“Сдружение за прогресивна
и отворена комуникация”

Сдружение за прогресивна
и отворена комуникация

/СПОК/

ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА
НАЦИОНАЛНО НИВО ПО ФМ НА ЕИП И НФМ
2009-2014

Исландски
модел за
превенция на
ПАВ
За контакти:
02 9319399; 0876 772002;
0876 772018,
Факс: 02 9319399;
Email: office@spoc-s.com
http://spoc-s.com/

Проект:
“Промотиране на двустранните отношения и
анализиране на исландския модел за превенция“
Договор № BG 01-002/12.06.2015 г.

През последното десетилетие Исландия е направила
впечатляващ напредък в намаляването на употребата на
наркотични субстанции сред младежите. С ангажирането
на училища, младежки организации и други общностни
представители, загрижени за младежкото развитие,
Исландия е развила локални партньорства, които работят
усърдно за намаляването на рисковите фактори и за
засилване на протекционистките фактори, идващи от
училищата или произтичащи на местно ниво.
Прилагането на този трансдисциплинаред подход за
насърчаване на здравеопазването на национално ниво е
довело до намаляването с 60% на пробването и
употребата на алкохол, цигари и канабис.

Наръчника изготвиха:
Албена Дробачка
Биляна Камбурова

Този наръчник описва ключовите компоненти на
исландския подход за поощряване на здравеопазването в
училищата и общностите.
Преобладаващата употреба на алкохол и други
субстанции сред младежите в Европа се е повишила през
90-те години . В Исландия, от 1992г. то 1998г., процентът
десетокласници, които пушат цигари ежедневно се е
повишил от 15% на 23%, а тези, които пушат канабис –
от 7% до 17%. От тогава Исландия е свидетел на бавно
намаляване на употребата на вещества от младежите.
Тук се описват усилията, които Исландия полага за
успешното намаляване на употребата на наркотични
вещества сред младежта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФОНДА
ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО
НИВО ПО ФМ НА ЕИП И НФМ. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “Сдружение за
прогресивна и отворена комуникация” и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Фонда на ФМ на ЕИП и
НФМ

Ключови елементи на подхода:
Елементите включват: 1) използване на
многопластова
и
широкоразпространена
интервенция, базирана на теория; 2) прилагане на
емпирични доказателства, изработени на база
социални изследвания, които от своя страна са
основа за създаване на политики и наръчници за
ползване на местно ниво; 3) сътрудничество
между социолози, политици и ключови
заинтересовани страни, включително родители,
практикуващи лекари в областта на обществено
здравеопазване,
младежки
организации
и
училища, за да се поемат активно действия и
мерки на местно ниво.

Теоретично-базиран подход
Няколкото ключови теории от социална гледна точка, са
такива, занимаващи се с важността на социалната
интеграция, социалния контрол и осигуряването на
социална помощ. Те създават теоретичната основа, върху
която Исландската политика за превенция на младежката
употреба на наркотици и алкохол се позовава. Подходът
на Исландия е в съответствие със системно-базирано
обществено здраве.

Има фактори, принадлежащи на личността, нейното
развитието и заобикалящата среда на младите хора, които
могат да ги предразположат към злоупотреба с наркотици
и да ги подтикнат към антисоциално поведение.
Също така има причинно-следствени връзки между употребата на наркотици от младите хора, които довеждат до
престъпно поведение. Европейски изследвания сред
повече от 15 000 млади хора между 14 до 17 г. установява,
че пиенето на алкохол и употребата на наркотици е силен
предиктор за увеличаване на престъпната дейност
(графити, вандализъм или кражба) в последните 5 години.
Няма доказателства обаче, че обратното също е вярно
(увеличаване на употребата на алкохол и наркотици при
появата на по-интензивно престъпно поведение.)

Дирекция на здравеопазването,

Както и при възрастните, част от престъпността,
извършвана от младежите, е придружена с антисоциално
поведение и се случва под влиянието на наркотици или
алкохол. Връзката между алкохолната употреба и
употребата на наркотични вещества с проявяваната
агресия,
обвързва
алкохола
и
наркотиците
с
престъпността, като определя това да е значителен фактор
за социалната среда на младите хора.

Исландия

Необходима е превенция!

Използване на емпирични доказателства
Основни послания
Младите хора, които употребяват наркотици, имат по-висок
риск от участие в антисоциалното поведение и извършване
на престъпления. Ранната интервенция на децата и
семействата в риск е от съществено значение.
Универсалните превантивни дейности, използвани в
училищата сред подрастващите могат да спомогнат за
развитието на социални умения, изграждане на
взаимоотношения, положителни дейности и позитивни
ценности в младите. Участието на училището е основен
защитен фактор. Превенцията включва грижа за тези млади
правонарушители, за да се избегне бързото връщане към
наркотиците и извършването на престъпления, свързана с
ПАВ и изграждане на рисково поведение. Рисково е
изчакването, докато младежите влязат в зряла възраст, за да
се справят с тези проблеми.
Връзката между престъпността, антисоциалното поведение и
употребата на наркотици може да се разглежда като ключ
към превенция на насилието: насилието взаимодейства тясно
с тези аспекти.
Налице е значително припокриване между младите хора,
които употребяват наркотици и тези, които имат
антисоциално поведение и участват в престъпността.

Разбирането на социалните влияния в живота на
младежите е важно за засилването на защитните фактори
и намаляване на рисковите такива, което е
първостепенна цел в превантивните програми. За да се
извършва мониторинг върху тенденциите на употребата
на субстанции от младежите и да се генерират
необходимите емпирични доказателства, трябва да се
осъществяват годишни изследвания във всички училища.
Изследванията осигуряват наблюдения, базирани на
информация, не само върху тенденциите в употребата на
субстанции, но и са свързани с ролята и влиянието на
посреднически местни и социални фактори (като
семейството, организирани младежки дейности и
училищната среда).
Годишните изследвания, например, показват, че
употребата на субстанции може да бъде предвидена като
се изследва употребата сред различните възрастови
групи. Една от тези възрастови групи показва нива над
средните, по отношение на употребата на всякакви
субстанции. Данните за деца от 13 годишна възраст
задържат високи нива на употреба, която продължава и в
следващите 2 години, до достигане на 15 годишна
възраст. Въпреки това, групата на 13 годишни, която
показва намаляване употребата на субстанции,
продължава да държи същите нива за следващите 2
години.

По този начин, по-рано се идентифицират младежите в
риск, още в техните училищни години, с цел да се
осигури намеса в критичния стадии, преди каквито и да
било признаци на употреба да бъдат видни.

В изследванията принадлежността към дадена група,
родителите и другите членове на семейството, както и
дейностите за младежи, са най-силните фактори, които
биха могли да предвидят употребата на субстанции.
Данните показват, че ако в приятелската компания има
хора, които пушат, пият алкохол и употребяват
канабис, се увеличава вероятността подрастващите да се
адаптират към подобно поведение, при липсата на
родителски или по-широк социален контрол. От друга
страна, много малко подрастващи, които споделят, че
нямат приятели, които употребяват субстанции, са
пробвали/употребявали наркотици.

Деца,
извършители
на
престъпления
и
злоупотребяващи с наркотични вещества обикновено
проявяват множество психосоциални и клинични
проблеми. Тези различни проблеми могат да доведат
младежите до предизвикателната подгрупа за
лечение на младежи с агресивно поведение и
нарушения на закона. Много от тези деца идват от
домовете за деца, лишени от родителска грижа.
Общото за тези деца е нуждата да се борят с
психично разстройство. Въпреки, че лечението на
млади правонарушители със злоупотреба с
наркотични
вещества
може
да
бъде
предизвикателство,
възвръщаемостта
на
инвестициите на обществото си струват усилието.
Инвестирането в рехабилитацията на младите
нарушителите е доказано ефективно в световен план.

Когнитивната поведенческа терапия също е успешна при
лечение на младежи, които се борят с пристрастеността си
към наркотични вещества. Когнитивната поведенческа
терапия работи чрез насърчаване и структуриране на целите,
както и планиране на повтарящи се практики. Основната цел
на тази програма е да промени начините на мислене на
детето.
Между различните успешни програми за интервенция,
съществува една постоянна. Очевидно е, че ролята на
семейството е от жизненоважно значение за успеха на
детето.
Програми,
които
подчертават
семейните
взаимодействия, са се доказали като по-успешни.
Установена е необходимостта по време на лечението на
подрастващите със злоупотреба с наркотични вещества,
семейството и грижещите се за него да са включени в
процеса на възстановяване на младежите. Важно за
поддържането на дългосрочни положителни резултати на
младежа е да бъдат направени промени на първо място в
домашната обстановка. На семейството трябва да бъдат
осигурени необходимите умения, за да се осигури адекватно
съдействие на подрастващия.

Изследванията разкриват, че участието в различни
младежки дейности или спортни мероприятия са
фактори, предпазващи от употреба на субстанции
(наркотици или алкохол). Наблюдаваната младежка
дейност е от специално значение, защото осигурява на
подрастващите възможност за участие в дейности,
даващи шанс за личностно развитие, полезни умения и
определяне на целите в живота. Още повече, наблюдаваната младежка дейност осигурява възможности, чрез
които подрастващите биха могли да бъдат повлияни и
подкрепени от по-големи общности.
Това в Исландия се случва с участието на менторски
програми, доброволчество в обществото или формиране
на специални взаимоотношения с друг възрастен, не
родителско тяло, като например учител или треньор по
даден спорт.

Родителската
подкрепа,
отговорности, наблюдение и
прекараното време с децата,
са ключови фактори, които
описват
вероятността
за
употреба
на
наркотични
вещества и алкохол сред
младежта в Исландия.

Родителската подкрепа и
мониторинг не само спомагат
директно за намаляването
възможността за употреба на
субстанции от младежите, но
и оказват влияние върху
изборите,
които
взимат
младите.

Интервенциите, които дават най-положителни резултати, са
поведенчески ориентирани и включват услуги както за
младежите нарушители, така и за семействата им. Някои от
най-успешните програми за интервенция включват
функционална семейна терапия, мултисистемна терапия и
когнитивно-поведенческа терапия.
Функционалната семейна терапия се счита за изключително
ефективна. Тази програма осигурява в дома на младежа
терапевт, за да работи в тясно сътрудничество с младежа
извършител на престъпления и неговото семейство. Основна
цел на функционалната семейна терапия е да ангажира и
мотивира родителите. Програмата се фокусира върху
подобряване на взаимодействията в семейството с
акцентиране върху семейните ползи за решаване на проблема и изграждането на умения за повишаване на емоционални
връзки, както и изграждане на умения в грижещите се за
младежа, необходими за осигуряване на подходяща
структура за терапия.
Друга успешна програма е мултисистемната терапия. Мултисистемната терапия предоставя подобни дейности като
функционалната семейна терапия. В допълнение, тази
програма предоставя помощ при поддържане на
комуникацията и работните отношения с други системи,
които могат да бъдат включени в рехабилитацията на
младежите. Мултисистемна терапия е по-интензивна и скъпа
програма от функционалната семейна терапия, тъй като
включва по-комплексни услуги.

Юноши, които смятат, че получават подкрепа от
родителите си, са по-малко склонни да дружат с
приятели, които употребяват наркотици, а тези,
които общуват с младежи, употребяващи подобни
субстанции, са по-малко повлияни относно
започването на употребата на наркотични
вещества. В допълнение към контрола и
подкрепата, колкото повече младежите прекарват
време със семействата си, извън училище, толкова
по-малко вероятно е да започнат да употребяват
наркотици.
В училищата, където родителите познават
приятелите на подрастващите, както и техните
родители (социално – капиталов фактор, още
познат като „интеграционно сближаване”) –
всички ученици имат полза от такъв тип
комуникация родител-родител.
Засилването на връзките между родители и
младежи в местните общности съставлява важно
средство за възпиране употребата на наркотични
вещества. Училището е важна медитираща
структура в изграждането на социално-общностен
капитал и в затвърждаването на връзките между
деца-родители,
групи
връстници-родители,
връстници-връстници.

Резултатите са използвани за да покажат развитието на
ефективен подход за превенция употребата на
наркотични вещества, чийто ключови фактори са:

Правосъдната система е необходимо да осъзнае
повишаването на злоупотребата с наркотични вещества
сред млади правонарушители и да предприеме действия.



Общуването с родителите относно важността на
емоционалната подкрепа, съвестния мониторинг и
повечето време, прекарано с децата им;



Насърчаването на юношите да участват в
организирани дейности и спорт; повишаването на
възможностите за създаване на такива участия;

Съдилищата за непълнолетни, употребяващи наркотични
вещества, в Европа и света са придобили популярност.
Тези специални съдилища са проектирани да
предоставят различни услуги, с цел насърчаване на
интервенцията, лечението и устройството на съдебната
система.



Работата с местните училища, с цел засилване на
мрежата за подкрепа между училища, родители и
други релевантни агенции в общността, за подкрепа
на усилията за превенция на употреба на наркотици.

Въпреки смесените резултати по отношение на тяхната
ефективност,
съдилищата
за
непълнолетни,
употребяващи наркотици, в Европа и света се увеличават
и затвърждават.
Някои критики по отношение на съдилищата за
непълнолетни са свързани с липсата на участие на
родителите в процеса на лечение.
Освен това, тъй като всеки съд за младежи с наркотична
зависимост е уникален, много от тях ще трябва да
приемат и интегрират всеобхватни програми за лечение
на злоупотребата с наркотични вещества, основани на
доказателства, че са ефективни. Съдилищата, които
работят с младежи, употребяващи наркотици, успешно
са намалили рецидива на престъпно поведение и
злоупотребата с наркотични вещества.

Съществени доказателства сочат връзката между
злоупотребата с наркотични вещества и престъпното
поведение при младите хора. Младите правонарушители
показват повишени нива на злоупотреба с наркотични
вещества, в сравнение с младежите, които не са
правонарушители. Злоупотребата с психоактивни
вещества често увеличава рецидива и оказва по-силно в
влияние за криминогенно поведение при подрастващите.
Употребата на наркотици увеличава вероятността
младите правонарушители да имат продължително
взаимодействие с правосъдната система. В допълнение,
злоупотребата с наркотични вещества произвежда
антисоциално поведение в младежките среди.
Сериозната злоупотребата с наркотични вещества е
свързана с повишени нива на прояви, обвързани с
нарушения и по-сериозни престъпления. Освен това,
колкото по-малко е детето в началото на употребата на
наркотични вещества, толкова повече това се отразява на
по-голямата вероятност за тежки и повтарящи се
нарушения.
Развитието на ефективни програми за лечение на
злоупотребата с наркотични вещества за непълнолетни
престъпници трябва да се разглежда като "жизненоважен
компонент" за общите усилия на рехабилитация.

Пиянство през живота

Пиянство през последните 30 дни

Ежедневно пушене на цигари

Фиг.1. Тенденции в преобладаващите нива на употреба на субстанции
в продължение на две възрастови групи в Исландия; преди и след
прилагане на модела. Изследване на „Младежта в Исландия”

Правилната намеса в развитието на тези
нарушители може да предотврати използването на
наркотични
вещества
в
живота
на
правонарушителите, което от своя страна подхранва
саморазрушителен модел. Информацията, събрана
по отношение на тази гледна точка, се
присъединява към съществуващите изследвания,
като по този начин ще допринесе за по-пълно
разбиране на връзката между употребата на
наркотични
вещества
и
извършването на
престъпления и ще подобри базата от знания, които
са на разположение на работата на младежкото
правосъдие, политиците и практиците.
Процесът за подпомагане на отказването от
използването на наркотични вещества и проявата на
законови нарушения е обвързан. Описва какво е
известно за отношенията между употребата на
наркотични
вещества
и
извършването на
престъпления на базата на съществуващи
изследвания и данни от проучвания. Данните
допринасят за по-дълбоко разбиране на това как
употребата
на
наркотични
вещества
и
извършването на нарушения взаимодействат и
влияят върху процеса на отказване и излекуване
при тези юноши.

 Използването на наркотични вещества и сериозният

спад на нарушенията в края на юношеството могат да
се обяснят. На младите хора се дава възможност с
разбиране на факторите за поведението което
проявяват, да се въздържат от него, тъй като те
придобиват нови умения и съзряват. Това от своя
страна разкрива възможност за намеса и
предотвратяване на подобен тип поведение.

Връзката между употребата на наркотични вещества и
проявата на действия, обвързани с нарушения и
престъпност по време на юношеството, има важни
последици за работата в сферата на младежкото
правосъдие.
Много от младежите, които имат противообществено
поведение, имат проблеми с употребата на наркотични
вещества, както и техните нарушения са обвързани с
употребата на наркотици и алкохол.
Придобиването на по-дълбоко разбиране на динамиката
на тези поведения е от решаващо значение за лечението
и по-ефективното насочване на усилията за превенция на
подрастващите правонарушители.

Сътрудничество
между
ключовите
заинтересовани страни в общността

Третият елемент към подхода е: превенцията на
употреба на наркотични вещества да бъде част
от
по-широкото
поощряване
на
здравеопазването в общността.
Това се постига с убеждаването на
мултидисциплинарни изследователи, политици
и практици, които се интересуват от развитието
на младежта и имат желание да работят заедно с
тях, за идентифициране потенциално модифицирани рискове и защитни фактори.
Спрямо които след това, да се извърши намеса
на практика и да се определят най-ефикасните
начини за това.
Този диалог между изследователи, политици и
практици е от централно значение за успеха на
подхода за превенция. Интервенцията се
фокусира върху ангажирането на хора от
различни
сфери, включително различни
възрастови младежки групи, семейството и тези,
които организират младежки дейности.

Училищата заемат важна роля в превенцията на
употребата на наркотични субстанции. Не само, че
училищата утвърждават важна социална среда, но и се
описва годишен доклад за поведението на младежта,
което от своя страна позволява да се правят някои
подобрения по отношение на нуждите на юношите.
Също така се изграждат основи за комуникация и
провеждането на срещи между родители, учители и тези,
които се занимават със след-училищните дейности и
спортове. Важността от сътрудничество между ключови
заинтересовани страни е поощрявана на тези срещи. Те
имат за цел засилването на плътността на социалните
връзки, които са от изключителна важност за
благосъстоянието на младежите в общността.
Тези действия включват:


Срещи между училища на местно ниво
и кампании, поощряващи родителите да
прекарват повече време с децата си и да
осигуряват повече семейни дейности, също
да се налага вечерен час от 22:00 ч. и да не
се поощряват събиранията без родителски
надзор (напр. партита);

Употребата на наркотични вещества и проява на
престъпно поведение сред юношите е сериозен проблем.
Основни изводи относно връзката между подрастващите
и употребата на наркотични вещества и превръщането им
в лица с криминогенно поведение:
 Дългосрочните/постоянните нарушители, сравнено с

други непълнолетни нарушители, е по-вероятно да
употребяват наркотични вещества и да бъдат
класифицирани като нарушители, употребяващи
наркотици. Употреба на ПАВ и участие в престъпни
деяния в ранна възраст е последователен предиктор
за продължаване на извършването на сериозни
нарушения в по-късна възраст.

Няколко общи механизми могат да насърчават
въздържането от употреба
на наркотици и/или
престъпна дейност при младежите. Една от
възможностите е, че нормалната промяна на развитието в
края на юношеството и началото на зрелостта, прави
престъпното поведение и/или употребата на наркотични
вещества по-малко привлекателни или приемливи.
Когато
индивидите
стават
по-зрели
социално,
емоционално и интелектуално, промените в тяхното
моралното мислене, съображенията относно бъдещето,
контрола на импулсите, или податливостта към
влиянието на средата и околните може да ги насочат
далеч от антисоциалното, рисково и опасно поведение и
към по-социално насочени и по-безопасни дейности.
Непосредствената поява на тръпка и впечатленията от
приятели оказват по-малко влияние във възприемането
на по-голямата картина на света. Освен това, лицата
могат да придобият нови умения (лични или
професионални), които водят до нови възможности и
предлагат алтернативни форми на утвърждаване.

Различни, но свързани възможности показват, че
преходът в роли на възрастни (заетост, семейството и
гражданско участие) насърчават нови поведенчески
модели и изисквания, които правят участието в
антисоциалната дейност по-малко приемливо



„Междусъседски
родителски
разходки”, чрез които родителският
патрул да наблюдава квартала по време
на вечерите от уикенда; да наблюдава
поведението на младежите, както и да
създава връзки с други родителски групи
от съседски квартали; и



Финансирана общинска програма в
град Рейкявик, която осигурява на
подрастващите
членска
карта,
позволяваща
им да
участват
в
наблюдавани от възрастен дейности и
спортни дейности.

ДАННИ ОТ ИСЛАНДИЯ
Методи
Събиране на данни
Данните, използвани за изготвянето на оценката за
употреба на субстанции в Исландия, са базирани на
проучвания сред населението. Събирането на данни се
извършва в рамките на годишното изследване „Младежта
в Исландия”. Проучването е сред ученици от 9-ти и 10-ти
клас във всички общообразователни училища в Исландия.
Всички аспекти на събирането на данни са одобрени от
Централния комитет за изследване на човешкия капитал
на Исландия и са проследени от Исландския център за
социално проучване и анализ. Учителите и училищата
следят за участието на учениците в проучването и
администрират попълването на въпросниците, спазвайки
стриктен протокол. Всички ученици попълват въпросника
в час. Те са инструктирани да не пишат имената и
ЕГН-тата си или каквато и да е друга лична информация.
Необходимо е да попълнят целия въпросник, но ако имат
нужда от разяснения, помощ или въпроси, се стимулират
да потърсят отговорните лица, провеждащи анкетата.
След това, попълнените анкети се поставят в плик, който
трябва да бъде запечатен преди да се предаде на учителя.
Данните се събират от групи от 3000 до 4000 ученици,
между 14 и 16-годишна възраст, като обикновено
успеваемостта на отговорите е между 81 и 91 процента от
исландските младежи в тази възрастова група.

Годишните проучвания в различните категории
демонстрират въздействието на интервенцията върху
употребата на субстанции сред населението между 14 и
16-годишна възраст в Исландия.
Годишните данни от двете групи от 7000 непълнолетни
(> 81 % отговори) показват, че делът на лицата,
посочили, че са били пияни в последните 30 дни, са
пушили една или повече цигари на ден или са опитвали
хашиш поне веднъж, е намалял значително в периода от
1997-2007 г. Делът на непълнолетните лица, които са
декларирали, че прекарват свободното си време с
родителите или, че техните родители знаят с кого те
прекарват свободното си време, също се е увеличил
значително.
Останалите фактори за защита на таргет групата
показват промяна в позитивна посока. Въпреки че тези
данни подсказват, че този подход за превенция на
употребата на субстанции от непълнолетните лица е
подпомогнал с времето широк набор от родителски,
училищни и общностни фактори за защита,
доказателството за неговото красноречиво въздействие
за намаляването на употребата на субстанции е
необходимо да се вземе под внимание във връзка с
корелационните данни, върху които тези наблюдения се
базират.

Анализи
Имайки предвид, че данните, които се анализират, са на
база
допитване
до
населението,
описателните
статистически анализи (като дялове и измерители на
тенденциите) са проведени, за да се опишат и
идентифицират трендовете в употребата на субстанции,
по години, в рамките на 10-годишен период. Обикновено
се използват факторни таблици, за да се проучи връзката
между определен риск и защитните фактори и
признатата от непълнолетни лица употреба на забранени
субстанции.
Информациите
в
настоящия
доклад
включват
развитието, осъществяването и постигнатите резултати
на Исландския модел за превенция на употребата на
субстанции от непълнолетни лица. Исландският модел е
теоретично базиран, доказателствено аргументиран
метод за осъществяването на превенция за употребата на
субстанции от непълнолетните в общността, разработен
в сътрудничество със законодатели, учени, изследващи
поведението, практици и жителите в Исландия.
Интервенцията се фокусира върху намаляването на
рисковите фактори за употреба на субстанции, както и се
стреми да укрепи и подпомогне широк набор от
родителски, училищни и общностни фактори за защита.

Измерители
Изследването „Младежта в Исландия” е
изготвено с цел измерване на мащабите на
употребата на субстанции от
непълнолетните лица. Анкетата включва
същия набор от въпроси за факторите и
употребата на субстанции на годишна
база. Всеки 3 години, събирането на
данните е все по-прозрачно и разбираемо
и анкетите включват нови компоненти за
наличието на социални обстоятелства и
потенциални рискови фактори. По този
начин, годишните проучвания се
използват за документиране на тенденции
в социалната сфера, които тенденции се
идентифицират като социално значими за
разбирането и превенцията на употребата
на субстанции от непълнолетните.

Основните категории, заедно с факторите на средата и
фактите за употребата на субстанции, включват
следното: връзката с родителите и семейството,
влиянието на приятелите и връстниците, емоционалната
сигурност и физическото състояние, участието в спортни
дейности и организирани извънкласни дейности.
Повтарящите се мерки са използвани в процеса на
събиране на данни в Исландия за оценка на употребата
на субстанции.
Примерите за тази употреба включват въпросите: „Колко
често сте се напивали в последните 30 дни?” и „Колко
често, ако въобще някога, сте употребявали хашиш през
живота си?”.
Примери за въпроси по отношение на връзката с другите
включват: „Трудно или лесно е да получите топлина и
грижа от страна на родители Ви?” и „Колко от Вашите
приятели пушат редовно цигари?”.
Най-накрая, участието в извънкласни дейности се
оценява чрез отговор на въпроса „Колко често участвате
в спортни дейности извън задължителните часове в
училище” и „Колко често вземате участие в
организирани училищни занятия?”.

