RAZVOJNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAM – obrazec 2017
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
PRIJAVA
NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV
ZA LETO 2017

Naziv prijavitelja:
Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije (dalje: ZBPS)
Naslov programa:
Inovativni visokopražni program za abstinente in njihove bližnje osebe
Vpišite na katero izmed devetih področij javnega razpisa
se prijavljate (številko od 1 do 9):
Če prijavljate v okviru enega področja več vsebin, vpišete
črke, ki so navedene pred vsebinami in so razvidne iz VII.
poglavja javnega razpisa, točka C. Izračuni:

2
(2.1.a)(
2.1.a

POMEMBNO:
NAVODILO: Prijavo s prilogami je treba obvezno vložiti v enem izvodu ter na
zgoščenki/ključku z nazivom prijavitelja in naslovom socialnovarstvenega programa.
Izvajalci, ki v okviru enega področja prijavljate več vsebin, morate za vsako vsebino posebej
izpolniti: (kopirati) točke v poglavju III. MERILA ZA OCENJEVANJE/IZBOR RAZVOJNIH
SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV od točke 1. do vključno točke 5. B (razpisne
dokumentacije) in pripraviti ločeno finančno konstrukcijo za vsak podprogram posebej
(točka 6. poglavja II.A. razpisne dokumentacije).
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I.

OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU

1.

Naziv prijavitelja:

2.

Naslov in sedež:

Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije
ulica: Škocjan 46/a
kraj: Koper
poštna številka: 6000
občina: Koper

3.

Matična
številka:

4002270

4.

Davčna številka:

87772353

5.

Telefonska št.:

041798046

6.

E-pošta:

bogdan.polajner@zbps.si

7.

Naslov spletne strani
(če jo imate):

8.

Transakcijski račun:

9.

Pravno
organizacijska
oblika:

10.

Registracija
pravnoorganizacijske
oblike:

http://www.zbps.si
številka: SI56 2900 0005 5549 720
odprt pri (banka ali UJP v): Unicredit banka – enota Koper
društvo
pri organu: RS UE Koper
z aktom št.: 215-116/2008-5
z dne: 21.8.2008
ime in priimek: Bogdan Polajner

11.

Odgovorna oseba
prijavitelja:

funkcija: predsednik
tel. št.: 041798046
e-pošta: bogdan.polajner@zbps.si
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II.B. OSNOVNI PODATKI O PROGRAMU
1.

Program se izvaja (obkrožite):
a) na območju ene občine,
b) na območju upravne enote,
c) na območju več upravnih enot,
d) na območju ene statistične regije,
e) na celotnem območju Republike Slovenije.
Če delujete kot nacionalna mreža, to opišite:
/

2.

Kdaj ste začeli prvič izvajati program – mesec in leto?
15.1.2014

3.

Navedite obdobje, v katerem boste izvajali program v letu 2017:
(npr. od januarja do junija in od septembra do decembra)
Od meseca januarja do meseca decembra.
Število mesecev 12.

4.

Kako si zagotavljate prostor, kjer se izvaja program?
Prostori z najemnino:
- Škocjan 46/a pri Kopru;
- Koštabona 71 d, 6274 Šmarje pri Kopru.
Prostori brez najemnine:
- Kidričeva 43, 6000 Koper (PE KUD Pina)
- OŠ Kašelj, Kašeljska cesta 119A, 1260 Ljubljana;
- razne javne ustanove, društva in druge ustanove po RS (od 23 ustanov imamo
pisna soglasja za izvajanje programa v njihovih ustanovah)
- javni prostori (športne in družabne aktivnosti,…)

5.

Navedite prostorske možnosti prijavljenega programa za uporabnike:
1. Škocjan 46/a, pri Kopru:
- Stavba A (2 sobi, od tega 1 pisarna za upravno vodenje programa, souporaba
sanitarij M/Ž), parkirišča za min. 10 osebnih vozil / 3x tedensko 4h / P.S.P, 9-12h
- Stavba B: dvorana za izobraževalno in svetovalno delo (prb. 90m2, za prb. 30
oseb hkrati) in vrt oz. zelenica prb. 700m2 / 1x tedensko po 3h, P, 12-15h
2. Koštabona 71 d, 6274 Šmarje pri Kopru (ekološka kmetija Rejc):
- samopomoč, svetovanje, psihoterapija; 2 sobi, prb. 70m2, soup. sanitarij M/Ž,
kuhinje, vrta, 10 parkirišč /3x ted. 3h, T,S,Č, 17-20h in 2x mesečno po 6h
(sobote ali nedelje, 9.30-15.30)
3. Kidričeva 43, 6000 Koper (PE KUD Pina)
- sprejem uporabnikov, svetovanje, samopomoč, psihoterapija, družabne
aktivnosti, 2 sobi, prb. 40m2, soup. sanitarij M/Ž / 3x ted. 3h, P,P 9-12h, S 9-17h
4. Kašeljska 119/A, (OŠ Kašelj), 1260 Ljubljana:
- sprejem, informacije (zlasti starši), svetovanje, 1 soba, prb. 20m2, soup. sanitarij
M/Ž / 2x ted. 3h, T,Č, 14-17h
5. Prostori za posamične izvedbe vsebin programa (razne ped. ustanove, društva in druge
ustanove po RS): občasna izobraževanja v trajanju po 2-4 ure/delavniki / posam. izvedba);
Razpolagamo s pisnimi soglasji 23 ustanov za izvajanje programa v letu 2017.
6. Javno dostopni prostori za športne in družabne aktivnosti, 2x3h / delavniki ali/in vikendi
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6.
Stroški programa na uporabnika:
Opozorilo:
Izračun naj bo narejen tako, da bo razvidno, kakšen je strošek dela na uporabnika na uro v vašem
programu. Pri izračunu upoštevajte aktivno vključenost uporabnika v program.

vsi odhodki programa (rubrika odhodki skupaj v tabeli 4.2 poglavje V.)
(število uporabnikov vključenih v program) x (povprečno število ur
vključenosti posameznega uporabnika v program)

= 17 EUR
na uporabnika

Če menite, da stroški programa glede na število uporabnikov bistveno odstopajo od stroškov v
istovrstnih programih, pojasnite, kako je to odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge
specifičnosti programa:
/
7. Sofinanciranje s strani ministrstva po letih (navedite letnice sofinanciranja):
2015, 2016 (opomba: sofinanciranje je potekalo zgolj za preventivni del programa)
8. Ali ste se pri oblikovanju programa zgledovali po programih, ki jih izvajajo v tujini? Če da,
po katerem?
CEIS – Rim, Italija (ne-rezidencialni visokopražni program v okviru »Progetto Uomo«)
Outpatient TC programme, Day Top, New York – ZDA
TC Emiliehoeve, Hag, Nizozemska
9. Ali menite, da vaš program ponuja novo rešitev na področju socialnega varstva v
Sloveniji? Kakšno?
Nove rešitve na področju soc. varstva, pod-področje: visokopražna soc. rehabilitacija za zasvojene
in njihove ključne bližnje osebe:
1. izvedba (vključno z merjenjem uspešnosti) zajema uporabnikov z aktivnim pristopom v
obliki izobraževalno-preventivnih delavnic za starše uporabnikov (v mnogih drugih
programih delavci v sprejemnih centrih preveč pasivno čakajo, da uporabniki pridejo sami
do njih, kar se odraža za nizkem zajemu uporabnikov in na »težkih« nespecifičnih
uporabnikih, ki bolj spadajo med psihotične bolnike kot pa med »klasične« zasvojence);
2. izvedba (vključno z merjenjem uspešnosti) terapije in soc. rehabilitacije uporabnikov z
metodo bonding psihoterapije oz. BPT (ta metoda se v RS še praktične ne uporablja,
čeprav v tujini predstavlja uspešno in uveljavljeno metodo psihoterapije zasvojenih oseb;
BPT spada med priznane strokovne modalitete tudi v okviru EAP);
3. izvedba (vključno z merjenjem uspešnosti) psihološke averzivne metode (gre za inovacijo,
ki v okviru tega projekta predstavlja pilotno testiranje, z namenom, da kasneje skupaj z
Nizozemci, Belgijci, Italijani in Grki kandidiramo za evropski raziskovalni projekt) (na
zahtevo MDDSZEM lahko posredujemo dalje strokovno gradivo – utemeljitev metode, ki v
osnovi temelji na vzpostavljanju zdrave bio-psihične povratne nevronske zanke – dražljaj, ki
zasvojeni osebi povzroči slo po omami/drogi, postopoma vzbuja averzivno reakcijo).
4. Izvajanje (vključno z merjenjem uspešnosti) soc. rehabilitacije in psihoterapije za zasvojene
osebe v okviru psihoterapevtskih skupin, v katere so vključeni tudi osebe z drugimi
diagnozami (gre za ameriško prakso, po kateri v ambulantnih programih ne homogenizirajo
zasvojenih v vase zaprte skupine, pač pa jih mešajo z osebami z drugimi diagnozami in na
ta način pospešujejo njihovo socializacijo (v RS še prevladuje nasprotna praksa, kjer se
zasvojeni rehabilitirajo v homogenih skupinah po diagnozi)).
10. Kaj je po vašem mnenju tisto, v čemer se vaš program razlikuje od drugih programov?
Že navedeno - prim. zgoraj: točka 9. 2-3.
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III.

MERILA OCENJEVANJE/IZBOR RAZVOJNIH SOCIALNOVARSTVENIH
PROGRAMOV

Izvajalci, ki prijavljate več vsebin morate za vsako vsebino posebej izpolniti (kopirati) točke v
poglavju III. Merila za ocenjevanje/izbor razvojnih socialnovarstvenih programov od točke 1.
do vključno točke 5.B (razpisne dokumentacije).

III. A

MERILA ZA OCENJEVANJE RAZVOJNIH SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV

1. CILJI PROGRAMA IN UPORABNIKI PROGRAMA
Na kratko predstavite program in navedite poglavitne cilje programa:
Predstavitev programa (največ 200 besed):
Program zajema načrtovanje, merjenje (evalvacijo) in izvajanje: ne-stanovanjskega visokopražnega
načina socialne rehabilitacije, psihoterapije ter preventivnih izobraževanj za osebe z različnimi
zasvojenostmi ter za njihove ključne bližnje osebe (starši, partnerji, svetovalni in ped. delavci, idr.).
Glavne aktivnosti programa:
a) zajem, informiranje, uvodno izobraževanje uporabnikov na vsaj 20 lokacijah po RS, prb. 1-2x
tedensko, skupaj 4-8h/tedensko (plan: 300 oseb / letno);
b) izvajanje ne-stanovanjskega (»ambulantnega«) visokopražnega načina socialne rehabilitacije za
zasvojene osebe, z organiziranimi in profesionalno vodenimi športnimi (prof. šp. vzgoje), družabnimi
in ustvarjalnimi aktivnostmi za zasvojence-abstinente (ne glede na vrsto zasvojenosti), 1x tedensko
po 3 ure (plan: 20 oseb / letno);
c) izvajanje anamnestičnih intervjujev, skupinske bonding psihoterapije (dr.psih.,spec.
psihoterapevt), suportivne individualne in skupinske psihoterapije ter svetovanja za zasvojene
osebe, 2x tedensko, skupaj 12-16h/tedensko (plan: 20 oseb / letno);
d) izvajanje psihološke averzivne metode (dr.psih.,spec. psihoterapevt), (v okviru istih ur in iste
populacije kot točka c. zgoraj);
e) merjenje učinkovitosti, evalviranje ter obveščanje zainteresiranih ustanov o učinkovitosti
inovativnih metod
f) upravno vodenje programa.

Cilji programa (največ 150 besed):
1. min. 30% porast znanja uporabnikov o zasvojenostih in o zaščitnih dejavnikih v primerjavi z
znanjem ob vstopu v program / za 300 uporabnikov (vsi: občasni uporabniki)
2. min. 30% porast znanja, števila osvojenih socialnih veščin in števila osvojenih korektivnih metod v
primerjavi s stanjem ob vstopu v program / za 20 kont. vključenih uporabnikov
3. min. 30% znižana subjektivna percepcija osebnih stisk zaradi zasvojenosti in omam v primerjavi s
stanjem ob vstopu v program / za 20 kont. vključenih uporabnikov
4. min. 60% vključenost v šolanje ali v zaposlitve / za 20 kont. vključenih uporabnikov
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2. UPORABNIKI PROGRAMA
2.A.

Jasno opredelite ciljno skupino uporabnikov programa, način ugotavljanja potreb
uporabnikov in pogoje za vključitev uporabnikov v program (uporabnika štejte samo
enkrat (največ 100 besed)):

Zasvojene osebe (različne vrste zasvojenosti), z začetno ali stabilno abstinenco
- način ugot. potreb: anamnestični intervju (standardni obrazec), individualni razgovor, študij
dokumentacije drugih ustanov (ob soglasju uporabnika),…
- pogoji za vključitev: svobodno izražena volja za vstop v program, aktivno sodelovanje v
programu, spoštovanje temeljih pravil za kontinuirano vključene uporabnike (nenasilje,
abstinenca, ne-distribucija psihoaktivnih substanc, spoštovanje imovine on osebnosti
drugih uporabnikov in izvajalcev programa)
Starši, partnerji in druge ključne bližnje osebe zasvojenih oseb (ped. delavci, svetovalni delavci,…)
- način ugot. potreb: individualni in/ali enodružinski razgovor, študij dokumentacije drugih
ustanov (ob soglasju uporabnika),…
- pogoji za vključitev: svobodno izražena volja za vstop v program, aktivno sodelovanje v
programu, spoštovanje temeljih pravil za k.b.o. (molčečnost o uporabnikih, nenasilje,
spoštovanje imovine in osebnosti drugih uporabnikov in izvajalcev programa)

2.B. Pojasnite, kako program zadovoljuje potrebe uporabnikov in lokalne skupnosti:
Program preko svojih aktivnosti in metod prispeva k zniževanju potreb (kontinuirano vključenih)
uporabnikov po patološki omami, kar posledično znižuje zasvojenost in iz tega izhajajoče socialne
stike, zvišuje pa znanje, socialne veščine in zdrave kompetence uporabnikov.
Program zadovoljuje zlasti naslednje potrebe lokalne skupnosti: zniževanje števila zasvojenih,
zniževanje kriminala in pasivnosti zaradi raznih zasvojenosti, zniževanje števila uporabnikov
socialnih in zdravstvenih pomoči zaradi aktivne zasvojenosti; zviševanje števila aktivnih in
vedenjsko bolj zdravih (šolajoči se, zaposleni davkoplačevalci,…) članov lokalnih skupnosti.

2.C. Kje uporabniki izvedo za program oz. kdo jih napoti v program (možnih je več
odgovorov)?
x centri za socialno delo
x drugi socialnovarstveni zavodi (dso-ji, vdc-ji, cudv-ji, ipd.)
x zdravstveni dom ali druge zdravstvene ustanove,
x šole in druge vzgojnovarstvene ustanove,
□ tiskan info material: brošure, reklamni plakati, letaki
□ klasični mediji (TV, časopis,...)
x internet
x svojci, prijatelj, znanci
x drugi socialnovarstveni programi
x drugje (navedite): dobre izkušnje in priporočila bivših uporabnikov
2.D. Predvideno število kontinuirano vključenih uporabnikov v program v skladu z javnim
razpisom VII. poglavje/ točka C. Izračuni (uporabnik, vključen v program, se šteje samo enkrat) v
letu 2017:
20
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2.E. Predvideno število občasno vključenih uporabnikov v program v skladu z javnim
razpisom VII. poglavje/točka C. Izračuni (uporabnik, vključen v program, se šteje samo enkrat) v
letu 2017:
300 (op.: po razmerju 1:3 se upoštevajo kot 100 uporabnikov)

2.F. Povprečna vključenost uporabnika v program
-

Število kontinuiranih uporabnikov (ur/mesec): 20 oseb / 1oseba 16h mes. / min. 3 mes.
Število občasnih uporabnikov (ur/ mesec): 300 oseb / 1 oseba 2-4h mesečno / min. 1x

Opišite način vključevanja kontinuiranih in občasnih uporabnikov!
Kontinuirani: prostovoljno, min. 4 h tedensko (min. 3 mes. ali dlje) v terapevtske in prostočasne
aktivnosti (skupinsko in individualno)
Občasni: prostovoljno, min. 2-4 h mesečno (min. 1x) v izobraževalne in svetovalne aktivnosti
(skupinsko, enodružinsko ali individualno).

2.G.

Navedite število vključenih uporabnikov po mesecih v letu 2016:

Mesec

Število uporabnikov skupaj:

kontinuirani

občasni

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

38
46
44
38
11
6
/
8
13
23
34
34

17
19
19
19
4
4
/
4
4
6
5
2

21
27
25
19
7
2
/
4
9
17
29
32

2.H.

Navedite število vključenih uporabnikov po dnevih v mesecu decembru 2016:

Teden

Število uporabnikov skupaj:

kontinuirani

občasni

5. december
6. december
7. december
8. december
9. december
10. december
11. december

2
4
25
2
3
11
/

2
2
2
2
2
2
/

/
2
23
/
1
9
/

2.I. Navedite vse uporabnike v mesecu decembru 2016: 34 (uporabnik se šteje samo enkrat).
Kontinuirani: 2
Občasni: 32
Skupaj: 34
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3. METODE DELA V PROGRAMU
3.A.

Navedite osnovne metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu, ki
omogočajo doseganje ciljev:
Metode dela in aktivnosti v programu so poslovna skrivnost (obkrožite): DA

NE

Motivacijski intervju (individualno)
Izobraževalno-preventivna predavanja (skupinsko)
Individualni, partnerski in družinski posvetovalni razgovori
Sprejemni intervju po BPT metodi (individualno)
Encounter skupine
Pomoč za samopomoč (skupinsko)
Bonding psihoterapija (skupinsko)
Psihološka averzivna metoda glede zasvojenosti (individualno in skupinsko)
Športne, družabne in ustvarjalne aktivnosti (individualno in skupinsko)
Izobraževanje in informiranje (individualno in skupinsko)

3.B.

Opredelite cilje programa z navedbo strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s
katerimi jih nameravate doseči (metode, tehnike ... (navedite tudi število ur, ki jih
mesečno namenite doseganju določenega cilja)):
Podatki iz točke 3.B. so poslovna skrivnost (obkrožite): DA
Mesečno število
ur vključenosti
posameznega
uporabnika v to
aktivnost
4

Cilj

Navedite aktivnost za
dosego cilja in mesečno
število ur aktivnosti

1) min. 30% porast
znanja uporabnikov
o zasvojenostih in o
zaščitnih dejavnikih
v primerjavi z
znanjem ob vstopu v
program (vsi up.)

Izobraževalno-preventivna
predavanja

2) min. 30% porast
števila osvojenih
socialnih veščin in
števila osvojenih
korektivnih metod v
primerjavi s stanjem
ob vstopu v program
(kont. up.)

Motivacijski intervju
Encounter skupine
Pomoč za samopomoč
Športne,
družabne
ustvarjalne aktivnosti

3) min. 30% znižana
subjektivna
percepcija osebnih
stisk zaradi
zasvojenosti v
primerjavi s stanjem
ob vstopu v program
(kont.up.)
4) min. 60%
vključenost v šolanje
ali zaposlitve
(kont.up.)

Sprejemni intervju po BPT
metodi
Bonding psihoterapija
Psih. averzivna metoda

6-16

Motivacijski intervju
Pomoč za samopomoč
Izobraževanje
informiranje

2-4

NE
Imena izvajalcev
aktivnosti za dosego
posameznih ciljev
in njihova izobrazba
Bogdan Polajner, dr. psih.

Individualni, partnerski in
družinski
posvetovalni
razgovori
16
in

in

Bogdan Polajner, dr. psih
Srečko Somrak,
prof.šp.vzg.
Neža Blaži,
univ.dipl.biopsih.
Mateja Erce,
univ.dipl.biopsih.
Adelina Kraja,
univ.dipl.biopsih.
Bogdan Polajner, dr. psih.
Neža Blaži,
univ.dipl.biopsih.
Mateja Erce,
univ.dipl.biopsih.
Adelina Kraja,
univ.dipl.biopsih.
Bogdan Polajner, dr. psih
Neža Blaži,
univ.dipl.biopsih.
Mateja Erce,
univ.dipl.biopsih.
Adelina Kraja,
univ.dipl.biopsih.
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3.C.

Navedite tudi druge aktivnosti, ki omogočajo delovanje programa (npr.: dodatno
usposabljanje, supervizija, računovodstvo ... ):
Podatki iz točke 3.C. so poslovna skrivnost (obkrožite): DA
aktivnost

NE
število ur/mesec

Zunanja evalvacija programa

2

Testiranje novih psihoterapevtskih metod za zasvojene

2

Supervizija

2

Računovodstvo

5

Izobraževanje oz. konzultiranje v tujini (pri ESBP, dr. Kooyman)

3.D.

(8h / 1x letno)

Navedite, koliko ur je v določenem časovnem obdobju posamezni uporabnik aktivno
vključen v program (npr: 6 uporabnikov po 1 uro dnevno in/ali 2 uporabnika po 2 uri na
teden ... ):

Kontinuirani: 4-8 tedensko (min. 3 mesece)
Občasni: 1-4 tedensko (praviloma več mesecev, lahko tudi enkratno)

3.E.

Če so uporabniki vključeni v skupinsko obliko dela, navedite tudi število skupin,
število ur delovanja na teden in število uporabnikov v posameznih skupinah:

BPT skupina (2x mesečno, 6-8 ur, prb. 10-15 uporabnikov)
Encounter skupina (1x mesečno, 3 ure, 7-10 uporabnikov)
Pomoč za samopomoč (1x mesečno, 3 ure, 7-10 uporabnikov)
Predavanje za skupine staršev (prb. 1x tedensko, 3-4 šol. ure, prb. 20-40 uporabnikov / posam.
izvedba)
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4. NAČIN EVALVACIJE PROGRAMA IN SODELOVANJE UPORABNIKOV V PROGRAMU
4.A.

Opišite, na kakšen način ima program izdelano evalvacijo doseganja ciljev in
rezultatov:

Evalviranje ciljev in rezultatov vsebin poteka s standardnim evalvacijskim obrazcem, preko katerega
uporabniki anonimno, po vsaki posamezni izvedbi ali po smiselno zaključeni časovni enoti izvajanja,
posredujejo: oceno koristnosti, oceno zadovoljstva, odprta povratna sporočila (pohvale,
kritike, predloge); hkrati podajo odgovore na test in re-test znanja.
Evalvacijske obrazce konec vsakega koledarskega obdela zunanja neodvisna ustanova:
Znanstveno raziskovalni inštitut Univerze na Primorskem, ki na podlagi izpolnjenih evalvacijskih
obrazcev izdela vsebinski in statistični elaborat, vključno s priporočili za izboljšave programa.

4.B. Na kakšen način uporabniki sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa:
Uporabniki preko anonimnih evalvacijskih obrazcev sproti – že med izvajanjem programa ocenjujejo potek programa ter tako sproti vplivajo na izvajanje oz. korigiranje programa, ki je že v
teku ali pa vplivajo na načrtovanje programa za novo časovno obdobje.
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IV.

PODATKI O IZVAJALCIH PROGRAMA
1. Odgovorni nosilec/nosilka programa:
Ime in priimek: Bogdan Polajner
Telefon: 041798046
Smer in stopnja dosežene izobrazbe: dr. psih., spec. psihoterapevt
Št. listine in datum o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva:
166-570/91-92, dne 9.7.1992 in organ, ki je izdal potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu:
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo.
Delovne izkušnje:

26 let dela z otroci, mladino, starši in drugimi družinskimi člani oz. ključnimi bližnjimi osebami (IVZ,
IAT, Društvo Projekt Človek, Inštitut za zasvojenosti, ZBPS), večinsko področje dela: socialno
varstvo, pod-področja: psihoterapija, rehabilitacija, preventiva - zasvojenosti z drogami.
Reference, usposabljanja, izobraževanja:
-naziv od MDDSZ: višji svetovalec
-ustanovitelj in prb. 15 strokovni ter upravni vodja programa »Projekt Človek« (soc. rehabilitacija,
terapija in reintegracija za zasvojene z drogami in za njihove družine)
-specialist bonding psihoterapevt, BPT - Teaching Fellow (opravljena 6 letna specializacija v Rimu)
-ustanovni član in predsednik ZBPS
-podpredsednik ESBP (European Association for Bonding Psychotherapy) in član predsedstva ISBP
ustanovni strokovni in upravni vodja programa »Projekt Človek« (soc. rehabilitacija zasvojenih z
drogami in njihovih družin)
-habilitiran visokošolski učitelj za področje psihologija na UP-FAMNIT, Koper
-predavatelj na več predmetih na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost, SFU, Ljubljana
-registrirani znanstveni raziskovalec
-supervizor z licenco SZS
-strokovni izpit s področja soc. varstva
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