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Jeugdwerkers, jeugdleiders, jeugdhuismedewerkers, organisatoren van fuiven... komen voortdurend in contact met jongeren tijdens
hun vrije tijd. Alcohol- en druggebruik kan deel uitmaken van deze vrije tijd. Het is niet altijd eenvoudig om hiermee om te gaan,
zeker niet als er juridische consequenties zijn. Deze publicatie brengt juridische topics in kaart en biedt een antwoord op de meest
gestelde vragen.

Feiten & cijfers
Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het (sociaal, emotioneel, fysiek...) functioneren van jongeren. Het houdt risico’s in voor
de gezondheid en de veiligheid van de jongere zelf én zijn omgeving (vrienden in het jeugdhuis, vrienden en leiding in de jeugdbeweging...).

Doelstelling
De brochure ‘Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs in het jeugdwerk’ behandelt de meest relevante
juridische topics voor het jeugdwerk. Ze biedt een antwoord op de meest gestelde vragen uit het jeugdwerk omtrent het omgaan met het gebruik
van alcohol en andere drugs. Deze publicatie richt zich zowel naar leiding en kaderleden van de jeugdbeweging als naar medewerkers van het
jeugdhuis of de jeugddienst. Ook voor preventiewerkers die zich richten tot de sector jeugdwerk kan deze publicatie nuttig zijn.

Materiaal

Brochure
De publicatie geeft een zicht op de wetgeving omtrent alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Het handelt over
hoe justitie reageert als een minder- of meerderjarige een strafwet overtreedt. Er wordt informatie aangereikt over
het opsporen van drugsmisdrijven, aangifteplicht, beroepsgeheim en aansprakelijkheid van de jeugdwerkers, het
weigeren van toegang en biedt een overzicht van hulpverlening.

Prijs / bestelinfo
U kan de brochure ‘Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs in het jeugdwerk’ gratis downloaden of
bestellen via de onlinecatalogus van VAD (www.vad.be/materialen). De brochure kost 7.5€.

