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Vilniuje.
Pirmine narkomanijos prevencija aš susidomėjau 1983 m. ir tuomet pradėjau dirbti savanore,
bendruomenės darbuotoja. Su organizacijos C.A.D. (Community Awareness of Drugs – Bendruomenės
informavimas apie narkotikus) parama bendruomenėje mes įkūrėme Informavimo apie narkotikus
grupę (Drug Awareness Group). Tuo metu aš pilnu etatu dirbau įmonėje, užsiimančioje rūbų prekyba,
bei laukiausi antrojo kūdikio. Tada aš labai norėjai tapti patikimu pažinimo šaltiniu savo vaikams.
1984 m. pradžioje pajutau, jog jau įklimpau į narkomanijos prevencijos liūną, kurio net ir nenorėčiau
mesti, ir pradėjau pirmąją C.A.D. savanorių mokymo “In-House” programą.
Tuo metu C.A.D. buvo bendruomenės grupių, užsiimančių piktnaudžiavimo narkotinėmis
medžiagomis prevencija per švietimą, federacija. Mano įsipareigojimai ir įgūdžiai vis didėjo, tad
buvau kooptuota į C.A.D. tarybą bei įtraukta į šios organizacijos lektorių grupę. Mano pareigos buvo
savanorišku pagrindu skleisti informaciją apie narkotines medžiagas bei priklausomybę nuo jų tėvams,
globėjams, suaugusiems skirtingose bendruomenėse ir grupėse. 1992 m. organizacijai susivienijus aš
buvau išrinkta į Direktorių valdybą (Board of Directors). Šiuo metu užimu pirmininkės pareigas.
1992 m. aš jau buvau pasirengusi karjeros pokyčiams ir man buvo pasiūlytos C.A.D.
koordinatorės pareigos. Mano tikslas buvo vadovauti restruktūrizacijai organizacijoje, kai C.A.D.
išsirutuliojo iš bendruomenės grupių federacijos. Mano kolegos pabrėžė mano kvalifikaciją bei
tinkamumą koordinatorės pareigoms užimti, jie apibūdino mane kaip turinčią pakankamai žinių apie
narkotines medžiagas, gerai susipažinusią su organizacijos vidine struktūra, taip pat gerai išmanančią
savanoriško švietimo privalumus ir apribojimus bei organizacinius ir vadybinius įgūdžius, kuriuos
įgijau savo ankstesniajame darbe.
Gavusi šią užduotį, aš ėmiausi vadovauti komandai, kuri sukurtų įvairiausių paslaugų
narkomanijos prevencijos tinklą tėvams bei bendruomenės darbuotojams. Šiuo metu mano tiesioginės
paraeigos yra C.A.D. veiklos ir paslaugų priežiūra, kasdieninio darbo organizavimas ir vadyba bei
organizacijos veiklos plėtojimas. Rytų regioninė sveikatos valdyba (Eastern Regional Health
Authority) yra pagrindinė mūsų veiklos finansuotoja. Kartais taip pat mes gauname finansinę paramą
iš kitų šaltinių, pvz., Sveikatos departamento (The Department of Health), Airijos fondo (The Ireland
Fund) bei organizacijos Skurstančiųjų globa (The People in Need Trust). Aukos ir nepelno kursų
įnašai padengia likusią mūsų veiklos kaštų dalį. Praeityje liko nesuskaičiuojamos valandos, kurias
aukojo C.A.D. savanoriai.
Kartu su kolegomis sukūrėme ir plėtojome labai sėkmingą 6 užsiėmimų narkomanijos švietimo
programą tėvams ir globėjams. Mūsų siekis yra ir toliau skleisti šią programą, ją vis labiau tobulinti.
Tai, kad ši programa iš “geros idėjos” išsiskleidė ir tapo viena pagrindinių C.A.D. pirminės pagalbos
tėvams atmainų yra didžiulis mano ir mano kolegų nuopelnas. Kai šią šešių užsiėmimų programą
baigė 100-toji grupė – pripažindama programos naudą prezidentė Mary McAleese pagerbė mūsų
organizaciją tapdama C.A.D. globėja.
Mūsų įvairi, į bendruomenę orientuota švietimo programa teikia tėvams galimybių atnaujinti jų
žinias apie narkotines medžiagas, tirti požiūrius bei plėtoti prevencijos strategijas, siekiant išvengti

piknaudžiavimo narkotikais jų pačių šeimose. Iki šių dienų minėta programa įgyvendinta daugiau kaip
150-tyje bendruomenių su daugiau kaip 2000 tėvų, globėjų ir suaugusiųjų.
Mokyklų ir mokymo įstaigų bendradarbiavimo tinklo departamentas (The Department of
Education’s Home/School Liaison Service) yra svarbiausias paramos šaltinis. Prireikus vietinės
valdžios organai dažniausiai renkasi šią švietimo programą arba jai giminišką C.A.D. paslaugą –
Vietinius savaitgalio apmokymus bendruomenės darbuotojams. Kadangi mūsų organizacijos politika
visada buvo teikti aukštos kokybės paslaugas nepaisant ribotų išteklių, mes įgijome patikimo
prevencijos partnerio reputaciją.
Esame užmezgę ir tarptautinius bendradarbiavimo ryšius – su Nacionaliniu narkomanijos
prevencijos aljansu (National Drug Prevention Alliance ) Didžiojoje Britanijoje ir organizacija
Europos miestai prieš narkotikus (European Cities Against Drugs). Nacionaliniame lygmenyje 1996
m. pasiekiau asocijuotos narystės Airijos alkoholio ir priklausomybių patarėjų asociacijoje (Irish
Association of Alcohol and Addiction Counsellors, I.A.A.A.C.), kaip nuolatinio darbo ir tolesnėmis
mokymosi galimybėmis. Aš ką tik pradėjai antruosius metus kaip pastarosios organizacijos
Vykdomojo komiteto narė ir savanoriškai atlieku vykdomosios sekretorės pareigas. Mano dabartinis
tikslas yra plėtoti Narkomanijos prevencijos darbuotojų forumą (Drug Education Workers Forum),
kuris nuo savo pradžių jau padarė didelį progresą.
Aš esu žinoma dėl savo tvirtų pažiūrų prieš uždraustųjų narkotinių medžiagų liberalizavimą ar
legalizavimą. Per Achene ir Vienoje surengtas “Europos narkotikų prevencijos” savaites Airijos
delegacijoje, kurią siuntė Sveikatos departamentas, aš atstovavau visuomeninio sektoriaus interesams
ir požiūriui. Praeitų metų spalį Garda (policijos tarnyba Airijoje – red. pastaba) komisaro padėjėjas
Kevinas Kartis (Kevin Carty) pakvietė mane surengti konferenciją policijos darbuotojams iš Suomijos,
Šiaurės Airijos, Portugalijos, Škotijos, Velso ir Airijos Respublikos. Šią konferenciją, kurios tema
buvo “Narkotikų kontrolė Airijos kaime”, rėmė Oisin programa.
Dabar aš siekiu gauti profesionalios priklausomybių darbuotojos kvalifikaciją. Dėl to aš
pradėsiu narkotikų ir alkoholio politikos magistro studijas Trejybės koledže (Trinity College - Dublino
Universitetas, red. pastaba).
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Red. pastaba: Bernadetė Mekdonel sėkmingai baigė mokslus Trejybės koledže ir tebevadovauja
organizacijai Community Awareness of Drugs. Šios organizacijos sukurtos narkotikų prevencijos
metodikos kai kuriais elementais naudojasi ir visuomeninė organizacija „Tėvai prieš narkotikus”.

