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ZOT op kamp is onderdeel van www.drugsinbeweging.be en gaat in op het hoogtepunt van het jeugdbewegingsjaar: het kamp. Ook
alcohol en drugs kunnen daar aanwezig zijn. De situatie op kamp is anders dan tijdens de jaarlijkse werking. Daarom zijn er op
kamp specifieke afspraken nodig. Dat zorgt voor duidelijkheid voor leden en leiding en laat toe te anticiperen op mogelijke problemen op kamp.

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

Doelstelling
ZOT op kamp biedt een leidraad voor jeugdbewegingen om afspraken te maken over alcohol en drugs op kamp. Dit zowel voor jeugdbewegingen
met een overkoepelend alcohol- en drugbeleid als voor jeugdbewegingen die nog geen beleid hebben uitgewerkt. In dit laatste geval kan ZOT
op kamp de stap voor jeugdbewegingen naar het uitwerken van een overkoepelend alcohol- en drugbeleid verkleinen.

Materiaal
ZOT op kamp is een nieuw onderdeel van www.drugsinbeweging.be en bestaat uit een Zot op kamp-gids, een spelfiche met een Drugbattle
voor Leiding en een Drugbattle voor Leden en een Zot op kamp-frisbee.
De Zot op kamp-gids is opgedeeld in vier onderdelen. In ‘Crisis’ denkt leiding na over enkele crisissituaties en hoe zij hierop
zouden reageren. ‘It’s a deal’ helpt hen bij het maken van afspraken door middel van een stappenplan. Met ‘Tips en tricks’
komen ze te weten wat ze kunnen doen als het fout loopt. De ‘wistjedatjes’ verrijkt leiding met enkele weetjes over alcohol en
drugs.
De Drugbatlle voor Leiding (spelfiche) sluit aan bij ‘It’s a deal’ en laat leiding op een speelse manier bestaande afspraken voor
op kamp herontdekken. Op deze manier hebben ze stap 1 van het stappenplan voor het grootste deel doorlopen.
De Drugbattle voor Leden (spelfiche) is een variatie op de Drugbattle voor leiding. Dit spel helpt leiding om de thema’s alcohol
en drugs op kamp makkelijker bespreekbaar te maken met hun oudste leden. Op deze manier kunnen ze de afspraken voor
op kamp met hun leden communiceren.
De bijhorende Zot op kamp-frisbee is enkel verkrijgbaar via preventiewerkers en kan gebruikt worden tijdens de Drugbattle
voor Leiding of voor Leden.

Prijs / bestelinfo
U kan de Zot op kamp-gids samen met de spelfiche voor leiding en leden gratis online consulteren of downloaden op
www.drugsinbeweging.be/kamp.
Als preventiewerker kan u de Zot op kamp-frisbee met bijhorende spelfiche gratis bestellen op www.vad.be.

Meer weten?
Voor verdere informatie en adviezen kan u steeds terecht bij het LOGO of het CGG van uw regio
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