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Analiza stanja na področju Analiza stanja na področju Analiza stanja na področju Analiza stanja na področju 
preventive v Slopreventive v Slopreventive v Slopreventive v Slo

V obdobju od januarja do maja 2011 januarja do maja 2011 januarja do maja 2011 januarja do maja 2011 je 
potekalo obširno zbiranje informacij o 
preventivnih dejavnostih v Sloveniji

- OZRK-ji
- Številne nevladne organizacije
- Vrtci, šole, CSD-ji
- internet
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• V omenjenem obdobju so izvajalci 

projekta na podlagi izpolnjenih 

obrazcev in drugih virov zbrali 

informacije o 116 različnih 116 različnih 116 različnih 116 različnih 

preventivnih dejavnostihpreventivnih dejavnostihpreventivnih dejavnostihpreventivnih dejavnostih, ki so 

razporejene po celotnem območju 

Republike Slovenije

Lokacija izvajanja:
Slika- Okolje, v katerem se izvaja preventivna dejavnost v Sloveniji
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Ciljna skupina:
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Načini izvedbe:
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Ugotovitve:

• Usmerjenost v šolski prostor

• Tipičen način izvedbe: predavanje in 

delavnica

• Ciljne skupine: osnovnošolci, dijaki, 

starši 

2. faza:2. faza:2. faza:2. faza:

Zbiranje podrobnejših podatkov o 

obstoječih preventivnih programih ter 

priprava podrobnejše analize stanja 

na tem področju
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• Trajanje

• Lokacija izvajanja

• Teoretska izhodišča

• Cilji / jasnost ciljev 

• vrednotenje

17 17 17 17 vprašalnikovvprašalnikovvprašalnikovvprašalnikov za potrebe analize

stanja na področju preventivnih

dejavnosti v Republiki Sloveniji v letu

2011 – 2012
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• 6 projektov/programov od 17 je 

takšnih, ki bazirajobazirajobazirajobazirajo na na na na strokovnistrokovnistrokovnistrokovni

podlagipodlagipodlagipodlagi ((((5 jih ima jasno opredeljene 

avtorje/teorije)

Jasnost ciljev:

• 5 projektov/programov ima jasno

opredeljene cilje z merljivimi

indikatorji

• 11 projektov/programov ima

zastavljene splošne cilje, ki se v 

odgovorih dostikrat prekrivajo oz. jih

je težkotežkotežkotežko ločitiločitiločitiločiti odododod namenanamenanamenanamena

projektaprojektaprojektaprojekta////programaprogramaprogramaprograma. . . . 
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Vrednotenje:

• 13 programov izvaja interno in/ali

eksterno vrednotenje

• Pri nobenem projektu/programu nininini

prisotnegaprisotnegaprisotnegaprisotnega vrednotenjavrednotenjavrednotenjavrednotenja predpredpredpred

intervencijointervencijointervencijointervencijo terterterter popopopo njejnjejnjejnjej, zato se 

spremembe vedenja ne morejo

vrednotiti

Skupno vsem 17 
projektom/programom je, da

dolgoročnidolgoročnidolgoročnidolgoročni učinkiučinkiučinkiučinki na na na na vedenjevedenjevedenjevedenje nisonisonisoniso
dokazanidokazanidokazanidokazani, prav tako nobeden izmed
projektov/programov nininini navedelnavedelnavedelnavedel, , , , 
kakokakokakokako bodobodobodobodo merilimerilimerilimerili učinkovitostučinkovitostučinkovitostučinkovitost

aktivnostiaktivnostiaktivnostiaktivnosti. . . . 


