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Startpaket
Alkohol- och drogarbete

Verksamhetsformer

• I olika funktioner på avdelningen för alkohol- och drogarbete: första hjälpen- 
 grupper, vänverksamhet, ungdomar 
• Skolsamarbete 
•  Veckan för förebyggande alkohol- och drogarbete och upplysning om alkohol och  
 droger 
• Festivalarbete 
• Verksamhetsgrupper inom alkohol- och drogarbete

Alkohol- och drogarbetet är en del av de olika funktionerna på avdelningen. Alkohol- 
och drogrådgivarna stödjer till exempel skolsamarbetet och hjälper avdelningen att 
integrera alkohol- och drogarbetet i alla funktioner på avdelningen. Avdelningen kan till 
exempel leda förebyggande gruppmöten i skolor eller medverka i en temavecka för före-
byggande alkohol- och drogarbete. 

I första hjälpen-gruppernas verksamhet syns alkohol- och drogarbetet genom att grupp-
medlemmarna är medvetna om att de beaktar alkohol- och drogskador/-risker vid situa-
tioner där första hjälpen ges. Frivilliga inom vänverksamhet i sin tur kan diskutera med 
sina vänner om den ökade användningen av alkohol och droger bland äldre.

Grupperna för alkohol- och drogarbete kan dessutom samla ihop olika aktörer i sin re-
gion för att planera och genomföra den lokala verksamheten.

I utbildningen i tidig intervention (Varhaisen Puuttumisen koulutus, VarPu) får alla frivil-
liga på avdelningen de färdigheter som de behöver för att möta alkohol- och drogpåver-
kade samt förebygga alkohol- och drogskador. 

Skolsamarbete

Alkohol- och drogkunskaper är en viktig del av verksamheten som främjar ungdomarnas 
hälsa. Avdelningens alkohol- och drogrådgivare kan leda grupper med ungdomar över 12 
år i skolor baserat på materialet En Käytä (5–6 gånger 1½ timme) eller hålla lektioner 
med alkohol- och drogupplysning. Avdelningen kan också erbjuda Röda Korsets mate-
rial för alkohol- och drogarbete eller utbildning om tidig intervention till förfogande för 
skollärare. På så sätt stödjer avdelningen alkohol- och drogkunskaper och -färdigheter i 
skolorna i sin region. 

Material för skolsamarbete
• Till ledare: Ledarmaterialet En Käytä (färdiga lektionsmallar för ungdomar i olika  
 åldrar) och det virtuella spelet Valintojen Viidakkopeli  
• Till deltagare: Särkyvää-broschyrerna samt påteckningar för dem som har fullgjort  
 paketet En Käytä
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Veckan för förebyggande alkohol- och drogarbete

Veckan för förebyggande alkohol- och drogarbete firas under vecka 45 i början av no-
vember. Avdelningarna aktiverar då skolor i deras region samt avdelningens alkohol- och 
drogrådgivare för att hålla i morgonsamlingar i skolorna. De kan även arrangera t.ex. 
en temadag för något samfund eller för allmänheten. Ett bra sätt att fira temaveckan är 
också att arrangera tävlingar om alkohol- och drogkunskaper t.ex. i entréer till butiker 
eller i samband med olika evenemang. 
 
Material för genomförande av veckan för förebyggande alkohol- och drogarbete
• Till ledare: morgonsamlingar under veckan för alkohol- och drogarbete på skolsidan  
 samt annat material om skolsamarbete   
• Till deltagare: Särkyvää-broschyrerna

Festivalarbete

Röda Korset erbjuder heltäckande tjänster på festivaler: första hjälpen, alkohol- och dro-
garbete, hiv-arbete och brottsofferjouren agerar i samarbete på festivaler. 
Frivilliga inom alkohol- och drogarbete vandrar på festivaler och pratar med deltagarna. 
Samtalen sker genom respektfullt samspel utan att moralisera. Målet är att förebygga 
test av droger, minska alkohol- och drogskador och underlätta vårdsökande.

Material till festivalarbetare: 
• Till ledare: överlevnadspaket och instruktioner för festivalarbete 
• Till deltagare: överlevnadskit för festivalpartajare (innehåller Särkyvää-broshyren,   
 plåster, en sårduk och en kondom) 

Utbildning

• Utbildning för alkohol- och drogrådgivare
• Varhaisen Puuttumisen koulutus, VarPu (utbildning i tidig intervention)
• Kamavapaat (utbildningsdagar för frivilliga inom alkohol- och drogarbete)
• Vidareutbildning i alkohol- och drogarbete
• Utbildning för utbildare

Så här kommer du igång

De frivilliga som planerar verksamheten på avdelningen deltar i utbildningar för 
alkohol- och drogrådgivare eller utbildningar i tidig intervention (Varhaisen Puuttu-
misen koulutus, VarPu). Vid skolsamarbete kan även skolans personal aktiveras för 
att delta i utbildningen. Det ger beredskap att identifiera, möta och stödja ungdo-
mar som testat eller använder alkohol och droger.

Avdelningen beställer material för alkohol- och drogarbete från distriktet för olika 
ändamål: temaveckan för alkohol- och drogarbete, skolor och festivalarbete. Det går 
att beställa bra material från kontaktpersonen för alkohol- och drogarbete i distriktet 
även för första hjälpen-jouren, hälsorådgivningsverksamheten och vänverksamhe-
ten. Annat material som stödjer verksamheten är t.ex. färdiga gruppkvällar för för-
sta hjälpen-grupper, för vänner och ungdomar samt olika aktivitetsmaterial (spel).
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För att få igång skolsamarbetet är det viktigt att marknadsföra materialet för sko-
lor.  

Vid planering av festivalarbetet är det viktigt att samordna grupperna.  Olika 
aktörsgrupper vid festivalarbetet informerar om sina jourtjänster på rednet.punai-
nenristi.fi/festarityo. De frivilliga inom alkohol- och drogarbete kan på så sätt agera 
i samarbete med de frivilliga inom första hjälpen på festivaler och tillstånd kan 
samordnas.

 

Var kan man få hjälp

Avdelningarna får stöd till genomförande av alkohol- och drogarbetet från kontaktperso-
ner för alkohol- och drogarbete i distriktet, planerare av alkohol- och drogarbete i cen-
tralbyrån samt eventuellt från utbildare i alkohol- och drogarbete eller hälsopromor i sin 
region.

Finansiering

Penningautomatföreningen finansierar alkohol- och drogarbetet och även avdelningarna 
kan ansöka om understöd för sin verksamhet genom kontaktpersonerna för alkohol- och 
drogarbete. 

Mer information www.punainenristi.fi/paihdetyo. 

De frivilliga inom festivalarbete får sina kostnader betalda från Penningautomatförening-
ens budget för understöd. Mer information www.punainenristi.fi/festarityo. 


