
Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije  
Program: Preprečevanje zlorab alkohola in drugih psihoaktivnih sredstev / sofinancer: MZ 
 
 

PRILOGA K VSEBINSKEMU VMESNEMU POROČILU 

ZA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Opis dosedanjega izvajanja programa z opisom aktivnosti (metode in pristopi 

dela, informiranje in obveščanje javnosti, termini izvedb, nosilci izvedb, 

število vključenih uporabnikov…) 

 

Program je  do sedaj zajemal vsa predvidena področja dela in znotraj njih vse predvidene aktivnosti, 
na vseh 3 načrtovanih ravneh preventive: 
 
 

I. raven - primarna preventivna raven:  
 
 
Zajete populacije:  
 

 otroci, mladostniki, starši  

 plan 2015-2016: zajem 2000 oseb 

 dosedanja realizacija: 897 staršev (otroci in mladostniki so – v izogib podvojitvam - šteti le pri 
področju III.) 

 
Metode, aktivnosti, pristopi dela:  
 

 izobraževanja in preventivne delavnice  

 plan 2015-2016: izvedba vsaj 100 delavnic/izobraževanj 

 dosedanja realizacija: 42 
 
Vsebine delavnic:  
 

 Zakaj in kako omejevati uporabo alkohola pri otrocih, mladini in odraslih (zlasti starši, vozniki, 
nosečnice,…);  

 Sodobni trendi pri uživanju alkohola in drugih PAS pri mladih in varovalni dejavniki;  
 Kako lahko starši z odnosi in vzgojo vplivamo na zdravo vedenje otrok in na zniževanje potrebe po 

omami;  
 Kako lahko starši vplivamo na čustveno inteligentnost otrok in kako jih to varuje pred zlorabo PAS 

(izobraževane z vajami);  
 Kakovostna komunikacija in njena vloga pri zniževanju potrebe po alkoholu in PAS (izobraževane z 

vajami);  
 Kako starši učimo otroke varovalnih dejavnikov in kako jih izvajamo v okviru družine (izobraževanje z 

vajami);  
 Kaj lahko storimo mladi za preprečevanje zlorab alkohola in PAS (pred. in vaje);  
 idr 



Podatki o posamičnih izvedbah delavnic oz. izobraževanj do okt. 2015:  
 

Datum 

posamez

ne 

izvedbe 

(dan, 

mesec in 

leto)  

Posamezna 

ciljna 

skupina 

(vsako 

skupino 

navedete 

posebej) 

 

Aktivnosti 

programa 

(navedite 

konkretno naziv 

aktivnosti)  

 

Opomba: glej 

spodnji seznam 

vsebin 

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  

8.1.15 starši 1 16.30-18.00 Polajner Vrtec Jelka 26 

12.1.15 Starši  2+6  Polajner OŠ Preserje  31 

12.1.15 Starši  2+6  Polajner OŠ Podbrdo pri 

Solkanu  

44 

13.1.15 starši 1 18.00-19.30 Polajner OŠ Vič 30 

14.1.15 Starši +p.del 1+6  Polajner Kranjski vrtci 45 

15.1.15 starši 3 17.00-18.30 Polajner Vrtec Mojca 10 

22.1.15 starši 3+6 17.00-18.30 Polajner Vrtec Mojca 20 

26.1.15 starši 6 18.00-19.30 Polajner OŠ P. Voranc 6 

27.1.15 starši 1 18.00-19.30 Polajner OŠ Vič 19 

29.1.15 starši 1 16.30-18.00 Polajner Vrtec Jelka 8 

3.2.15 starši 1 18.00-19.30 Polajner Vrtec Črnuče 8 

4.2.15 starši 3 17.30-19.00 Polajner Vrtec Ciciban 10 

10.2.15 starši 1+8 16.00-17.30 Polajner Vrtec Črnuče 

(e. Ostržek) 

9 

10.2.15 starši 7 18.00-19.30 Polajner Vrtec Črnuče 

(e. Sonček) 

8 

16.2.15 Starši  2+6  Polajner Vrtec Mengeš  41 

18.2.15 starši 4 17.30-19.00 Polajner Vrtec Ciciban 17 

4.3.15 starši 2+7 17.30-19.30 Polajner Vrtec Ciciban 9 

5.3.15 Starši  2+6  Polajner POŠ Bučka   21 

18.3.15 starši 2+7 17.30-19.30 Polajner Vrtec Ciciban 8 

19.3.15 starši 2 16.45-18.30 Polajner OŠ Vodmat 11 

23.3.15 Starši  1+6  Polajner OŠ Preserje  31 



 
Priloga: seznam naslovov izvedenih vsebin (kolona 3 v tabelah o izvedenih aktivnostih):  

1) Kako lahko starši z odnosi vplivamo na zdravo vedenje in zdrav  razvoj otroka (družinski odnosni 
slogi)  

2) Pet ključnih elementov vzgoje (in otroku škodljivi vzgojni slogi) 
3) Procesa separacije in individualizacije ter njun pomen za razvoj otroka 
4) Čustvena inteligentnost in ukrepi staršev ob čustvenih težavah otrok 

30.3.15 starši 2 17.00-18.30 Polajner Vrtec Andersen 22 

9.4.15 starši 4 18.00-19.30 Polajner OŠ Vodmat 21 

14.4.15 starši 4 18.00-19.30 Polajner OŠ Ledina 9 

16.4.15 starši 1 17.00-18.30 Polajner Vrtec Črnuče 15 

20.4.15 Starši  2+6  Polajner OŠ Preserje  32 

21.4.15 starši 1 15.00-16.30 Polajner Vrtec Najdihojca 8 

21.4.15 starši 6 18.00-19.30 Polajner OŠ Ledina 7 

5.5.15 Starši  1+6  Polajner OŠ I.Roba, NG  71 

19.5.15 Starši 6 17.00-18.30 Polajner Vrtec Mladi rod 7 

28.5.15 starši 1 17.50-19.00 Polajner OŠ Polje 37 

2.6.15 starši 1 16.30-18.00 Polajner Vrtec Črnuče  30 

4.6.15 starši 2 17.00-19.30 Polajner Vrtec F. Prešeren 9 

18.6.15 starši 1 17.00-18.30 Polajner Vrtec Mojca 43 

3.9.15 starši 6 17.00-18.30 Polajner OŠ Polje  34 

22.9.15 starši 1 17.00-18.30 Polajner OŠ Prule 28 

23.9.15 starši 3 17.30-19.00 Polajner Viški vrtci 21 

24.9.15 starši 8 18.00-19.30 Polajner OŠ M. Pečarja 39 

30.9.15 starši 1 17.00-18.30 Polajner Vrtec Najdihojca 16 

1.10.15 starši 4 18.00-19.30 Polajner OŠ M. Jarca 9 

5.10.15 starši 3 17.00-18.30 Polajner Vrtec Mojca 10 

6.10.15 starši 4 17.00-18.30 Polajner Vrtec F. Prešeren 17 

 

42 izvedb                                                                                                                          23                         897 

                                                                                                                       različnih ustanov        staršev (delno isti)  



5) Vloga staršev pri preprečevanju zlorab alkohola in drog 
6) Vloga staršev pri preprečevanju raznih zasvojenosti (zlasti zasvojenosti brez substanc: z 

internetom, TV, raznimi dejavnostmi, odnosi,…)  
7) Kako lahko starši bolje sodelujemo z vrtcem ali šolo (komunikacija, značilni problemi, ukrepanje, 

roditeljski sestanki,…) 
8) Spodbujanje odgovornosti otrok  
 
Opomba:  
za zgoraj izvedene aktivnosti hranimo tudi podpise udeležencev in izpolnjene povratne evalvacijske 
obrazce 
 
 
 

II. raven - usmerjena preventivna pomoč:  
 
 

Zajete populacije:  
 

 strokovni delavci in sodelavci ter prostovoljci  

 plan 2015-2016: zajem 500 oseb  

 dosedanja realizacija: 633 (izobraževanja) + 132 (svetovanje) + 104 (supervizija) = 869 oseb 
 
Metode, aktivnosti, pristopi dela:  
 

 izobraževanja in preventivne delavnice, svetovalna srečanja, supervizije 

 plan 2015-2016: izvedba vsaj 100 delavnic/izobraževanj/svetovanj/supervizij 

 dosedanja realizacija: 13 izobraževanj + 18 svetovanj + 24 supervizij = 55 izvedb 
 
Vsebine delavnic/izobraževanj/svetovanj/supervizij:  
 

 kako lahko strokovni delavci pomagamo družinam pri preprečevanju zlorab alkohola in PAS 
(več pod-vsebin).  

 
Podatki o posamičnih izvedbah delavnic/izobraževanj/svetovanj/supervizij do okt. 2015:  
 
 
Področje izobraževanj in prev. delavnic:  

Datum 

posamez

ne 

izvedbe 

(dan, 

mesec in 

leto)  

Posamezna 

ciljna 

skupina 

(vsako 

skupino 

navedete 

posebej) 

 

Aktivnosti 

programa 

(navedite 

konkretno naziv 

aktivnosti)  

 

Tema je 

navedena pod 

tabelo 

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  

6.1.15 Ped.del  2+6  Polajner Vrtec Koper  107 

20.1.15 Ped.del. 3 16.00-19.00 

(4 ped.h) 

Polajner OŠ Vič 67 



 
Vsebine oz. aktivnosti (kolona 3 v tabeli zgoraj):  

1. Družinski odnosni slogi in možnosti za izboljševanje sodelovanja s »problematičnimi«starši 
(vključno z izboljševanjem koncepta rod. sestankov) 

2. Ukrepi za izboljševanje komunikacije med ped. delavci in starši šolskih/vrtčevskih otrok 
(nadaljevanje teme 1) 

3. Ključni elementi vzgoje ter otroku škodljivi vzgojni slogi 
4. Čustvena inteligentnost otrok ter čustvena separacija in individualizacija otrok 
5. Spodbujanje odgovornosti otrok in avtoregulacija  
6. Primarna, sekundarna in terciarna preventiva različnih zasvojenosti, zlasti preventiva alkohola 
7. Ukrepi za izboljševanje komunikacije znotraj kolektiva ped. delavcev 
8. Načela in metode vodenja malih skupin (predavanje in vaje) 
9. Načela in metode za izvajanje dobrega individualnega pogovora (predavanje in vaje) 
10. Metoda psihološkega depogojevanja zasvojenosti (predavanje in vaja) 
11. Preventivna delavnica proti stresu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.1.15 Ped.del. 2 15.30-18.30 

(4 ped.h.) 

Polajner Vrtec Pod 

gradom 

33 

31.3.15 Ped.del. 2 15.30-18.30 

(4 ped.h.) 

Polajner Vrtec Pod 

gradom 

27 

20.4.15 Ped.del. 2+6  Polajner OŠ Preserje 48 

25.8.15 Ped.del. 2+6 9.00-16.00 = 8 Polajner OŠ Ledina 38 

28.8.15 Ped.del. 2+6  Polajner OŠ Dobrova  32 

28.8.15 Ped.del. 2+6  Polajner OŠ Preserje  41 

28.9.15 Ped.del. 11 16.00-19.30=4 Polajner OŠ Vič 66 

8.9.15 Ped.del. 2+6  Polajner POŠ Bučka   32 

10.9.15 Ped.del. 1+6  Polajner Vrtec Zelena 

jama 

96 

8.10.15 Ped.del. 1+2 16.00-19.00=4 Polajner OŠ A. Šuštaršiča  46 

Skupaj 1+2 poročilo:  

 

 13                                                                                                                                                9                        633 

izvedb                                                                                                                                različ. ustanov     strok del. 

                                                                                                                                                                      (deloma isti) 



Področje svetovanja (in medgeneracijske preventivne pomoči):  
 

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  

9.2.15 ped.del. 

svet.služba 

Analiza primera 

Načrt ukrepov 

Svetovanje  

15.00-16.30 

(2) 

Polajner Vrtec Ciciban 3 

4.3.15 ped.del. 

svet.služba 

Analiza primera 

Načrt ukrepov 

Svetovanje  

16.00-17.30 

(2) 

Polajner Vrtec Ciciban 3 

12.3.15 Starši  

 

Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje  

15.00-17.15 

(3) 

Polajner Vrtec Ciciban 2 

9.4.15 Ravnateljica 

Svet.služba 

Razredničarke 

Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

8.30-10.45 

(3) 

Polajner OŠ Koseze 7 

14.4.15 Starši Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

16.00-17.30 

(2) 

Polajner OŠ Vodmat 1 

15.4.15 Ravnateljica 

Svet.služba 

Razredničarke 

Učitelji/ce  

Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

13.00-15.15 

(3) 

Polajner OŠ Koseze 9 

15.4.15 Starši Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

15.30-17.45 

(3) 

Polajner OŠ Vodmat 1 

20.4.15 Ravnateljica 

Svet.služba 

Razredničarke 

Učitelji/ce 

Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

13.00-15.00 

(3) 

Polajner OŠ Vodmat 5 

6.5.15 Ravnateljica 

Starši  

Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

15.30-17.30 

(2,5) 

Polajner OŠ Koseze 3 



6.5.15 Ravnateljica 

Svet.služba 

Starši  

Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

17.30-19.30 

(2,5) 

Polajner OŠ Koseze 3 

12.5.15 Starši Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

19.00-20.30 

(2) 

Polajner OŠ Vodmat 1 

26.5.15 Ravnateljica 

Svet.služba 

 

Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

15.15-16.30 

(2) 

Polajner OŠ Koseze 3 

2.6.15 Ravnateljica 

Svet.služba 

 

Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

9.00-11.15 

(3) 

Polajner Vrtec Mladi rod 2 

19.5.15* Učenci 7.a Prev.delavnica 8.00.-9.40 Polajner OŠ Trnovo 21 

19.5.15* Učenci 7.c Prev.delavnica 9.50.-11.30 Polajner OŠ Trnovo 24 

19.5.15* Učenci 7.b Prev.delavnica 12.00-13.35 Polajner OŠ Trnovo 22 

28.8.15 Svet.del. Izobraž. 

Analiz. probl. 

Svetovanje 

Izmen. mnenj 

Načrt prevent. 

13.00-15.00=3 Polajner Vrtec Mladi rod 3 

14.9.15 Starša otrok 

4.b 

Analiz. probl. 

Svetovanje 

Načrt prevent. 

18.00-20.15=3 Polajner OŠ Prule 2 

22.9.15 Vodstvo 

Svet.del. 

Analiz. probl. 

Izmen. mnenj 

Svetovanje 

Načrt prevent. 

18.00-20.15=3 Polajner OŠ Prule 2 

30.9.15 Starši 

Ped.del. 

Izobraž. 

Svetovanje 

Načrt prevent. 

15.00-16.30=2 Polajner Vrtec Mladi rod 13 

30.9.15 Starš otroka 

1a razreda 

Analiz. probl. 

Svetovanje 

Načrt prevent. 

19.00-20.30=2 Polajner OŠ Ledina 

(svet. je potekalo 

v prostorih Vrtca 

Najdihojca) 

1 

(7.10.15) Starš otroka 

e. Vrtača 

Analiz. probl. 

Svetovanje 

Načrt prevent. 

11.30-13.00 

(ni priznano v 

MOL) 

Polajner Vrtec F. Prešeren 1 

*opomba:  
Pri OŠ Trnovo in Vrtec F. Prešeren nismo podpisov šolskih otrok oz. drugih oseb na običajnih obrazcih; 
prištevamo zgolj št. oseb 

Skupaj 1+2 poročilo:  

18                                                                46 ur / izvedba                                       6                            132 

izvedb                                                         46 ur / priprava                          različnih ustanov        strok.del. 

                                                                      94 ur skupaj 



Področje supervizij:  
 

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  

15.1.15 svet.delavke 

vgojiteljice 

pom. 

vzgojit. 

Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje  

13.00-14.30 

(2 ped.h.) 

Polajner Vrtec Ciciban 13 

15.1.15 Soc.del.. Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner CSD Vič LJ 6 

27.1.15 svet.delavke Analiza primera 

Načrt ukrepov 

Svetovanje  

15.00-17.15 

(3 ped.h.) 

Polajner Vrtec Ledina 4 

17.2.15 svet.delavke Analiza primera 

Načrt ukrepov 

Svetovanje  

13.00-15.00 

(3 ped.h.) 

Polajner Vrtec Ledina 5 

19.3..15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner RC Tržič 6 

31.3.15 svet.delavke Analiza primera 

Načrt ukrepov 

Svetovanje  

13.00-15.00 

(3 ped.h.) 

Polajner Vrtec Ledina 3 

16.4.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner RC Tržič 6 

24.4.15 svet.delavke Analiza primera 

Načrt ukrepov 

Svetovanje  

13.00-15.00 

(3 ped.h.) 

Polajner Vrtec Ledina 4 

26.5.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner Zavod Pelikan 

TS dvojne dg 

5 

26.5.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner RC Tržič 6 

28.5.15 svet.delavke Analiza primera 

Načrt ukrepov 

Svetovanje  

13.00-15.45 

(4 ped.h.) 

Polajner Vrtec Ledina 5 

4.6.15 Soc.del.. Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner CSD Vič LJ 8 

27.8.15 Ped.del. Analiza težav 

Svetovanje  

8.00-11.00=4 Polajner OŠ Sp. Šiška 31 

8.9.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner RC Tržič 6 

6.10.15 ravnateljica Svetovanje 15.30-17.00=2 Polajner Vrtec F. Prešeren 1 



 
 
 

III. raven - specializirana preventivna pomoč v kombinaciji s psihoterapijo, 
svetovanjem in izvajanjem dejavnosti zdravega življ. sloga:  

 
 
Zajete populacije:  
 

 družinski člani (prednost: ekonomsko, izobrazbeno ali drugače prikrajšane družine oz. za 
družine, kjer se pojavlja prekomerna raba alkohola in/ali drugih PAS oz. kjer se izkazuje 
zdravstvena ali duševna, socialna oz. ekonomska škoda zaradi alkohola ali/in drugih PAS) 

 plan 2015-2016: zajem 100 oseb  

 dosedanja realizacija: 276 oseb 
 
Metode, aktivnosti, pristopi dela:  
 

 preventivne in terapevtske delavnice, organizirano zdravo druženje družin v prostem času, 
vključevanje rizičnih mladih v organizirano varstvo otrok in zdravo preživljanje prostega časa, 
animacijske delavnice, počitniško varstvo, pomoč pri šolanju, treningi veščin in varovalnih 
dejavnikov pred pretiranimi omamami,… 

 plan 2015-2016: izvedba vsaj 250 dni aktivnosti v centru za družine  

 dosedanja realizacija: 186 dni programa  
 

21.5.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner ZPM  12 

21.5.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner Zavod Vir - CE 2 

22.5.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner Zavod Pelikan 

SC Višnja gora 

9 

23.5.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner Zavod Pelikan 

TS dvojne dg 

5 

16.6.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner ZPM  10 

24.9.15 svet.del. Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

13.00-15.15=3 Polajner Vrtec Ledina  

in drugi 

4 

7.10.15 svet.del. Analiza težav 

Načrt ukrepov 

Svetovanje 

13.30-15.45=3 Polajner Vrtec Ledina  

in drugi 

3 

14.10.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner Zavod Pelikan 

TS dvojne dg 

6 

15.10.15 Strok.del.+JD Analiza težav 

Svetovanje  

 Polajner ZPM  6 

       

Skupaj 1+2 poročilo:  

 

24                                                                                                                                            10                        104 

izvedb                                                                                                                             različ. ustanov       strok.del.                                 



Vsebine delavnic/izobraževanj/svetovanj/supervizij:  

 preventivne in terapevtske delavnice na tematiko: kako si lahko otroci, mladina in starši sami 
pomagamo za zniževanje (ali odpravo) zlorab alkohola in/ali drugih PAS, organizirano zdravo 
druženje družin v prostem času, vključevanje rizičnih mladih v organizirano varstvo otrok in 
zdravo preživljanje prostega časa, animacijske delavnice, počitniško varstvo, pomoč pri 
šolanju, treningi veščin in varovalnih dejavnikov pred pretiranimi omamami,…  

 
Podatki o posamičnih izvedbah specializirane prev. pomoči za družinske člane do okt. 2015:  
 
Število vseh uporabnikov, vključenih v vsebine v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 10. 2015:  
 

Uporabniki    

1.1.2015-30.6.2015 

število spol  

M 

Spol 

Ž 

razlogi za vključitev v vsebine 

otroci  12 

+10* 

 

9 

+6* 

 

3 

+4* 

 

zvišati komunikacijske spretnosti 

- znižati odtujenost med generacijami v 

družini 

- zvišati zdrav življenjski slog 

-nuditi varstvo otrokom (ob neugodnih 

službenih urnikih staršev, osebnostnih 

težavah staršev idr.)  

- nuditi učno pomoč otrokom (isti razlogi 

kot zgoraj) 

mladostniki/mladostnice 28 14 14 zvišati komunikacijske spretnosti 

- znižati odtujenost med generacijami v 

družini 

- zvišati zdrav življenjski slog 

- nuditi učno pomoč (isti razlogi kot pri 

otrocih) 

posamezniki/posameznice 27 13 14 - zvišati vzgojne in komunikacijske 

spretnosti  

- okrepiti preventivne zmožnosti in znanje 

za krepitev družinskih srečanj 

družine 16 8 8 - potreba po učenju kakovostnega 

druženja in kakovostnega preživljanja 

prostega časa. 

- znižati škodljiv vpliv vsakdanjega 

prehitrega tempa življenja, stresa, različnih 

službenih in šolskih urnikov 

- znižati odtujenost družinskih članov 



- zvišati vzgojne (zlasti staršev) in 

komunikacijske spretnosti (vsi) 

razširjena družina 4 3 1 - povišati število stikov med vsemi tremi 
generacijami vključenih uporabnikov 

izboljšati komunikacijo, stike in odnose 

med vsemi tremi generacijami 

Drugo – samo vsebina 2 in 5: 

-starši 

ped. delavci idr. 

 

857 

21 

 

prb. 300 

2 

 

prb.557 

19 

- zvišati vzgojne in komunikacijske 

spretnosti  

- okrepiti preventivne zmožnosti in znanje 

za krepitev družinskih srečanj 

- izboljšati sodelovanje in odnose med 

otroci, starši in strokovnimi službami (zlasti 

šolstvom) 

Uporabniki 

1.7.2015-30.10.2015 

število spol  

M 

Spol 

Ž 

razlogi za vključitev v vsebine 

otroci  34 16 18 zvišati komunikacijske spretnosti 

- znižati odtujenost med generacijami v 

družini 

- zvišati zdrav življenjski slog 

-nuditi varstvo otrokom (ob neugodnih 

službenih urnikih staršev, osebnostnih 

težavah staršev idr.)  

- nuditi učno pomoč otrokom (isti razlogi 

kot zgoraj) 

mladostniki/mladostnice 20 9 11 zvišati komunikacijske spretnosti 

- znižati odtujenost med generacijami v 

družini 

- zvišati zdrav življenjski slog 

- nuditi učno pomoč (isti razlogi kot pri 

otrocih) 

posamezniki/posameznice 19 9 10 - zvišati vzgojne in komunikacijske 

spretnosti  

- okrepiti preventivne zmožnosti in znanje 

za krepitev družinskih srečanj 

družine 56 25 31 - potreba po učenju kakovostnega 

druženja in kakovostnega preživljanja 

prostega časa. 

- znižati škodljiv vpliv vsakdanjega 



prehitrega tempa življenja, stresa, različnih 

službenih in šolskih urnikov 

- znižati odtujenost družinskih članov 

- zvišati vzgojne (zlasti staršev) in 

komunikacijske spretnosti (vsi) 

razširjena družina 6 3 3 - povišati število stikov med vsemi tremi 
generacijami vključenih uporabnikov 

izboljšati komunikacijo, stike in odnose 

med vsemi tremi generacijami 

Drugo – samo vsebina 2 in 5: 

-starši  

-ped. delavci idr. 

 

256 

23 

 

prb.89 

/ 

 

prb.167 

23 

- zvišati vzgojne in komunikacijske 

spretnosti  

- okrepiti preventivne zmožnosti in znanje 

za krepitev družinskih srečanj 

- izboljšati sodelovanje in odnose med 

otroci, starši in strokovnimi službami (zlasti 

šolstvom) 

Skupaj 1-10 2015: 

Skupaj 1-10 2015 brez 

uporabnikov iz vsebin 2. in 5.  

1.433 

276 

526 907 / 

 
Opomba: uporabniki vsebin 2. in 5. v tabelah zgoraj so zajeti tudi v področju 1. in 3. ravni preventive, 

zato se njihovo število ne sem prištevati h končnemu številu vseh uporabnikov pri programu, ki ga 

sofinancira MZ (v tabeli zgoraj je že naveden ustrezno korigiran podatek)! 

Druge informacije o dosedanjem izvajanju projekta:  

 informiranje in obveščanje javnosti je potekalo na predvidene načine: preko spletne strani, z 

vabili od raznih ustanov (šole, CSD-ji, NVO,…), preko informativnih gradiv občin (objave in 

bilteni znotraj MOL, MOK,…), preko javnih medijev (radio,…), preko e-pošte od ZBPS (za že 

znane uporabnike), z ustnimi vabili med samimi uporabniki, ki so na lastno pobudo 

pridobivali nove uporabnike, z osebnimi vabili potencialnih novih uporabnikov od izvajalcev 

programa, preko posebnih prireditev za javnost (npr. Otroški bazar na Gospodarskem 

razstavišči po so-organizacijo in obveščanjem od MDDSZEM),… 

 Plan je bil deloma presežen: zlasti presegamo predviden zajem števila uporabnikov, na 

področju tretje ravni preventive pa tudi presegamo predvideno število izvedbenih dni 

programa 

 Dosedanje težave pri izvajanju projekta in korektivni ukrepi: v začetnem obdobju izvajanja 

projekta se je testiranje znanja uporabnikov pričelo kasneje, kot je bilo planirano; zaostanek 

bomo odpravili do naslednjega poročila 

poročilo sestavil:  
dr. Bogdan Polajner, odg. nosilec projekta  


