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Projekt »Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov 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«.



Projekt Preventivna plaftorma 2 (PP2)

� Izvajajo 3 konzorcijski partnerji:

� Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”

� Rdeči križ Slovenije

� Brez izgovora Slovenija



Glavne dejavnosti

� Zagovorništvo in civilni dialog
� Zagotavljanje servisne podpore NVO
� Krepitev podpornega okolja NVO, krepitev 

vloge NVO v okolju in krepitev lastnih 
kapacitet mreže

� Skupne pobude z namenom ozaveščanja
� Vodenje in koordinacija ter informiranje in 

obveščanje javnosti



1. Zagovorništvo in civilni dialog

� Oblikovanje pobud nekemičnih 
zasvojenosti, ki niso povezane s 
tobakom, alkoholom in 
prepovedanimi drogami

� Nadaljevanje zagovorništva na 
tobaku, alkoholu in prepovedanih 
drogah

� Spodbujanje vsebinskih diskusije 
v javnem sektorju

� Sodelovanje na dogodkih izven 
mreže

� E-brošura



2. Zagotavljanje servisne podpore NVO

� Svetovanje in mentorstvo

� Strokovno usposabljanje o 
preventivnih praksah

� Strokovno usposabljanje o 
vrednotenju

� Praktični priročnik za preventivne 
delavce v NVO

� Dvomesečne novice in spletna 
stran PP2

� Analiza zadovoljstva vsebinskih 
NVO



3. Krepitev podpornega okolja NVO, krepitev vloge NVO v 
okolju in krepitev lastnih kapacitet mreže

� Povečanje števila članic

� Ustanovitev Foruma NVO

� Izvleček „Evropskih 
minimalnih kakovostnih 
standarov v preventivi“

� Spodbujanje prenosa in 
izvajanja dobrih praks in 
konkreten prenos dobrih 
praks v NVO

� Študijski obiski

� 2. in 3. slovenski 
preventivni dnevi

� Povezovanje z drugimi 
mrežami 

� Priprava akcijskega 
načrta

� Analiza napredka na 
področju preventive v 
Sloveniji



4. Skupne pobude z namenom ozaveščanja

� Strokovno uposabljanje za 
zagovorništvo

� Zmanjševanje ekonomske 
škode zaradi tveganega 
vedenja otrok in 
mladostnikov

� Nočno življenje mladih

� Konkretizacija sodelovanja 
z alkoholno industrijo



Vprašanja?



Hvala za pozornost!

Jan Peloza

Mladinsko združenje Brez izgovora
Celovška 185, 1000 Ljubljana
E-pošta: jan.peloza@noexcuse.si
Spletna stran: www.noexcuse.si

Spletna stran projekta: www.preventivna-platforma.si


