Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije
naslov uprave: Škocjan 46/a, 6000 Koper
Ime programa:

Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na
področju zmanjševanja rabe psihoaktivnih sredstev
vmesno poročilo o izvajanju programa
za obdobje: jan. 2017 – jul. 2018
Glavni izvajalci: dr. Bogdan Polajner, univ.dipl.psih., psihoterapevt, strok. vodja programa
Neža Blaži, univ. dipl. biopsihologinja
Mateja Erce, univ. dipl. biopsihologinja
Adelina Kraja, univ. dipl. biopsihologinja
Srečko Somrak, prof. šp. vzgoje

Program sofinancirajo:

Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije
Program: Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoak. sredstev
AKTIVNOSTI /

KONČNI CILJI

CILJNE SKUPINE
Primarna preventiva
za zdravo populacijo (starši,
mladina) in strok. delavce (ped. in
soc. delavci, zdravniki,…)
Sekundarna preventiva
za rizične osebe, ki se še ne
omamljajo

Terciarna preventiva
za rizične osebe, ki se že
omamljajo, a še niso zasvojene

Program sofinancirajo:

Kriterij / PRIČAKOVANI REZULTATI (=100%)
Realizacija / DOSEDANJI REZULTATI (jan. 2017 – julij 2018) (št. + %)
K: izvedenih 150 prim. prev. delavnic

→ R: 204 (=136%)

K: zajetih 5.000 fiz. oseb v prim. prev.

→ R: 3.376 (=68%)

K: zajetih 50 ustanov, kjer izvajamo p. p.

→ R: 55 (=110%)

K: min. 30% porast znanja pri uporabnikih

→ R: 61,5 % (=205%)

Porast zdravih znanj in veščin

K: zajetih 200 uporabnikov

→ R: 111 (=55%)

Znižano zanimanje za omamna
sredstva

K: min. 30% porast oseb.in soc. veščin

→ R: 33,25 (=111%)

K: min. 30% znižan interes za omame

→ R: (podatek bo znan oktobra 2018)

K: zajetih 100 uporabnikov

→ R: 82 (=82%)

Porast zdravih znanj in veščin
uporabnikov

Porast zdravih znanj in veščin

Znižano omamljanje; neK: min. 30% porast veščin
napredovanje omam v zasvojenosti K: 30% up. prekine s škod. omamo

→ R: (podatek bo znan oktobra 2018)
→ R: (podatek bo znan oktobra 2018)

Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije
Program: Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoak. sredstev
AKTIVNOSTI /

KONČNI CILJI

CILJNE SKUPINE

Kriterij / PRIČAKOVANI REZULTATI (=100%)
Realizacija / DOSEDANJI REZULTATI (jan. 2017 – julij 2018) (št. + %)

Terapija

Porast zdravih znanj in veščin

K: zajetih 100 uporabnikov

→ R: 63 (=63%)

za zasvojene in k.b.o.

Vzpostavitev abstinence

K: min. 30% porast znanj in veščin

→ R: 66% (=220%)

K: min. 30% uporab. vzpostavi abstinenco

→ R: 25% (= 83%)

Rehabilitacija

Porast zdravih znanj in veščin

K: zajetih 150 uporabnikov

→ R: 34 (=23%)

za abstinente in k.b.o.

Porast zadovoljstva uporabnikov

K: min. 30% porast oseb. in soc. veščin

→ R: 26% (=87%)

samih s seboj in z lastnim
življenjem

K: min. 30% porast zadovoljstva up.

→ R: 46,5% (=155%)

K: zajetih min. 30 poskusnih oseb / 3 različne zasvoj.

→ R: 17 (=57%) / 4 (=130%)

K: merjenje učinka metode na min 30 posk. osebah

→ R: 17 (=57%)

Raziskava o učinkih inovativne
ter. metode:
biopsihološko depogojevanje
zasvojenosti, znižan stres,…

Program sofinancirajo:

Implementacija metode
Merjenje učinkov metode s
testiranjem uporabnikov –
prostovoljcev / poskusnih oseb
(urinski testi, alkoh., kortizol,…)

Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije
Program: Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoak. sredstev
Kriterij / PRIČAKOVANI REZULTATI (100%)

Realizacija / DOSEDANJI REZULTATI (jan. 2017 – julij 2018) (št. + %)
→

EVALVACIJA

K: pridobljene evalvacije od 80% od 5.000 uporabnikov
K: min. povprečna ocena (pd) »4« o zadovoljstvu s
programom ter o koristnosti programa

DOSEG

K: področje izvajanja programa: prev. delavnice po vsej RS (in slov zamejstvu v Italiji),…
K: 50 ustanov: šole, vrtci, ZD-ji, CSD-ji, VZ, NVO, župnišča,… / 5.000 neposred. vključ. fiz. oseb
K: pogostost izvajanja: celoletne in vsakodnevne aktivnosti,...
K: ciljne skupine glede na druž. vlogo: 60% starši, 20% strok. delavci, prostov., 20% otroci/mlad.
K: ciljne skupine glede na „diagnozo“: zdravi (5.000), rizični (300), zasvojeni (100), rehab. (150)

PROMOCIJA

K: 1 delujoča spletna stran ZBPS
K: 3 objave za javnost v 3 različnih medijih + tiskovna k.

K: 1 objavljen strokovni članek
K: 10 pwp gradiv / na 50 ustanov + 100 fiz. distributerjev
K: 1 poljudno-strokovna knjiga (150 str./500 izvodov)
K: 5.000 pisnih info. (1 str.) o projektu in sofinancerjih

Program sofinancirajo:

R: 3.590 up. (=71,8%) (avg. 2018: 3.697 up.) / 1.275 evalvacij (=36%)
→ R: Zadovoljstvo: → R: Koristnost:
ocena 5:
694 (=53%)
733 (=56%)
ocena 4:
432 (=33%)
409 (=31%)
ocena 3:
97 (=7%)
77 (=6%)
ocena 2:
8 (=0,6%)
8 (=0,6%)
ocena 1:
25 (=1,9%)
25 (=2%)
brez odg.: 51 (=3,9%)
→
→
→
→
→

R: vse regije (+ zamejstvo), razen Prekmurje
R: 58 (=115%) ustanov / 3.590 oseb (=71,8%)
R: pvpr.: 10h/na dan/vsi delavniki + 20 sobot/10h
R: ustrezno planu
R: ustrezno planu (prim. R: prev., ter., reh.)

→ R: v celoti / dodatno: splet MOL-UPZ oz. UP, MOK-Zdravo mesto (=300%)
→ R: 6 objav (=200%): RAI-Radio Trst +TV, Nedelo, Slovenske novice, Radio Robin,
glasilo Goriška, internet,… (načrt: izobr. film za zdravnike; tiskovna konf.,…)
→ R: (v pripravi 3 članki)
→ R: 12 gradiv (=120%) / 27 ustanov (=54%) / 53 fiz. oseb (=53%)
→ R: (v pripravi)
→ R: 3.590 izvodov (71,8%)

Zaznane potrebe glede
uporabnikov; načrti in
predlogi glede potreb
ZBPS: →
→
→

• Aktivnosti zajemajo visoko število uporabnikov, zlasti za
področje terapije in rehabilitacije potrebujemo stabilno zaposlene
delavce in dobre strokovnjake → predlagamo vsaj 5 letno
obdobje sofinanciranja programov (drugi sofinancerji - npr.:
MOL: 3 leta, MDDSZEM: 10 let,…).

Ministrstvu za zdravje
se zahvaljujemo za
sofinanciranje in
podporo!

• Povpraševanje po preventivnih delavnicah ZBPS zgolj v okviru
MOL za 400% presega naše zmožnosti (dokazila: pisna soglasja
oz. načrte ped. ustanov glede našega preventivnega delovanja,
podana na MOL-UPZ) → predlagamo višje sofinanciranje
programa ZBPS v naslednjem obdobju z namenom vzpostavitve
slovenske mreže preventivnega, terapevtskega,
rehabilitacijskega in raziskovalnega delovanja ZBPS: vsaj 3 polne
zaposlitve (sedaj: 1 polna zaposlitev) v obdobju 2019-21.

Na podlagi naših
izkušenj - v 11 letni
zgodovini ZBPS (in 26
letni zgodovini DPČ) prav ta razpis najbolj
sovpada z dejanskimi
potrebami uporabnikov
ter dejanskim
delovanjem NVO na
področju preprečevanja
zlorab drog ter PAS!

• Za knjigo, ki je v pripravi (500 izvodov) imamo že sedaj več kot
1.000 prošenj/naročil → predlagamo sofinanciranje ponatisa
knjige v okviru naslednjega razpisa ali že prej.
• Potni stroški (delavnice po vsej RS,…) v okviru sedanjega
sofinanciranja zadoščajo ZBPS-ju za prb. 4 mesece →
predlagamo ustreznejše upoštevanje terenske narave (nekaterih)
projektov ter možnost sofinanciranja potnih stroškov tudi
honorarno zaposlenim delavcem.

Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije
Program: Preventiva, terapija, rehabilitacija in raziskovanje na področju zmanjševanja rabe psihoak. sredstev
INFORMACIJE:

http://www.zbps.si/

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_in_projekt
ov_na_podrocju_javnega_zdravja/javni_razpis_za_sofinanciranje_programov_za_leta_2017_2018_in_2019/
https://www.zdravomesto.org/zdrave-aktivnosti/
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/zdravje-in-socialno-varstvo/socialnovarstveni-programi-podporein-pomoci/zasvojenosti/
NAROČILA NA
STORITVE:

bogdan.polajner@zbps.si
gsm: 041 798 046

preventiva
izobraževanja
posvetovanja
terapija
rehabilitacija

Program sofinancirajo:

Neža Blaži, univ. dipl. biopsih.
051 392 263
Adelina Kraja, univ. dipl. biopsih.
041 748 262
Mateja Erce, univ. dipl. biopsih.
041 748 053

POMEMBNA INFORMACIJA ZA UPORABNIKE:
DELO Z UPORABNIKI NE POTEKA NA NASLOVU UPRAVE
DRUŠTVA, PAČ PA NA RAZLIČNIH NASLOVIH PO SLOVENIJI
(POVPRAŠAJTE TAKO ZA STORITEV KOT TUDI ZA NASLOV)

