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Уводна запажања 

►Колико је година имала најмлађа особа, у 
нашој пракси, код које је констатована 
злоупотреба ПАС? 

 11 година – дакле, ради се о детету 
►Оваквих примера у нашој пракси, срећом, није 

било много 

►Међутим, како се старосна граница помера 
навише, тако рапидно расте констатовани број 
случајева злоупотребе/зависности од ПАС код 

младих       



Уводна запажања 

►Шта младе особе најчешће узимају? 

 Алкохол, дуван, марихуану, амфетамине, ЛСД, 
кокаин, легалне супстанце (лекови), хероин... 

►Новорегистроване ПАС (које су најчешће и  

недетектабилне - синтетски канабиониди, катинони, инхаланти) ... 

представљају нову опасност по младе 

►Комбиновање две или више ПАС приликом 
узимања је скоро редовна појава 

►Сазнања о томе на који начин ПАС делују и 
угрожавају живот код младих су најчешће 
оскудна, одсутна, или искривљена 

 



Уводна запажања 

►Образац узимања ПАС код младих често је 
бруталан, екстреман, уз енормне количине, 
“такмичарски” – “ко ће више, ко ће јаче”, и уз 
изразити ризик од појаве по живот опасних 
последица  

►Свакако да се мотиви за почетак узимања ПАС 
код младих донекле разликују, у зависности од 
узраста, али се прелазак из детињства у 
адолесценцију може сматрати ризичним 
периодом  

 

 



Уводна запажања 

► Реч адолесценција потиче од латинске речи 
adolescere, а овај глагол означава покрет, 
енергију, сазревање 

►Многи аутори сматрају да овај период у развоју представља 
раздобље “сталне кризе”, јер се млада особа током њега 
налази пред широким опсегом развојних изазова 

►У овом периоду неминовно се појављују нови 
обрасци понашања (а стари се значајно мењају и 

усложњавају), те се због снаге промена, брзине и 
сложености развоја младе особе у овом 
периоду, и склоност ка тзв. ризичним 
обрасцима понашања појачава        

 



Уводна запажања 

► Ризик од злоупотребе ПАС се, наравно, 
разликује од особе до особе, и веома је 
повезан са индивидуалном специфичношћу 
размишљања и понашања 

►Међутим, у складу са актуелним стањем у 
модерном друштву, односно турбулентним, 
скоро свакодневним, различитим изазовима за 
особу и породицу, те доступношћу огромног 
броја различитих (дез)информација, није 
погрешно констатовати да је, актуелно, ризик 
за злоупотребу ПАС младих скоро убиквитаран  



 Шта се може сматрати ризичним 

обрасцем понашања за злопуопотебу ПАС 

► Било који вид понашања младе особе који 
има за исход “приближавање” ПАС на било 
који начин, односно појмовима који су 
повезани са њима (или се на било који начин односе на 

њих), може се сматрати ризичним 

 Претпоставка схватања одређеног обрасца 
понашања као ризичног је, наравно, та да овакво 
понашање није повезано са активношћу чији је 
циљ пружање стручних, институционално 
организованих, едукативних, протективних, 
терапијских, или других сличних активности 



 Ризични обрасци понашања младих везани 

за злоупотребу ПАС 

► Уочавање ризичних образаца понашања 
младих особа, који прете да се заврше 
злоупотребом ПАС, јесте од изузетне 
важности 

► Ако се оваква понашања правовремено 
препознају, несумњиво је да могу бити и 
ефикасно спречена 

►Одатле, није неопходно истицати колико је 
појачана пажња и сконцентрисаност на 
проблем злуопотребе ПАС младих важна     

 



 Ризични обрасци понашања младих везани 

за злоупотребу ПАС 

► У којим срединама можемо уочити ризичне и 
непожељне обрасце понашања младих, а 
који могу водити ка злоупотреби ПАС? 

► Породица 

► Школа 

► Шира социјална средина 

 Социјалне активности ван школе 

► Вршњачке групе, различити облици дружења 

► Различите ваншколске активности 

 Активности које се могу категорисати као социјално 
неприхватљиве или пртивзаконите 

 

 



 Ризични обрасци понашања младих (везани 

за злоупотребу ПАС) – у породици 

►Чланови породице у којој млада особа живи, 
чак и ако нису, а посебно ако јесу едуковани 
у односу на појмове везане за ПАС, треба да 
обрате пажњу на следеће понашајне 
обрасце, јер исти могу бити повезани са 
потенцијалном злоупотребом ПАС (посебно ако је 

уочена промена уобичајног, дотадашњег начина понашања 
младе особе): 

 Уочљиво, “нејасно” смањивање комункације са члановима 
породице, повлачење у себе, “спартански” одговори, 
избегавање дуже директне вербалне комуникације, или 
провођења времена са укућанима  



 Ризични обрасци понашања младих (везани 

за злоупотребу ПАС) – у породици 

 “Склањање” одмах по уласку у простор у коме породица 
живи – одлазак у тоалет (уз неретко дуже задржавање у 
истом), одлазак у собу, закључавање врата 

 “Сурфовање” по интернету и друштвеним мрежама током 
којег се “траже” информације везане за ПАС 

 Повремени разговори са члановима породице у којима се 
“провлаче” теме везане за ПАС; неретко овакве разговоре 
младе особе “обоје” експлицитно негативним ставовима у 
односу на ПАС, што може бити “припрема терена” за 
уверавање родитеља да до узимања ПАС “неће никада 
доћи”...    

 Комуникација путем електронских медија у којој се може 
уочити присуство “необичних” речи, израза или реченица      



 Ризични обрасци понашања младих (везани 

за злоупотребу ПАС) – у породици 

 Попуштање у односу на обавезе у школи и ван ње, 
избегавање одговорности и смањена заинтересованост за 
квалитет успеха у различитим областима 

 Преиспољено “бунтовно”, супротстављајуће понашање, уз 
покушај девалоризације родитељског ауторитета 

 Разговори који указују на то да млада особа (посебно везано за 

средњошколски период) има “ново”, најчешће непознато 
друштво, друга или другарицу, за чија понашања постоје 
неповољне, посредне или непосредне информације 

 Покушаји младе особе да се у породици “нормализују” 
аспекти понашања везани за злуопотребу “мање опасних” 
ПАС, као што су алкохол или дуван  

 Непоштовање договора, породичних ограничења, или 
правила  



 Ризични обрасци понашања младих (везани 

за злоупотребу ПАС) – у школи 

►Неуобичајено понашање у смислу честог 
излажења из школског круга, неадекватан 
боравак у просторима око школе 

► Залажење и задржавање у просторима 
“између” или “иза”  школских зграда 

►Неадекватан боравак у одређеним школским 
просторијама (толаетима посебно), самостално 
или са групом ученика 

► Контакти са непознатим или “познатим” 
особама које нису ученици школе  

 



 Ризични обрасци понашања младих (везани 

за злоупотребу ПАС) – у школи 

► Супротстављајуће, бунтовно, некоректно, или 
за одређену младу особу неочекивано, 
неуобичајено понашање, нарочито у односу 
на школско, односно наставно особље 

►Изношење позитивних ставова о ПАС у  
школи на часовима, у разговору са другим 
ученицима, или чак и особљем школе  

► Уношење било којих ПАС у школски простор, 
што се односи и на алкохол, дуван и 
енергетска пића   

 



 Ризични обрасци понашања младих (везани 

за злоупотребу ПАС) – у широј социјалној 
средини 

►Дружење са новим, родитељима углавном 
непознатим вршњацима или и старијима од 
себе  

► Емотивна веза са особом која већ има 
овакво, развијено ризично понашање  

► Било какви контакти са особама за које се 
зна да су већ у злоупотреби ПАС, или које 
имају позитивне ставове о ПАС, или чак и са 
особама које се баве илегалним, нелегалним, 
или криминогеним радњама везаним за ПАС 

 



 Ризични обрасци понашања младих (везани 

за злоупотребу ПАС) – у широј социјалној 
средини 

►Одлажење на популарне догађаје, скупове, 
или активности која подразумевају масовна 
окупљања, или окупљања која су већ имала 
за исход опасне и здравствено угрожавајуће 
последице код младих особа, везаних за 
узимање различитих ПАС (поједини концерти, 

фестивали... ) 

► Учестало одлажење на “позната” ризична 
места (клубове, дискотеке, кафиће, сплавове) 

 

 



 Ризични обрасци понашања младих (везани 

за злоупотребу ПАС) – у широј социјалној 
средини 

► Узимање учешћа у незаконитим и социјално 
неприхватљивим облицима понашања, у 
оквиру група особа са ризичним понашањем, 
различитог порекла 

►Престанак бављења здравим, креативним и 
пожељним активностима (спортски тренинзи, 

секције, курсеви, ваншколске едукације... ) 

► Све учесталије избегавање контаката са 
вршњацима и другим особама за које се зна 
да ће се супротставити ризичном понашању 
 

 



Завршна запажања 

►Све наведено у овој презентацији треба 
посматрати и екстраполирати у односу на 
узраст младе особе 

►Иако, несумњиво, постоје бројне сличности у 
обрасцима понашања везаним за потенцијалну 
злоупотребу ПАС, ипак су присутне и значајне 
разлике, нарочито ако говоримо о младим 
особама старости између 12 и 18 година (код 

ученика ОШ у нижим разредима, код којих адолесценција и 
социјалне активности још нису достигле пуни замах, неће, у 
случају појаве ризичних образаца понашања, бити присутни сви 
описани облици) 

 

 



Завршна запажања 

►Ипак, актуелна ситуација, на жалост, указује на 
потребу значајно појачане опрезности – ни ОШ 
нису поштеђене одређених фактора ризика 
који могу допринети појави злоупотребе ПАС и 
код веома младих ученика 

►Препознавање ризичних облика понашања који 
могу резултирати злоупотребом ПАС мора бити 
заједнички задатак свих институција које се 
баве младима, а непосрдна сарадња ових 
институција драстично повећава шансе да се 
реагује адекватно и на време 

 

 



Завршна запажања 

►Врло је вероватно да ћемо бити у позицији да 
се овом проблему посвећујемо све више и 
инзентивније, у свим слојевима нашег друштва 

►На жалост присутни, одређени дуго устаљени, 
(неретко патолошки) средински и социјални 
обрасци и поруке, мораће да буду  искорењени,  
промењени и ревидирани ако желимо успех 

►Системске поруке које шаљемо младима треба 
да пролазе најоштрије друштвене филтере, од 
којих ће први и главни бити -  бескомпромисна 
заштита здравља и живота младих    

 

 



 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ !! 

 


