošana)

• Programmai ir jāpalīdz 

jauniem cilvēkiem 

identificēt un veidot viņu 

personiskās spējas

Precizēt: Kas ir specifiskie 

principi un kādas tehnikas 

tiks izmantotas darbā ar 

skolēniem? 

4.2. Esošas 

intervences 

iespējama 

izmantošana

• Nav attiecināms – netiek 

izmantotas esošas 

intervences.

Precizēt: Vai tā ir esošo 

intervenču pielāgošana?



Kontrolsaraksta aizpildīšana

4. Intervences plānošana

Notes on current position Actions to take

4.3. Intervences 
pielāgošana 
mērķgrupai

4.4. Gala 
izvērtējuma 
iespējama 
plānošana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

4. Intervention design

Piezīmes par pašreizējo 

situāciju
Īstenojamās aktivitātes

4.3. Intervences 
pielāgošana 
mērķgrupai

• Individuāla pieeja (tas ir, sekot 

standartizētai pieejai pēc 

sarakstītas rokasgrāmatas)

• Dažas aktivitātes tiek uzsāktas

visās skolās, izmantojot vienu 

materiālu.

Precizēt: Kādā apjomā 

programma ir veidota 

specifiskiem apstākļiem

(piemēram, ģeogrāfiskais 

novietojums, dalībnieku 

raksturojums?).

4.4. Gala 
izvērtējuma 
iespējama 
plānošana



Kontrolsaraksta aizpildīšana

4. Intervences plānošana

Notes on current position Actions to take

4.3. Intervences 
pielāgošana 
mērķgrupai

• Individuāla pieeja (tas ir, sekot 

standartizētai pieejai pēc 

sarakstītas rokasgrāmatas)

• Dažas aktivitātes tiek uzsāktas

visās skolās, izmantojot vienu 

materiālu.

Precizēt: Kādā apjomā 

programma ir veidota 

specifiskiem apstākļiem

(piemēram, ģeogrāfiskais 

novietojums, dalībnieku 

raksturojums?).

4.4. Gala 
izvērtējuma 
iespējama 
plānošana

• Narkotiku lietošana 

(respondentu uzrādīta) un

zināšanas par narkotikām tika 

mērītas nedēļu pirms un 

nedēļu pēc intervences.

• Skolotāji aizpilda anketu pēc 

katras sesijas.

Precizēt: Vai ir plānota 

ilgtermiņa novērtēšana un 

gala novērtējums?



Piemērs par stipro pušu 
identificēšanu, izmantojot EDPQS

 Ticība zinātnei un uz pierādījumiem balstītam pamatojumam
(EDPQS 3.2; 3.5)

 Interaktīvu un saistošu intervenču izmantošana (EDPQS 4.1)

 Spēks –mērķis (EDPQS 4.1)

 Procesa izvērtēšana un ietekmes novērtējums uz vietas
(EDPQS 4.4; 7.1; 7.2)



Kā projekts “Stella” 
uzrunā specifiskas 

grupas vajadzības un 
papildina esošas 

profilakses 
aktivitātes?(EDPQS 1.2-

1.4, 4.3)

Iespējamās vājās puses- Diskusiju un 
attīstības jomas

Kāds atbalsts tiek 
sniegts skolēniem, 
kuriem identificēts 
augsts narkotiku 

lietošanas risks vai ar 
to saistītie kaitējumi? 

(EDPQS D; 4.1)

Vai plānoti ilgtermiņa 
rezultātu mērījumi? 

(EDPQS 4.4; 7.1)



EDPQS lietošanas ieguvumi

 EDPQS kā atsauces ietvars, lai pašsaprotamas aktivitātes tiktu
precīzi formulētas, kā arī, lai profilakses darbu veidotu
strukturētā veidā

 Standarti ir noderīgi, lai:

 Identificētu stiprās un vājās puses (jomas, kas 
jāuzlabo)

 Veicinātu konstruktīvu diskusiju par profilakses 
mērķiem un metodēm.

 Stipro un vājo pušu pārskats, kas būtu noderīgi
projektu plānošanas vai izstrādes stadijā



 Jautājumi?



Projekta analīze



Grupu darbs

1. Izveidojiet grupas (3-6 cilvēki) un izvēlieties 
prezentētāju/ runasvīru.

2. Izlasiet projekta aprakstu un nedaudz padomājiet, kā jūs 

individuāli vērtētu šo projektu. (15 min)

3. Tad pievērsieties EDPQS kontrolsarakstam un izdiskutējiet, 
kuri EDPQS standarti ir redzami šajā projektā. Jūs varat 

atzīmēt savus novērojumus kontrolsarakstā. (25 min)



Atgriezeniskā saite

 Kas ir projekta potenciāli stiprās puses?

 Kas ir projekta potenciāli vājās puses? Kā projektu 
varētu uzlabot?

 Kādus jautājums Jūs vēlētos uzdot programmas 
izstrādātājiem?

 Cik noderīgs bija EDPQS kontrolsaraksts projekta 
izvērtēšanai?



Zināšanu un prasmju veidošana



Atklāts projektu konkurss

 Pētījumu jaunākie rezultāti liecina, ka Jūsu reģionā
narkotiku lietošana jauniešu vidū ir stabili
pieaugusi pēdējo trīs gadu laikā. It īpaši, pieaudzis
16-18 gadus vecu jauniešu skaits, kas
apstiprinājuši marihuānas lietošanu pēdējos
mēnešos (no 5% 2013.gadā līdz 10% 2016.gadā).
Pieaugums it īpaši bija novērojams meiteņu vidū.
Lai risinātu šo situāciju, vietējā pašvaldība ir
izsludinājusi projektu konkursu ar kopējo budžetu
100 000.00 euro profilakses projektu īstenošanai,
lai samazinātu šīs problēmas apjomu.



Grupu darbs

Sāciet plānot projektu, kuru varētu iesniegt projektu konkursā:

1. Sāciet ar “Prāta vētru”, apzinot idejas par iespējamām 
intervencēm (10 min.)

2. Izvēlieties vienu ieteikumu tālākai projekta attīstībai, 
apzinoties arī citu ieteikumu kvalitāti. (5 min.)

3. Sāciet plānot projektu, izmantojot EDPQS jautājumus, 
koncentrējoties uz vienu no piecām EDPQS komponentēm, 
kurām būt jāpievēršas vispirms. (15 min.)



Atgriezeniskā saite

 Ar kuru komponenti Jūs sākāt un kādēļ?

 Cik noderīgs bija EDPQS, plānojot jaunu aktivitāti?



Noslēgums



Nodarbības satura sasaiste ar 
iepriekšējām zināšanām un idejām

Kas ir pirmais, kas nāk prātā, kad 
runā par

“Narkomānijas profilaksi”, “Kvalitāti” 
un “Standartiem”?

Kā tas ir attīstījies, ņemot vērā šīs 
dienas semināra rezultātus?



Kopsavilkums

Jums tagad labāk jāspēj:

 Aprakstīt Eiropas narkomānijas profilakses kvalitātes 
standartus (EDPQS) un to, kā tos var izmantot

 Paskaidrot, kāpēc kvalitātes standarti profilaksē ir noderīgi un 
svarīgi

 Kritiski pārdomāt narkotiku profilakses pasākumu stiprās un 
vājās puses, izmantojot EDPQS kontrolsarakstu

 Aprakstīt, ka EDPQS varētu tikt pielietots un izplatīts jūsu 
profesionālajā jomā



Refleksija

 Jūsu domas par nodarbības saturu.

 Komentāri, jautājumi?



Lūdzu aizpildiet un nododiet izvērtēšanas 
formas!

For more information, please visit:
http://www.prevention-standards.eu

Paldies!


