
Трибина Секте и наркоманија-родитељи на првој линији заштите 

Зоран Луковић,  Ламбе Ђорелијевски 

У Старој Пазови је у четвртак 04.04.2019. у организацији Црвеног крста одржана трибина за родитеље и наставнике 

средњих школа на тему Секте и наркоманија-родитељи на првој линији заштите. 

До сада је организовано седам трибина у школама у старопазовачкој општини у организацији Црвеног крста. 

Предавачи су били Ламбе Ђорелијевски и Зоран Луковић. 

 

 Како је тема врло актуална,велики број родитеља се одазвао трибини. Предавачи су са вишегодишњим искуством 

рада у области коју су представљали и износили су пуно примера из личног искуства у раду са жртвама,уз обиље видео 

материјала, фотографија и снимака, како наркоманије,тако и секти. 

 У делу о наркоманији било је речи о појму наркоманија и врстама наркотика који су у употреби у Србији, ценама и 

врстама наркотика који се најчешће злоупотребљавају у одређеној популацији.  

Гоподин Ламбе,иначе специјални педагог по струци, осврнуо се и на то да ли се наркотици користе у сврху лечењу, 

као и индикације за примену(врста обољења), концентрација и доза наркотикау терапијске сврхе, као и нежељена дејства.  

 Предавач је у делу који се односи на поделу наркотика, начину деловања(врсти зависности коју стварају)и доби када 

се почиње са злоупотребом(узраст наркомана) износио податке до којих је дошла полиција у одсеку за превенцију 

наркоманије београдске полиције. 

 Господин Зоран Луковић је  религиолог и изнео је податке о врстама секти које постоје на простору Србије, 

узроцима повећања броја младих који им приступају,као и податке у ком делу рада ови покрети крше закон РС. Узраст 

особа који улазе у секту је као и за злоупотребу дрога све млађи и не тако ретко су ритуали(обреди) који се користе 

повезани са злоупотребом наркотика (најчешће халуциногених дрога). 

 Родитељима су дати савети за препознавање симптома,промене у понашању и навикама деце и младих приликом 

злоупотребе дрога или приступања некој секти. Поред тога,како да реагују и коме да се обрате уоче ли промену код свог 

детета. Породица и блиски односи у породици су наведени као најважнији фактори превенције наведених 

патологија.Приликом лечења важно је да родитељи прихвате да им је дете болесни и да уз сарадњу са установама (центар 

за социјални рад,дом здравља,институти,полиција) раде на превазилажењу проблема. 









 


