Obrazec prijave – razpis 2017

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov socialnega varstva
v Mestni občini Koper za leto 2017
(ustrezno obkroži)
a) Programi društev
b) Programi za delo z zasvojenimi
c) Preventivni programi

I. Podatki o prijavitelju
a) Osnovni podatki:
Naziv: Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije
Naslov oz. sedež: Škocjan 46/a, 6000 Koper
Telefon: 041 798 046

Fax: 05/6531825

E – mail: bogdan.polajner@zbps.si
ID št. za DDV oz. davčna številka: 87772353
Matična številka:

4002270

Številka transakcijskega računa:

SI56 2900 0005 5549 720

Ime banke:

Unicredit banka (enota Koper)

Pravno-organizacijska oblika:

- društvo

(ustrezno obkroži)

- ustanova
- zavod (javni - zasebni)

b) Podatki o odgovorni osebi:
Ime in priimek:

Bogdan Polajner

Funkcija: predsednik društva
Telefon: 041 798 046

Fax: 05/6531825

E – mail: bogdan.polajner@zbps.si
c) Podatki o članstvu društva:
Občina

Število članov

Mestna občina Koper

14

Druge občine

21

Skupaj

35
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II. Podatki o programu
NAZIV PROGRAMA
Psihosocialna pomoč za družine (starši, mladina, otroci, zasvojene osebe)

III. Podatki o izvajalcih programa
a) Odgovorni nosilec programa
Ime in priimek:

Bogdan Polajner

Smer in stopnja izobrazbe:

dr. psihologije

Strokovni naziv:

spec. psihoterapevt, višji svetovalec MDDSZEM, supervizor

Telefon: 041 798 046

Fax: 05/6531825

E – mail: bogdan.polajner@zbps.si
b) Izvajalci programa:
Navedite vse v spodnji tabeli zahtevane podatke o vseh izvajalcih programa.

Zap.
št.

Ime in priimek

Izobrazba

Navedba dela, vloga v
programu

Način dela v programu:
1. redno zaposlen
a) poln del. čas
b) krajši del. čas
2. delo po pogodbi
3. udeleženec javnih del
4. prostovoljec

1

Bogdan Polajner

dr. psih.

2

Neža Blaži

Univ. dipl. biopsih.
specializantka BPT

3

Mateja Erce

Univ. dipl. biopsih.
specializantka BPT

4

Adelina Kraja

Univ. dipl. biopsih.
specializantka BPT

5

Srečko Somrak

Prof.šp.vzg.

6

Zala Rejc

Štud. spec. ped.

Koordinator
(vodja)
programa
Izvajalec
prev.
delavnic,
psihoterapije
in
svetovanja
Izvajalka
animac.
programa
in
asistentka
pri
psihoterapiji
Izvajalka
animac.
programa
in
asistentka
pri
psihoterapiji
Izvajalka
animac.
programa
in
asistentka
pri
psihoterapiji
Športne
aktivnosti;
zimski počit. tabor
Pomoč pri organizaciji

7

Romana Rejc

Agron.

Pomoč pri organizaciji 4

8

Marcel Somrak

Dipl. ing. meh.

Pomoč pri organizaciji 4
2

1b

2

2

2

2
4
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V. Vsebinski del programa
(Obvezno izpolnite vse navedene točke. Če menite, da posamezne točke zaradi specifičnosti
programa ni možno ali smiselno izpolniti, morate to posebej označiti – prečrtati prostor,
namenjen izpolnjevanju ! Izpolnjujte kratko in natančno !).
1. Na kratko predstavite program in njegov potek:

Program nudi uporabnikom 32 skupinskih delavnic z različnim poudarkom
(psihoterapevtske delavnice, izobraževalno – preventivne delavnice, motivacijske
delavnice, učenje soc. veščin,…), ter 150 ur individualne psihoterapevtske in svetovalne
strokovne pomoči (za posameznike, lahko tudi za pare (starši) v stiskah zaradi težav pri
vzgoji otrok, partnerske ali osebne krize, zaposlitvenih težav,…
V program bo zajetih prb. 800 uporabnikov.
Program nudi 2 različni stopnji pomoči: 1.stopnja delavnic je izobraževalno-osveščevalna
ter motivacijsko-preventivna, 2. stopnja je psihoterapevtska in svetovalna.
Vsebine delavnic (navedene vsebine so posebej prilagojene za otroke in posebej za
starše): Kaj so psihosocialne težave in kako prepoznavati osebe s psihosoc. težavami;
Kako si lahko pomagamo sami, če nas pestijo različne stiske in psihosocialne težave, Kje
in kakšne oblike strokovne pomoči obstojijo v RS in čemu predvsem so namenjene; Kako
si lahko kot otroci/mladina pomagamo, če nas bremeni kakšna od težav: nasilje, omame,
spolna zloraba, čustvena in odnosna zapuščenost od staršev, ločitev staršev, smrt starša,
izrazitejše nerazumevanje v družini, težave s starši ali z rejniki,..); Kako lahko starši
izboljšujemo odnose, vzgojo in komunikacijo v družini ter čustveno inteligentnost otrok;…

2. Opredelite osnovne namene in cilje programa:

Namen delavnic in individualne psihoterapevtske pomoči: zniževanje socialnih in
duševnih stisk zaradi različnih travm ter težav (izkušnje spolne zlorabe, zapuščenosti od
staršev, večjih konfliktov v družini, izguba oz. nepridobitev zaposlitve,…), višanje
starševskih kompetenc, izboljševanje odnosov in družinske dinamike, učenje zdravih
socialnih veščin,…

3. Opredelite ciljno skupino uporabnikov (udeležencev oz. članstva), ki jim je program
namenjen in pogoje za vključitev vanj:
a) Ciljna skupina uporabnikov:

Starši, mladina, otroci v socialnih in duševnih stiskah – občani MOK in občani drugih
občin, prb. 800 oseb
b) Pogoji za vključitev v program:

Svobodno izražena želja za vstop v program, opravljen sprejemni intervju, spoštovanje
pravil programa, nenasilje in korekten odnos do drugih uporabnikov in izvajalcev
programa (članstvo v ZBPS ni pogoj za vstop v program).
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4. Navedite število uporabnikov v programu (če so uporabniki tudi iz drugih občin, navedite
iz katere in število uporabnikov). Če so uporabniki vključeni v skupinsko obliko dela,
navedite tudi število skupin:
Občina

Število uporabnikov

Mestna občina Koper

200

Občina: MOL

500

Občina: Kranj

20

Občina: MS

20

Občina: Domžale

20

Občina: Škofja Loka

20

Občina: Nova Gorica

20
Skupaj

800

Število skupin: 32.
5. Opišite metode in način dela v programu:
Organiziranje in izvajanje prostočasnih aktivnosti za podporo družinam v različnih stiskah
Organiziranje in izvajanje vodenih ustvarjalnih, komunikacijskih, športnih aktivnosti
Klasično predavanje
Preventivne delavnice z vajami
Predstavitve primerov dobrih praks
Slikovno gradivo, predstavljeno ob izobraževanju
Diskusija
Posvetovanje
Motiviranje
Paradoksna intencija
Individualni psih. Pogovor in svetovanje
Enodružinsko svetovanje
Skupinsko svetovanje
Bonding emotivna psihoterapija, vedenjsko-kognitivne intervencije,…
6. Predstavite predviden način ovrednotenja poteka programa in končne ocene (opišite
metode, s katerimi ugotavljate učinke programa in pokazatelje, po katerih je možno
preverjati njegovo učinkovitost oz. ga prilagajati glede na zastavljene cilje):
Ovrednotenje in oblikovanje končne ocene programa poteka preko:
- standardnega pisnega evalvacijskega vprašalnika oz. preko pisnih evalvacij
udeležencev, ki bodo poročali o zadovoljstvu z izvedenim izobraževanjem in o oceni
koristnosti programa (obe področji bodo ocenjevali po klasični šolski lestvici od 1 do 5).
- evalvacijski vprašalnik je deloma tudi odprtega tipa, tako da lahko uporabniki
posredujejo tudi prosta sporočila, predloge in kritike.
Konec vsakega koledarskega leta (oz. ob zaključku celotnega programa – za celotno obdobje)
se obdelajo vsi pridobljeni evalvacijski vprašalniki; za vsako posamezno evalvacijsko vsebino se
izdelajo statistični in grafični prikazi rezultatov oz. končnih ocen (elaborat).
7. Navedite tudi ostale aktivnosti, ki omogočajo delovanje programa (npr.: dodatno
usposabljanje, supervizija, …):
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Supervizija v okviru European Association for Bonding Psychotherapy (ESBP)
Izobraževanja izvajalcev (različni izvajalci)

8. Opišite morebitne elemente samopomoči uporabnikov (udeležencev oz. članov) v
programu:
Uporabniki od programa prejmejo znanja in spretnosti, ki jih lahko dalje sami uporabljajo v
prilagojenih oblikah samopomoči (več družinska srečanja; starši istega razreda,…).

9. Opišite način sodelovanja uporabnikov (udeležencev oz. članstva) pri načrtovanju in
izvedbi programa:
Na delavnicah bodo starši in/ali otroci aktivno vključeni v izvajanje, zlasti z diskusijo (redna
sprotna diskusija ali/in diskusija po zaključenem uvodnem delu delavnice); pri vseh oblikah
programa bodo aktivno vključeni tudi preko evalvacije, s katero bodo vplivali tudi na korigiranje,
dopolnjevanje in nadgrajevanje programa - že med potekom programa in tudi po zaključku
programa (zaradi dviga kakovosti programa v neslednjih letih).
Tudi načrtovanje tega programa temelji na 21-letnih povratnih informacijah od uporabnikov iz
preteklih let.
10. Opišite morebitno sodelovanje prostovoljcev v programu ter njihove aktivnosti v
programu:
Pomoč pri vsebinski izvedbi programa (prenos izkušenj in dobrih praks).
Pomoč pri organizacijskih zadevah programa.

11. Navedite kje se program izvaja (naslov) in kako si zagotavljate prostor (npr.: ste lastnik
prostorov, imate prostore v najemu oz. so vam dani v so-uporabo brez najemnine):
-

skupinske delavnice za občane MOK (1 soba cca 60m2, spalnica, skupni prostori,
sanitarije, zunanja jedilnica,….): ekološka kmetija Rejc, Koštabona 71 d, 6274 Šmarje,
najemnina
program za animacijske dejavnosti, individualno svetovanje in psihoterapijo: brazplačna
uporaba prostorov: KID PINA, PE Kidričeva 43, Koper
vodenje projekta: 2 pisarni, skupni prostori, Škocjan 46/a, 6000 Koper, najemnina
skupinske delavnice za občane drugih občin (in delno tudi za občane MOK): na šolah ali
vrtcih, brez najemnine.

12. Navedite koliko let že izvajate program, ki ga prijavljate: 23 let.
13. Navedite točen termin izvedbe programa v letu 2017 (navedite datum in število dni):
Program se izvaja v obdobju od januarja 2017 do decembra 2017 in traja skupaj prb. 340
dni.
Program se izvaja:
- tedensko (navedite število dni in ur) 2 dni / tedensko / 8 ur dnevno
14. Drugi podatki oz. informacije (vpišite morebitne dodatne podatke in druge informacije,
pomembne za izvedbo programa):
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MOK prosimo za višje - in ne zgolj simbolično – sofinanciranje (v primerjavi s preteklimi
leti).

VI. Dosedanje delo oz. reference
Navedite koliko let že izvajate programe na področju, za katero se prijavljate in katere
programe ste na tem področju uspešno izvedli v letih 2015 in 2016:
V letu 2015:
-

Center za družine – Južna Primorska in širše (projekt 2015-2016)
Preprečevanje zlorab alkohola in drugih psihoaktivnih substanc, MZ (projekt 2015-2016)
Izobraževanje pedagoških delavcev za izvajanje univerzalne preventive (MOL, 2015)
Izobraževanje staršev za preprečevanje destruktivnega vedenja otrok (MOL, 2014-2016)
Preventivne delavnice za starše, otroke in ped. delavce - za preprečevanje
destruktivnega vedenja otrok in nasilja v družinah (MOK, 2015)

V letu 2016:
-

Center za družine – Južna Primorska in širše (projekt 2015-2016)
Preprečevanje zlorab alkohola in drugih psihoaktivnih substanc, MZ (projekt 2015-2016)
Izobraževanje pedagoških delavcev za izvajanje univerzalne preventive (MOL, 2016)
Izobraževanje staršev za preprečevanje destruktivnega vedenja otrok (MOL, 2014-2016)
Preventivne delavnice za starše, otroke in ped. delavce - za preprečevanje
destruktivnega vedenja otrok in nasilja v družinah (MOK, 2016)

Za programe, ki ste jih izvedli v letu 2016, obvezno priložite še kratko poročilo na obrazcu
poročila o izvajanju programa v letu 2016 (Obrazec poročila – razpis 2017), ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
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VII. Priloge, kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev
Izpolnjeni prijavi na javni razpis (Obrazec prijave – razpis 2017) je potrebno priložiti, kot
dokazilo za izpolnjevanje pogojev, naslednje priloge:
1. fotokopijo odločbe oziroma sklepa o registraciji (upravne enote za društva, ministrstva za
ustanove, sodišče za zavode);
2. fotokopijo statuta ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost na
področju, za katero se prijavitelj prijavlja;
3. kratko poročilo o izvajanju programa v letu 2016 na obrazcu poročila.
Prijavitelji, ki imajo odločbo o statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju
socialnega varstva, o statusu humanitarne organizacije ali statusu invalidske organizacije,
priložijo tudi fotokopijo odločbe.

VIII. Izjava
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
-

da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi, točni ter da se strinjamo s preverjanjem
namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev;
da nismo subjekt, za katerega bi za Mestno občino Koper veljala omejitev poslovanja
po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/2011).
Podpis odgovorne osebe:

_____________________________
Žig

Kraj in datum: Koper, 3.3.2017

7

