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Name of programme: Mukthi (മുക്തി)
Background:
Substance use among children and adolescents is a public health concern in several parts of the
world1. Onset of substance abuse during the formative years interferes with academic, social
and life skills development, and warrants both primary and secondary prevention2. Globally,
India has one of the highest proportions of children and adolescents (aged <18 years: 45% of
the population; 5–19 years: 35.3% of the population)3. In spite of a serious threat posed by
child substance use and presence of a large proportion of the young, substance use among
children has remained grossly under-researched in India. School-based programs to prevent
tobacco use can make a substantial contribution to the health of the next generation. Youth
drug use rates are influenced more by young people’s attitudes and beliefs about drugs, and by
prevailing social norms, than by the availability of drugs4.
In 1994, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) released Guidelines for School
Health Programs to Prevent Tobacco Use and Drug Addiction. These guidelines suggested that
schools implement seven recommendations to effectively prevent tobacco use among youth:
They include (i) Create school policies around tobacco and drug use, (ii) Educate students on
the negative physiological and social effects of tobacco and drug use, (iii) Integrate tobacco
and substance abuse prevention education for all students, with a focus on junior high and
middle school grades, (iv) Offer special training to educators and other program facilitators,
(v) Engage parents in tobacco prevention efforts, (vi) Offer cessation support to students and
staff, (vii) Consistently evaluate prevention programs.
The Child Development Centre- action plan as part of drug use prevention and control will
focus on the second guideline by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC); to
educate students on the negative physiological and social effects of drug use.
Programme summary:
This is a drug abuse prevention program designed to promote awareness and knowledge of the
harms of various drugs among school-aged children (5th- 7th classes). The program is named
Mukthi.
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Program Goals
The plan is to initiate is a classroom-based tobacco-, alcohol-, and drug abuse–prevention
program for upper primary school students. The goals are to prevent tobacco, alcohol, and illicit
drug abuse by targeting key risk and protective factors associated with these behaviors.
The programme is designed to: (i) increase knowledge of the adverse consequences of
substance use; (ii) promote anti-drug attitudes and norms; (iii) teach personal self-management
skills; (iv) teach general social skills; and (v) teach skills for resisting social influences to
smoke, drink, and use illicit drugs

Target Population: The target age group is early adolescence when peer groups and social
pressures begin to influence children into substance use experimentation, particularly with
tobacco, and alcohol.
Age: Students studying in upper primary classes 5th- 7th standards will be part of this
programme.
Gender: Students of both gender will be included
Geography: Schools from urban, rural, and coastal regions of Thiruvananthapuram district
will be selected for implementation of the programme.
Program Focus: Awareness building, Behavior Modification and Drug Use Prevention
Programme Description:
The three-hour awareness classes will be conducted for children in their classrooms. Quiz,
power point presentations, videos, role plays, and discussion will be used in the programme. A
team of Paediatricians, Psychologist and Developmental Therapists will be handing the
sessions. A similar method of teaching will be used for all the schools. A structured module
based on the content of this class will be developed and distributed to all the schools which
will include power point presentations and videos.
The content of the classes will include general and basic information about drug abuse. The
sessions will teach students to recognize and challenge common misconceptions about tobacco,
alcohol, and other drug use. The students will learn information and practical drug resistance
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skills for dealing with peer and media pressure to engage in alcohol, tobacco, and other drug
use, and other risk behaviors such as violence and delinquency.
The Personal Self-Management Skills will be described to examine their self-image and its
effects on behavior; set goals and keep track of personal progress; identify everyday decisions
and how they may be influenced by others; analyze problem situations and consider the
consequences of each alternative solution before making decisions; and reduce stress and
anxiety;
The Social Skills components teach students the necessary skills to overcome shyness,
communicate effectively and avoid misunderstandings, initiate and carry out conversations,
handle social requests, use both verbal and nonverbal assertiveness skills to make or refuse
requests.
At the end of the session an Anti-Drug champion will be selected from each school and he/she
will deliver anti-drug pledge to all the children in the school.

Activities


Class – video based (content attached- Appendix I)



Quiz (Model attached- Appendix II)



Group Discussions (Model attached- Appendix III)



Role play (Model attached- Appendix IV)



Games (Model attached- Appendix V)

Programme Implementation


Number of schools: 10



School names: To be finalized



Tentative dates: on every Wednesday & Friday in the afternoon from 19th October
2022.

Community Type: Rural, Suburban, Urban/Inner City, Costal
Faculty: A team of experts from Narcotic Department, Paediatricians, Life skill educators,
Psychologists and Developmental Therapists
AV aids: Posters, Videos, Power point presentation
4

Research: As part of this action plan, in those schools which are visited, awareness on health
hazards of drug usage and tobacco usage if any will be assessed using a structured
questionnaire. Also, the head masters and class teachers will be interviewed to see the effect of
class and school environmental factors in the use of tobacco products (tentative interview
schedule attached as Appendix VI).
Budget
Sl

Item

No Cost per Unit

Total

1

Anti-Drug Campaign banner

1

Rs 500

Rs 500

2

Anti-Drug use Posters

10

Rs 300

Rs 3000

3

External Faculty

1

Rs 1000/per hour x 10 sessions

Rs 10000

4

Gifts for quiz winners

20

Rs 100

Rs 2000

5

Refreshments

10

Rs 500

Rs 5000

No

Total

Rs 20500/-
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Appendix 1

ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങള ും അവയ ടെ
ദൂഷ്യ ഫലങ്ങള ും

Child Development Centre,
Medical College, Thiruvananthapuram

Source: CDC Research team, Prepared as part of NCD project, CDC

മയക്ക മര ന്ന കൾ

മയക്ക മര ന്ന കൾ
പലതരും
 ഡിപ്രസന്റുകൾ/

Depressantsകഞ്ചാവ്, മ ാർഫിൻ, ഹെമറായിൻ
 ൊലുസിമനാജനുകൾ/ Hallucinogensഎൽ എസ് ഡി, രി സി രി, ഹകറ്റ ിൻ,
കഞ്ചാവ്, ചില കൂണുകൾ
 സ്റ്റി ുലന്റുകൾ/ Stimulantsഹകാക്കയ്ൻ, എക്സ്റ്റസി

സ റ൯സ്
ഡ്രഗ് അരിക്ഷൻ (സബ്്റ
യൂസ് രിസസാർരർ- Substance Use
Disorder)






കഞ്ചാവ് , ഹകാക്കയിൻ ുതലായ യക്കു
രുന്നുകമ ാടുള്ള ആസക്തി തലമചാറിഹന
ബാധിച് അതിന് അടി യായിത്തീരുന്ന
സാെചരയം
യക്കു രുന്ന് കിട്ടാൻ മവണ്ടി എന്ത് പ്കൂര
കൃതയവും നികൃഷ്ട ായ പ്രവർത്തിയും
റ്റുള്ളവമരാട് ാപ്ത ല്ല തമന്നാടു തഹന്നയും
ഹചയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ
ഒരു തവണ ഉരമയാഗിചാൽ മരാലും അത്
ആസക്തി യിമലക്ക് നയിമചക്കാം

മയക്ക മര ന്ന്
മൂലമ ണ്ടാക ന്ന
ന
മറ്റാസരാഗയഡ്പശ്ങ്ങ
ൾ








തലമചാറിഹല രാസപ്രവർത്തനങ്ങഹ ബാധിക്കും.
വിഷാദമരാഗം, അ ിത ഉൽക്കണ്ഠ, തുടങ്ങി
ചിത്തപ്ര ം വഹരയുള്ള ാനസികമരാഗങ്ങൾക്ക്
ഇവ കാരണ ാകും.
രക്തചംപ്ക ണഹത്തയും െൃദയ ിടിപ്പിഹനയും
ബാധിക്കും. രക്താതിസമ്മർദ്ദം, െൃദയാഘാതം
തുടങ്ങിയ മരാഗങ്ങ ുണ്ടാക്കും.
സ്പ്തീക ിഹലയും രുരുഷന്മാരിഹലയും
യക്കു രുന്നുരമയാഗം വരും തല ുറഹയയും
ബാധിക്കും. ഇവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്
വവകലയങ്ങ ും റ്റ് അസുഖങ്ങ ും
ഉണ്ടാകാനുള്ള വ ഹര കൂടുതലാണ്.
ചിന്താമേഷിഹയയും സ ൂെവു ായുള്ള

ഇടഹരടലുകഹ യും ബാധിക്കും.

മയക്ക മര ന്ന്
മൂലമ ണ്ടാക ന്ന
ന
മറ്റാസരാഗയഡ്പശ്ങ്ങ
ൾ






രക്ഷണേീലങ്ങഹ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ
മരാഷണക്കുറവും
പ്രതിമരാധമേഷിക്കുറവും ഉണ്ടാകാം.
യക്കു രുന്നുകൾ ഇഞ്ചക്ഷനിലൂഹട
എടുക്കുന്നവർക്ക് എച് ഐ വി മരാലുള്ള
അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധയത
കൂടുതലാണ്.
18 വയസിനു ുൻര് കഞ്ചാവ്
മരാഹലയുള്ള യക്കു രുന്നുകൾ
ഉരമയാഗിക്കുന്ന കൗ ാരപ്രായക്കാരിൽ
ബുദ്ധിനിലവാരം (IQ) കുറയും

മയക്ക മര ന്ന്
മൂലമ ണ്ടാക ന്ന
ന
മറ്റാസരാഗയഡ്പശ്ങ്ങ
ൾ






പ്ഡഗ് ഓവർ മഡാസ്- േരീരത്തിൽ
യക്കു രുന്നിന്ഹറ അ വ് ഒരു
രരിധിയിലധികം കൂടിയാൽ, അത് രണത്തിനു
വഹര ഇടയാക്കും.
വർഷം നാലര ലക്ഷം മരർ
യക്കു രുന്നുരമയാഗം ൂലം രണഹപ്പടുന്നു.
25 മകാടിയിലധികം മരർ യക്കു രുന്നുകൾ
ദുരുരമയാഗം ഹചയ്യുന്നു.

സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക
ന
ഡ്പശ്ങ്ങ
ൾ
 കുറ്റകൃതയങ്ങൾ-

മ ാഷണം,
രിടിചുരറി, ഹകാലരാതകം,
സ്പ്തീകൾക്കും
കുട്ടികൾക്കുഹ തിരായ അപ്ക ം
 സാ ൂെിക ായി ഒറ്റഹപ്പടൽ
 സാമ്പത്തികത്തകർച

കൗമാരക്കാടരയാണ്
മയക്ക മര ന്ന മാഫിയകൾ
ഉന്നും വയ്ക്ക ന്നത്






രുതിയ കാരയങ്ങൾ രരീക്ഷിചു മനാക്കാനുള്ള
ആമവേം, കൗതുകം
ാനസികരിരി ുറുക്കം, കൂട്ടുകാമരാഹടാപ്പ ുള്ള
ത ാേ എഹന്നാഹക്കയുള്ള ഒഴിവുകഴിവുകൾ
എഹന്ന ഇത് ബാധിക്കില്ല എന്ന

ിഥ്യാധാരണ







കൂട്ടുകാരാഹരങ്കിലും ഇവ ഉരമയാഗിച് മനാക്കാൻ
നിർബന്ധിക്കുകമയാ, ഇവ
ഉരമയാഗിക്കുമമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന
സമന്താഷഹത്തക്കുറിച് വാചാലരാവുകമയാ
ഹചയ്താൽ- അവഗണിക്കുക, അഹല്ലങ്കിൽ
ുതിർന്നവഹര അറിയിക്കുക
നസികരിരി ുറുക്കത്തിന് ഒരുരാധിയായി ഇവഹയ
കാണരുത്. സമ്മർദ്ദങ്ങൾ റ്റു രീതിക ിലൂഹട
രരിെരിക്കുക.
സൊയ ാവേയഹ ങ്കിൽ അതാവേയഹപ്പടാൻ
ടിക്കരുത്. വവകുന്ന ഓമരാ നി ിഷവും നിങ്ങൾ
ലെരിമയാട് കൂടുതൽ അടി ഹപ്പട്ടു
ഹകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പ കയില- മരണദൂതൻ
രാസവസ്ുത ക്കൾ
 കാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നവ-43
 വർഷം 70 ലക്ഷം മരഹര ഹകാല്ലുന്നു
 ഇന്തയയിൽ രുകയില രണങ്ങൾ
വർഷം 10 ലക്ഷം
 13 േത ാനവും
നിഷ്പ്കിയരുകവലിക്കാർ
 4000

പ കയില എങ്ങടെ
സരാഗങ്ങള ണ്ടാക്ക ന്ന









േവാസമകാേത്തിഹല സീലിയക ുഹട നാേം
േവാസമകാേത്തിന്ഹറ മകടുരാടുകൾ, ഇലാസ്ിത കത
നഷ്ടഹപ്പടുത്തുന്നു
ഹസക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ രാസവസ്ുത ക്കൾ
രക്തപ്രവാെത്തിമലക്ക് കടന്ന്, തലമചാറിലും റ്റ്
അവയവങ്ങ ും എത്തുന്നു
അവയങ്ങ ിഹല ജീവോസ്പ്തരര ായ ാറ്റം,
കാൻസറിമലക്കു നയിക്കുന്നു
രക്തചംപ്ക ണഹത്ത തടസ്സഹപ്പടുത്തുന്നുവകകാലുകൾ നിർജ്ജീവ ാകുക, െൃദയാഘാതം,
രക്ഷാഘാതം
പ്രതയുൽപ്പാദനവയവസ്ഥഹയ തകരാറിലാക്കുന്നുവന്ധയത

പ കയില എങ്ങടെ
സരാഗങ്ങള ണ്ടാക്ക ന്ന








പ്രമ െ സാധയത വർധിപ്പിക്കുന്നു
ഗർരസ്ഥേിേുവിന് അരകടം- തൂക്കക്കുറവ്, ഗർരം
അലസൽ, കുഞ്ഞിന് വവകലയങ്ങൾ
േവാസമകാേ കാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധയത 25
ടങ്ങാണ്
െൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാൻ 4 ടങ്ങു സാധയതഇന്തയയിൽ ഇത് ൂലം പ്രതിവർഷം 450000
രണങ്ങൾ
രുകവലിക്കുന്നവർക്കു ാപ്ത ല്ല, ആ രുക
േവസിക്കുന്നവർക്കും അരകടകര ാണ്

െിഷ്്ഡ്കിയ പ കവലി






രുകവലിക്കുന്നയാൾ ഉള്ളിമലഹക്കടുത്തു
രുറമത്തക്കു വിടുന്ന രുക േവസിക്കുന്നത്
രുകവലി മരാഹല തഹന്ന ആരൽക്കരം
ഏറ്റവു ധികം ബാധിക്കുന്നത്- നിഷ്ക്ക ങ്കരായ
കുഞ്ഞുങ്ങഹ - ഹചറുപ്രായത്തിൽ തഹന്ന
വിഷപ്പുകമയൽക്കുമമ്പാൾ മരാഗസാധയത
രതിന്മടങ്ങാണ്
ഇന്തയയിഹല കൗ ാരക്കാരിൽ 30
േത ാനത്തിലധികവും അരകടകര ായ
അ വിൽ നിഷ്പ്കിയ രുകവലിക്ക്
വിമധയരാവുന്നുണ്ട്

പ കയില്ലാത്ത
പ കയിലയ ൽപ്പന്നങ്ങ
സളാ?







കൂടുതൽ അരകടകരം
മ ാണയ്ക്കിടയിൽ വയ്ക്കുന്നവ,
ചവയ്ക്കുന്നവ, ൂക്കിലൂഹട
വലിഹചടുക്കുന്നവ, രുകയില്ലാത്ത
സിഗരറ്റുകൾ
വായിൽ ുറിവുക ുണ്ടാക്കും,
നിമക്കാട്ടിൻ വ ഹരഹപ്പഹട്ടന്ന് േരീരത്തിൽ
കടക്കും
വായിഹലയും, ഹതാണ്ടയിഹലയും
ഉണങ്ങാത്ത ുറിവുകൾ, കാൻസർ

മദയപാെവ ും
ജീവിതശൈലീസരാഗങ്ങ
ള ും

ദയം എങ്ങഹന നിങ്ങഹ
കീഴടക്കുന്നു?






ആ ാേയത്തിൽ നിന്നും രക്തപ്രവാെത്തിലൂഹട
തലമചാറിമലക്ക്
മഡാര ിൻ, ഗാ
അ ിമനാ ബയൂട്ടിറിക് ആസിഡ്
തുടങ്ങിയ രാസവസ്ുത ക്ക ുഹട അ വ് കൂട്ടുന്നു
ചിന്താമേഷിഹയയും
പ്രതികരണമേഷിഹയയും
ന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു
േരീരത്തിന്ഹറ
സന്തുലനപ്രപ്കിയ
തടസ്സഹപ്പടുത്തുന്നു
കര ിൽ
രാസ ാറ്റത്തിന്
വിമധയ ായി
അസറ്റാൽഡിവെഡ് രൂരം ഹകാള്ളുന്നു

മദയപാെത്തിെ്ടറ
ദൂഷ്യവൈങ്ങൾ







കരൾ മരാഗങ്ങൾ- ഹെപ്പവറ്ററ്റിസ്,
സിമറാസിസ്, കാൻസർ
ആ ാേയം, അന്നനാ ം- അൾസർ, കാൻസർ
ആമേയപ്ഗന്ഥി/രാൻപ്കിയാസ്രാൻപ്കിയവറ്ററ്റിസ്, കാൻസർ, പ്രമ െം
തലമചാർ- ഹവർനിക്് സ എൻഹസഫമലാപ്പതി,
മ രം, വിഷാദമരാഗം
അരസ്ാ
െൃമപ്ദാഗങ്ങൾ
കുട്ടികൾ- ഫീറ്റൽ ആൽക്കമൊൾ
സിൻമപ്ഡാം

ത െങ്ങി
വയ്ക്കാതിരിക്ക ക,
ഊതിടക്കെ ത്താതിരി
ക്ക ക, ജീവിതടമന്ന
വിളക്കിടെ

Appendix II
Quiz- sample
1. High school students who don’t plan to go to college are far more at risk for _____ than students
who do plan to go to college.
a. using illegal drugs
b. drinking alcohol
c. smoking cigarettes
d. all of the above
2. _____ is the most common mind-altering substance used during adolescence.
a. Meth
b. Mushrooms
c. Alcohol
d. Marijuana
3. Youth drug use is typically a _____ activity.
a. solitary
b. private
c. isolated
d. group
4. Neighbourhoods with a high degree of _____ can protect their young people from crime,
delinquency, and drug abuse.
a. collective efficacy
b. social disorganization
c. strain
d. electronic monitoring
5. Substance use and delinquency at a young age consistently predicts _____.
a. occasional offending in adulthood
b. serious offending in adulthood
c. nothing
d. death
1

6. When you smoke a cigarette, which of the following does not happen?
a) Your blood pressure and heart rate increase.
b) Blood flow to your capillaries increases.
c) Your blood carbon monoxide levels increase.
d) The tiny muscles in your airways contract, constricting them.
7. If you have been smoking for some time, does quitting still reduce your risk of heart disease
and cancer?
a) Yes, and the benefits apply to quitters of any age.
b) Yes, but only if you quit when you are still under 35.
c) No, quitting makes no difference to your risk.
d) Perhaps, but not everyone will benefit.
8. How long does it take for your sense of taste and smell to start to improve after you quit
smoking?
a) 12 hours
b) Two days
c) One week
d) Two months
9. Will an occasional cigarette damage your health?
a) No, you can smoke every now and then and it has no effect on your health.
b) Yes, even smoking small amounts of tobacco can increase your risk of certain health
conditions.
c) Yes, because many people who smoke the occasional cigarette are unaware of how many
cigarettes they smoke.
d) Both b and c.
10. Quitting smoking not only improves your physical health it can also improve your mental
health.
a) True
b) False

2

Quiz Answers
Question 1 = d
Question 2 = c
Question 3 = d
Question 4 = a
Question 5 = b
Question 6 = a
Question 7 = a
Question 8 = c
Question 9 = b
Question 10 = a
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Appendix III
Group discussions

Source: Adapted from
https://www.ruralhealthinfo.org/toolkits/tobacco/2/schools/prevention-cessation
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Appendix IV
Role plays

Instructions & Guidelines: Each environment/scene card provides a description of the
environment you will be assigned to and the task describes the objective of this activity

Scene: You are at the mall in the food court. You are sitting with a small group of mainly new
friends. One of these new friends pulls out a hookah/ smokeless/ vape/ cigarette/other drugs/or
any other nicotine product and ask if anyone would be to try it. There and adults passing by,
not aware of what this new friend is holding

Task: As a group, discuss how each of you would respond to this new friend's offering. Use
that discussion to develop a 1-3-minute skit showing the scene and how different kinds of
people would respond to the offer. Keep in mind where you are and who is there. You will be
presenting this skit to the entire group.
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Appendix V
Games
In teams of four, you will match the cigarette chemical with the product that also contains that
chemical. Whichever team is able to match the most chemicals and products wins.
Provide each group with a set of game cards. Give a signal to indicate the beginning of the
game and allow the groups to try and pair the chemical with the product that contains that
chemical.

FDA Videos
• Watch the tobacco growth video (1:36 min)
• Watch the video about cigarette manufacturing (1:26 min)
• Watch the video on cigarette smoke (1:18 min)
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Appendix VI
Model Interview schedule
Interview Schedule for Headmistress/Headmaster
Date ..........................
Name of the school …………………
Name of the headmistress/headmaster-----------Sl.No Questions
Which is the educational district of
1.
your school?
Is your school located in rural or urban
2
area?
Is your school a mixed school or boy’s
3
school?
How many students were enrolled in
4
your school this year?
Does this school have a policy that
5
prohibits the usage of any tobacco
products among teachers?
In the last academic year, was there
6
any programme conducted for anti-tobacco/drug awareness?
Does your school have access to
7
teaching /learning materials on tobacco/drug
health hazard? (Books, videos etc.)
Are there any shops within 100 yards
8
to the school, which sells tobacco
products?
Are students allowed to go outside the
school premises during working
9
hours?
10
11
12

If no, have you ever noticed students
going outside without permission?
Will you close your gate during school
hours?
Is there any counselling facilities
available in your school?

Responses

0. Rural
1. Urban
0. Mixed school
1. Boys school

0. No
1. Yes
0. No
1. Yes
0. No
1. Yes
0. No
1. Yes
0. No
1. Yes
0. Probably
1. Sometimes
2. No
0. No
1. Yes
0. No
0. Yes
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Interview Schedule for class teachers
Sl.No Questions
1.
What is your name?
2.

Sex

4.

Which is the class that you are
assigned as the class teacher?
Which division?

5.

Which is the medium of syllabus?

6.

What is the total strength of the class?
How many boys are there in your
class?
In the last academic year, was there
any classroom programme conducted
for anti-tobacco/ anti-drug awareness?

3.

7.
8.

9.

Where is the classroom located?

10.

In which floor the classroom is
located?

11.

What are the possible actions taken,
when a student is caught for using any tobacco
products?(multiple answers applicable)

12.

Do you think that students who use
tobacco perform less in academic than
students who don` use tobacco?

Responses
0. Male
1. Female
2. others

0. English
1. Malayalam

0. No
1. Yes
0. Near to the staff room
1. Near to the office room
2. Near to the road
3. Others
0. Ground floor
1. First floor
2. Other floors
3. Only one floor
0. Inform parents
1. Inform
headmaster/headmistress
2. Other Specify__________
0. No
1. Yes
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