Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

DELNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA V
LETU 2016
1. Naziv prejemnika sredstev: Društvo za osebnostno rast in preventivo - bonding
2. Naslov oz. sedež: Zaloška 232/e, 1000 Ljubljana
3. Tel. št. in naslov E- pošte odgovorne osebe, ki je pripravila poročilo:
041 798 046; bogdan.polajner(at)zbps.si
4. Naziv programa: Svetovanje pedagoškim delavcem za preventivno delo
5. 2. delno poročilo
I. Vsebinski del poročila
1. DELNO POROČILO
a.) Napišite, kako poteka program glede na vlogo na javni razpis. Navedite vse morebitne
spremembe in razloge zanje.
Program poteka dobro, v skladu s planom.
Izvajamo vse planirane aktivnosti.
Nekateri vrtci in šole so nekatera planirana svetovanja na njihovo željo prestavili na drugo polovico
avgusta oz. na jesen. Za spremembe smo pridobili ustrezna soglasja.
Zaradi teh sprememb izvedba programa ni ogrožena; korektivne intervencije niso potrebne.
Do oddaje 2. poročila (jan-sept) je bilo izvedeno:
-

13 izvedb v skupnem obsegu 47 ur (od pogodbeno financiranih 96 ur oz. 24 izvedb po 4 ure
oz. ustrezno manj izvedb po 8 ali 16 ur)
8 zajetih ustanov (od pogodbeno dogovorjenih 14 ustanov)
99 zajetih ped. delavcev (od projektno planiranih 355 ped. delavcev (opomba: projekt ni bil v
celoti financiran; zajetih bo manj oseb)

Za obdobje po oddaji 2. poročila in do zaključka projekta (dec. 2016) ostaja za izvesti še:
- 11 izvedb (v obsegu 4 ure)
- zajem dodatnih prb. 170 ped. in svet. delavcev
- zajem dodatnih 6 ustanov (in nadaljnjo delo z nekaterimi že zajetimi ustanovami)
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b.) V tabelo vpišite do sedaj izvedene aktivnosti in vse aktivnosti, ki jih boste izvedli do konca koledarskega leta 2016.
ŽE IZVEDENE AKTIVNOSTI V PROGRAMU:
Datum
posamez
ne
izvedbe
(dan,
mesec in
leto)

Posamezna ciljna
skupina (vsako
skupino navedete
posebej)

Aktivnosti programa
(navedite konkretno naziv
aktivnosti)

Časovni obseg –
natančno navedite
od __do__ ure in
seštevek ur za
posamezno
aktivnost programa

Izvajalec/ci po posameznih
aktivnostih

Kraj posameznega
izvajanja

Število vključenih
udeležencev – število se
mora ujemati z listo
prisotnosti oz. z
dejanskim številom
udeležencev

7.1.16 Ped.del.
Svetovanje
13.00-16.00/4
B. Polajner
Vrtec Miškolin
6
19.1.16 Ped.del.
Svetovanje
13.00-16.00/4
B. Polajner
Vrtec Ciciban
3
4.2.16 Ped.del.
Svetovanje
13.00-16.00/4
B. Polajner
Vrtec Kolezija
3
9.2.16 Ped.del.
Svetovanje
15.00-16.30/2
B. Polajner
Vrtec Ciciban
2
19.2.16 Ped.del.
Svetovanje
12.00-15.00/4
B. Polajner
OŠ Polje
3
1.3.16 Ped.del.
Svetovanje
15.00-16.30/2
B. Polajner
Vrtec Ciciban
2
14.3.16 Ped.del.
Svet.+izobr+vaje
13.30-16.30/4
B. Polajner
Vrtec Mojca
24
22.3.16 Ped.del.
Svet.+izobr+vaje
17.00-20.00/4
B. Polajner
Vrtec Mojca
14
24.3.16 Ped.del.
Svetovanje
13.00-16.00/4
B. Polajner
Vrtec Kolezija
4
18.4.16 Ped.del.
Svetovanje
17.00-19.30/3
B. Polajner
Vrtec F. Prešeren
15
5.5.16 Ped.del.
Svetovanje
13.00-16.45/5
B. Polajner
Vrtec Jelka
4
2.6.16 Ped.del.
Svetovanje
13.00-16.00/4
B. Polajner
Vrtec Miškolin idr.
5
29.9.16 Ped.del. in starši Svetovanje
17.00-20.00/4
B. Polajner
Vrtec Mladi rod
12+2
Skupaj: jan-maj 2016:
- 11 izvedb v skupnem obsegu 39 ur (od pogodbeno financiranih 96h / 60 EUR/h oz. 24 izvedb po 4 ure (oz. ustrezno manj izvedb po 8 ali 16 ur)
- 8 zajetih ustanov (od pogodbeno planiranih 14 ustanov)
- 80 zajetih ped. delavcev (od projektno planiranih 355 ped. delavcev (opomba: projekt ni bil v celoti financiran; zajetih bo manj oseb)
Skupaj: maj-sept 2016:
- 2 izvedbi po 4 ure / vse skupaj do sedaj: 13 izvedb, 47 ur, 8 ustanov, 99 uporabnikov
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PREDVIDENE AKTIVNOSTI V PROGRAMU DO KONCA LETA 2016:

Datum
posamezne
izvedbe
(dan, mesec
in leto)

13.10.16
18.10.16
19.10.16
26.10.16
26.10.16
8.11.16
9.11.16
22.11.16
nov. 16
nov.16
nov. 16
dec.16

Posamezna ciljna skupina
(vsako skupino navedete
posebej)

Aktivnosti programa (navedite
konkretno naziv aktivnosti)
Prim. št. akt. izpod tabele

Vodstvo in svet. sl.
Kolegij uprave+svet.sl.
Svet. del. + ped. del.
Svet. del.
Svet. del. + ped. del.
Svet. del. + ped. del.
Svet. del. + ped. del.
Svet. del. + ped. del.
Svet. del. + ped. del.
Svet. del. + ped. del.
Svet. del.
Svet. del. + ped. del.

1
1
1
1+2
1
2
1+2
1+2
1+3
1+3
1
1+3

Časovni obseg –
natančno navedite
od __do__ ure in
seštevek ur za
posamezno
aktivnost programa

13.30-16.30 /4
14.00-17.00 /4
17.00-20.00 /4-5
11.00-14.00/ 4
17.00-20.00 /4-5
17.00-20.00 /4-5
17.00-20.00/ 4-5
16.00-19.00 /4
/4-5
/4
/4
/4

(dodatna gratis
izvedba)

3

Izvajalec/ci po
posameznih
aktivnostih

-‖-‖-‖-‖-‖-‖-‖-‖-‖-‖-‖-‖-

Kraj posameznega
izvajanja

Vrtec F. Prešeren
Vrtec F. Prešeren
Vrtec Najdihojca
Vrtec Miškolin
Vrtec Mladi rod
Vrtec Mladi rod
OŠ R. Jakopiča
Vrtec F. Prešeren
OŠ Vodmat
OŠ Nove Fužine
Vrtec Ledina
Viški vrtci

Predvideno število
vključenih
udeležencev

4
5-10
20
6
15
20
40
15
5
10
5
25
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III. Razno
Navedite, kar mislite, da je še pomembno za presojo izvedenega programa in niste vnesli v
prejšnje rubrike.
Pri tem projektu je važno upoštevati, da število zajetih oseb ni ključnega pomena za uspešnost
projekta, saj prav pri izvedbah, kjer gre za malo udeležencev, obravnavamo najtežjo svetovalno
problematiko vrtcev (domnevne spolne zlorabe otrok, problematika dela vrtca, ko gre za duševno
bolne ali za zasvojene starše; problematiko vrtca, ko gre za nasilen ped. delavcev nad otroki v
vrtcu,…).
* Izjavljamo, da stroškov in izdatkov, ki jih uveljavljamo za sofinanciranje projekta s strani MOL, v
tem poročilu, nismo in ne bomo uveljavljali pri katerem koli drugem sofinancerju.
Višina zneska DDV, ki ga uveljavljamo za sofinanciranje projekta je upravičen strošek, saj (ustrezno
podčrtajte):
- nismo identificirani za namene DDV ali
- ne uveljavljamo DDV , ker v okviru dejavnosti tega projekta nimamo pravice do odbitka
DDV.
Odgovorna oseba je podpisnik pogodbe, ki s svojim podpisom potrjuje resničnost vseh
navedenih podatkov v obrazcu za delno poročilo o izvajanju preventivnega programa na
področju preprečevanja zasvojenosti za leto 2016 ter nosi odgovornost v skladu s prevzetimi
pogodbenimi obveznostmi.
Delno poročilo programa
pripravil/a
Ime in priimek: Bogdan Polajner

Odgovorna oseba:
Ime in priimek: Srečko Somrak
Žig:

Podpis:

Podpis:

Za vsa dodatna pojasnila smo dosegljivi na elektronskima naslovoma breda.primozic@ljubljana.si ali
eva.dolinar@ljubljana.si ali po telefonu 01/3064035/53.
V primeru, da poročila ne podpiše odgovorna oseba vlagatelja oz. direktor/ica (za zavode) ali predsednik/-ca (za
društva), je potrebno priložiti njeno overjeno pooblastilo podpisniku za podpis le-tega.
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