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Dobre prakse

Vilma Kersnik 

Zveza društev na področju drog Slovenije

1. slovenski preventivni dnevi

Debeli rtič, 20. - 21. september 2012

Projekt »Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti« financira Evropska

unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za

obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostna usmeritev

5.3.: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga«.

UVODNA MISEL:

Navezovalno vedenje je posebej očitno v zgodnjem

otroštvu, toda domnevamo lahko, da zaznamuje človeška

bitja od zibelke do groba.

John Bowlby
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Preventivna dejavnost je dialog

� Teče vedno med tistim, ki v danem trenutku za določeno ciljno populacijo 

izvaja preventivni program in udeleženci

� Nastane odnos, bližina med izvajalcem/mentorjem/vodjo in udeležencem

� Dobre prakse preventivne dejavnosti stremijo k aktivnostim, ki 

omogočajo da dialog (s)teče

� Izvajalci ustvarjajo priložnosti tudi za sodelovanje udeležencev s širšim 

okoljem

� Ne glede na to ali gre za delo s skupino ali posameznikom, je delo 

izvajalca preventivne dejavnosti vedno posamezniku posvečeno delo

VZORNIK

� Vsak preventivni program, ne glede na katero 

populacijo je usmerjen, mora biti pripravljen tako, da 

lahko pri izvajanju ves čas upoštevamo dejstvo, da je 

izvajalec vzornik, ki ga posameznik zaznava z vsemi 

svojimi čutili

� Zavedati se moramo subjektivnih zaznav vključenega 

posameznika, z vsem njegovim edinstvenim 

zaznavanjem
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OSNOVNA OPREDELITEV 

PREVENTIVNEGA PROGRAMA

“osnovni obešalnik”

•namen programa
“Če ne veš kam greš, se ni bati, da boš tam tudi prišel.” dr. 
Gabi Čačinovič Vogrinčič

•izvajanje programa
Izvajane vsebine, način, pristop, dogovori o logistiki, 
trajanje, metode…

•temeljni pristop
vrsta preventive glede na nagovorjeno/ciljano populacijo

•raven kakovosti
dokumentiranost, merljivost (standardi) in vrednotenje

Vrline in zmožnosti

� sočutje

� zmožnost aktivnega poslušanja

� zmožnost sodelovanja v timih

� zmožnost vodenja skupine

� postavljanje pravil

� zmožnost animiranja

� suvereno nastopanje v javnosti

� komunikacijske veščine

� povezovanje z okoljem

� zmožnost diagnosticiranja

� skrb za lastno zdravje in osebnostno rast

� ustvarjanje skupinske dinamike
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SINERGIJA 

Samo odgovoren odnos predstavnikov družbe, da z 

razumevanjem in čutenjem (čustvena inteligenca) 

prepoznajo potrebe posameznikov, ki potrebujejo 

preventivne programe in hkrati omogočijo 

izobraževanje ter usposabljanje izvajalcev 

preventivnih programov – prepoznavanje potreb 

različnih skupin, ki so nemalokrat marginalne in 

odzivnost udeležencev lahko vodijo v sinergijo, ki se 

zrcali v celotni družbi.


