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Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija stremi k pozitivni družbeni spremembi in 
osebnostni rasti mladih. Spodbuja jih k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. 
Z medvrstniškim in medgeneracijskim dialogom mlade ozavešča o aktualnih 
tematikah in spodbuja njihovo kritično mišljenje. Brez izgovora Slovenija je apolitična 
in neprofitna organizacija, ki deluje neodvisno od privatnih financerjev.  V svojem 
delovanju se poslužuje dveh vrst projektov – aktivacijskih in za družbeno spremembo. 
Prvotni namen programa Brez izgovora je spodbuditi mlade k aktivni participaciji 

v lokalnem, nacionalnem in 
mednarodnem okolju, za kar 
po večini skrbijo aktivacijski 
projekti, katerih prvotni namen 
ni spreminjanje družbe na bolje 
(vendar morebitna posledica). 
Za to namreč skrbijo projekti za 
družbeno spremembo, ki na podlagi 
znanstvenih podatkov mlade 
aktiviste izobražujejo o aktualnih 

svetovnih problemih, obenem pa jih spodbujajo k ozaveščanju vrstnikov. Stranski 
rezultat ozaveščanja mladih med 12. in 19.letom pa je tudi aktivacija (bodisi v okviru 
Brez izgovora ali kje drugje). 

Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija

❝Organizacija skozi različne projekte 
promovira in zagovarja trajnostni 

razvoj, strpnost, zdrav življenjski slog 
in aktivno državljanstvo.❞

 ❱ Mladinsko združenje Brez izgovora 
Slovenija (1-3)

 ❱ Aktivisti Brez izgovora Slovenija o 
nevarnostih tobaka... (4)

 ❱ Brez izgovora Slovenija ob Dnevu 
brez cigarete... (5)

 ❱ Razpisi za nevladne organizacije, 
ki delujejo na področju... (6-7)

 ❱ So univerzalni družinski 
preventivni... (8-9)

 ❱ Krepitev družin (9-10)

 ❱ Dejavniki, ki vplivajo... (12-15)

 ❱ Razpisi (16-26)
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Aktivacijski projekti Brez izgovora Slovenija so prvotno 
načrtovani za aktiviste med 15. in 19. letom in njihov 
namen je mlade spodbuditi k (večji) participaciji v 
družbenih aktivnostih na lokalnem, nacionalnem in 
mednarodnem nivoju. Ker program Brez izgovora 2012 
zajema štiri slovenske statistične regije, trenutno tudi 
obstajajo le štiri aktivacijski projekti. Kratkoročni cilj do 
konca leta 2013 je lokalne enote razširiti na sedem, do 
konca leta 2016 pa na vse slovenske statistične regije. 
Aktivacijski projekti so po svoji obliki večinoma 
mednarodne mladinske izmenjave, ki imajo za 
udeležence mlade v podobni starosti kot so 
organizatorji projekta. 

Skozi nepozabne mednarodne izkušnje se aktivisti 
vseeno učijo odgovornosti pri organizaciji javnih 
dogodkov, veščin vodenja večje mednarodne skupine, 
pomena točnosti in jasnosti, dobrega upravljanja s 
časom ipd. Neformalna raziskava v našem združenju 
iz leta 2010 je pokazala, da naše člane v omenjeni 
starostni skupini navdušijo predvsem druženje z 
mednarodnimi prijatelji, organizacija javnih dogodkov 
v lokalnem okolju in usklajevanje programa, ki je 
namenjen njihovim vrstnikom.  

Potemtakem v naslednjih poglavjih ne bomo opisovali 
metodologije vsakega aktivacijskega projekta, saj so si 
pri vseh štirih podobne. Analizi stanja v lokalnem okolju 
po večini sledi projektno načrtovanje ter izpeljava in 
vrednotenje projekta. 

Projekti za družbeno spremembo v naši organizaciji že dalj časa dosegajo uspehe na  številnih lokalnih, 
nacionalnih in mednarodnih področjih. Naš prvi projekt O2 za vsakega, ki se je začel leta 2006 ukvarjati s tobakom 
in tobačno industrijo je bil deležen številnih pohval in mednarodnih nagrad, med drugim pa v letu 2011 celo 
dosegel 40 odstotkov vseh mladih v ciljni populaciji šolajočih mladih v starosti 12 in 15 let. 

Predvsem na uspehu omenjenega projekta so se v zadnjih letih začele rojevati nove ideje na področju javnega 
zdravja (JZ), kar je v letu 2011 obrodilo sadove s kar dvema daljnosežnima projektoma – projektom na omejevanju 
porabe alkohola ter spodbujanja zdrave prehrane in rekreacije. 

Ob uspehu 3. Evropskega mladinskega kongresa, ki se je izvajal leta 2009 v Izoli v organizaciji našega združenja, 
smo zagnali novo področje delovanja – trajnostni razvoj (TR). Več kot dve leti je v naši organizaciji vladalo 
prepričanje, da se bomo TR lotevali zgolj iz vidika razlage vseh pogledov na tematiko, kar pa se je spremenilo v 
letu 2011, ko smo se v vodstvu programa odločili, da bomo tako kot pri JZ projektih, tudi tukaj zagnali več manjših 
projektov. Tako smo v letu 2011 zagnali novo področje delovanja imenovano »okoljsko zavajanje«, lotili pa smo 
se tudi globljega raziskovanja področja podnebnih sprememb. V letu 2012 nameravamo izpeljati mednarodni 
mladinski seminar o »zelenem gospodarstvu«, kar se bo po vsej verjetnosti nadaljevalo v novem projektu na tem 
področju. 

Aktivacijski projekti

Projekti za družbeno spremembo
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Poudariti velja, da imamo v letu 2012 zagotovljena partnerstva s 145 šolami v Sloveniji, kar nam je v letu 2011 
omogočilo izpeljavo 688 vrstniških delavnic in doseg 15.592 mladih v razredih s povprečno 22,66 poslušalci. Za ta 
namen smo izobrazili 92 aktivistov v starosti od 15 do 25 let, vse to pa smo dosegli v pičlih petnajstih (15) akcijskih 
dnevih. 

Vsak naš projekt za družbeno spremembo stremi k štirim ciljem:

 ✔ družbeni spremembi na področju, ki ga obravnava projekt,
 ✔ aktivaciji mladih za delo na omenjenem področju,
 ✔ vzpostavitev sodelovanja z relevantnimi ustanovami na področju delovanja projekta ter
 ✔ sodelovanju pri ustvarjanju in spremembi politik na bolje. ■
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Aktivisti Brez izgovora Slovenija so v okviru projekta O2 za vsakega v letu 2011 o nevarnostih aktivnega in pasivnega kajenja ter 
nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije ozavestili 15.592 mladih v starosti 12 in 15 let. S pomočjo 633 delavnic so 
vrstniški izobraževalci dosegli 40 odstotkov njihove ciljne skupine, ki po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2010 predstavlja 
39.029 mladostnikov. 46 mladih aktivistov v starosti od 15 do 18 let je skoraj podvojilo uspeh iz leta 2010 (8.598 ozaveščenih), 
vse to pa so dosegli v pičlih petnajstih dneh s pomočjo 125 partnerskih osnovnih in srednjih šol.

Aktivisti Brez izgovora Slovenija o nevarnostih tobaka in tobačne 
industrije ozavestili 40% slovenskih šolajočih mladih

Veronika Jelen, vodja projekta O2 za vsakega, je povedala: »Ker so naši aktivisti še vedno dijaki, in ker se naše 
aktivnosti izvajajo v času pouka, smo bili primorani omejiti število dni, ko se omenjene delavnice izvajajo. To 
je bil svojevrsten podvig, vendar nam je uspelo brez večjih težav, saj so starši aktivistov in partnerske šole zelo 
razumevajoči. Marca in aprila 2012 pa gremo ponovno v akcijo!«

»Projekt O2 za vsakega predstavlja od leta 2006 odgovor na kronično pomanjkanje informacij med mladimi o 
negativnih učinkih sodobnega življenjskega sloga na njihovo zdravje. Ker so tobačni in alkoholni lobiji v prejšnjih 
letih poskrbeli, da se je zdravstvena vzgoja umaknila iz osnovnošolskih klopi, smo se mladi s pomočjo zdravstvenih 
ustanov, ki v Sloveniji kaj štejejo, odločili to sporočiti sami – in to vrstniško. Naš cilj je, da do leta 2016 dosežemo 
vsaj 90 odstotkov vseh mladih v omenjeni ciljni skupini in tako nadaljujemo vsako sledeče leto. Zaenkrat kaže 
zelo dobro« je povedal Jan Peloza, predsednik in ustanovitelj mladinskega združenja Brez izgovora Slovenija, ki z 
letom 2012 postaja mladinska zveza. Organizacija namreč v prihodnje svojo dejavnosti širi še na druga aktualna in 
težavna področja kot so zloraba alkohola, pomanjkanje gibanja in zdrave hrane med mladimi ter nadaljuje svoje 
delo na trajnostnem razvoju in ozaveščanju o podnebnih spremembah. 

Kljub temu, da mladi omenjene dejavnosti izvajajo prostovoljno, projekt finančno podpirajo Ministrstvo RS za 
zdravje – Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo RS za šolstvo in šport – Urad RS za mladino, Mestna občina 
Ljubljana, Mestna občina Koper, Mestna občina Postojna, Mestna občina Murska Sobota, Občina Izola ter Občina 
Piran. Strokovno podporo nudi Inštitut za varovanje zdravja RS, Inštitut Utrip in Fakulteta za družbene vede UL. 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na 040 732212 ali na info@noexcuse.si 

Ljubljana, 28.november 2011 Sporočilo za javnost - za takojšnjo objavo
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Aktivisti mladinskega združenja Brez izgovora Slovenija so ob Slovenskem dnevu brez cigarete, 31.januarja 2012 izdali prevetren 
spisek popravkov Zakona o omejevanju uporabe tobačni izdelkov, imenovan Slovenski mladinski manifest o tobaku 2012. 
Tovrsten manifest so aktivisti združenja izdali že leta 2006 in 2007 ter zaradi zagovarjanja drugih prednostnih področij na 
področju zdravega življenjskega sloga, za nekaj let potihnili. 

Brez izgovora Slovenija ob Dnevu brez cigarete izdalo 
Slovenski mladinski manifest o tobaku 2012

»Predlogi v našem manifestu so na trenutke zelo idealistični, vendar se zavedamo, da bomo le s takim pristopom 
na dolgi rok zmagali v vojni proti tobačni industriji, ki je glavni krivec za pandemijo kajenja v svetu. Tobačna 
industrija želi vso krivdo za kajenje prenesti na posameznika, medtem ko je popolnoma jasno, da je njihov 
legitimen interes maksimizacija dobička in posledično kajenje čimvečjega števila oseb, najraje mladih, saj bodo 
ti njihov izdelek kupovali najdlje.« je povedal predsednik Brez izgovora Slovenija, Jan Peloza, in dodal: »Torej ta 
manifest ni uperjen proti kadilcem, temveč izključno proti nehumanim neetičnim uzakonjenim tvorbam, tobačnim 
podjetjem«

Pri pisanju Slovenskega mladinskega manifesta o tobaku 2012 je sodelovalo 92 aktivistov združenja Brez izgovora 
v starosti od 15 do 25 let, predlagani ukrepi manifesta pa so v skladu z znanstvenimi dognanji na področju 
zniževanja porabe tobaka po svetu. »Jasno je, da moramo z ukrepi v Sloveniji delovati v smeri zmanjševanja 
porabe tobačnih izdelkov in preventivnem ozaveščanju o negativnih posledicah tega početja, medtem ko 
finančno razmerje »preventiva-kurativa« v slovenskem proračunu kaže ravno nasprotno sliko. Upamo, da bo nova 
Vlada RS to opazila, ne podlegla lobijem industrije in znatno povečala sredstva za preventivo pred kroničnimi 
nenalezljivimi boleznimi, katerih glavna povzročitelja sta ravno tobak in alkohol.« je zaključil Peloza. 

Za dodatne informacije kontaktirajte na 040 732212 ali info@noexcuse.si

Ljubljana, 30.januar 2012 Sporočilo za javnost - za takojšnjo objavo
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RAZPISI ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI DELUJEJO NA PODROČJU 
DROG - DELAVNICA DNE 17. JANUARJA 2012 V CENTRU EVROPA – 
IZVAJALKA DARJA SEKULA KRSTIČ

Po uvodnem pozdravu nas je predavateljica opozorila na donacije, ki jih razpisuje Ameriška ambasada. Ne 
nanašajo se direktno na zdravje, se pa prijavo da prilagoditi razpisnim pogojem. Vedno je razpise potrebno gledati 
širše in s »pametnim »zapakiranjem« lahko pridobimo sredstva tudi na kulturi. Edini problem lahko nastane glede 
registracije svoje dejavnosti. 

Agencija CMEPIUS je še ena nacionalna agencija, ki pokriva Evropa za državljane, Mladi za akcije – vseživljenjsko 
učenje. Predviden datum razpisa je 2.2.2012. Odprta pa sta tudi razpisa Leonardo da Vinci in Grundtvig.
Na centralizirane razpise se prijavljamo direktno v Bruselj, so večstranski projekti z drugimi partnerji. Gre pa za 
izmenjavo, prenašanje znanja in izkušenj iz ene države v drugo. 
Decentralizirani razpisi se izvajajo v Sloveniji. Razpise si lahko ogledamo na spletni  strani EU skladi.si.
Sofinanciranje iz Strukturnih skladov je 100%, saj gre za 85% evropskih sredstev in 15% iz slovenskega proračuna.

Viri  financiranja in kako zagotoviti lastna sredstva:
Z istim projektom se lahko prijavimo na več razpisih. Dodatni delež pa si zagotovimo s prijavo v Sloveniji. Prav tako 
si lahko dodatne deleže pridobimo s prodajanjem svojih storitev (svetovanja, izobraževanja,konference, izdaja 
priročnikov ..).

Razpisna dokumentacija:
Vedno je potrebno najprej pogledati prioritete, cilje, namen, priporočene akcije. Navodila moramo prebrati zelo 
pozorno, saj  so v navodilih podane smernice in »opozorilo«, na kaj je potrebno biti še posebej pozoren.  Pri 
oddaji vloge moramo še posebno biti pozorni na to, da oddamo vse zahtevane obrazce, na katerih je navedena 
ustreznost projekta ter da so naši cilji skladni s ciljem razpisanega projekta (navesti je potrebno zakone oz. uraden 
veljaven dokument). Sofinanciranje je zelo pomembno, zato je potrebno paziti na navajanje vseh podatkov.
Progress – Evropska komisija – MDDSZ financira slovenski del.
Pri projektnem predlogu moramo biti pozorni na zahteve razpisovalca. Pomemben je tudi razvid prostovoljskih 
organizacij (če smo vpisani, nam lahko prinese prednost pri določenih razpisih).

ELEMENTI RAZPISOV:

 ❱ Ime razpisovalca in razpisa
 ❱ Predstavitev ozadja razpisa
 ❱ Cilji razpisa
 ❱ Prioritete
 ❱ Višina srtedstev za sofinanciranje projektov
 ❱ Minimalen in maksimalen znesek sofinanciranja
 ❱ Maksimalen odstotek sofinanciranja
 ❱ Kriteriji upravičenosti (upravičeni prijavitelji, akcije, stroški)
 ❱ Način prijave
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PROJEKTNI PREDLOG:

 ❱ Ime projekta
 ❱ Povzetek projekta
 ❱ Opis organizacije in ključnih oseb v projektu
 ❱ Opis problema in potreb
 ❱ Ciljne skupine projekta
 ❱ Cilji projekta
 ❱ Rezultati projekta
 ❱ Aktivnosti
 ❱ Terminski načrt
 ❱ Vrednotenje
 ❱ Trajnost
 ❱ Finančni načrt

CILJI  - Splošni dolgoročni cilji:

 ❱ Prispevati k večjemu zaposlovanju (nekaj, kar je 
zapisano v strategijah)

 ❱ Projektni cilji:  (s projektom dosežemo neke 
merljive cilje oz. kazalnike rezultatov)

 ❱ Specifični –jasno opisani
 ❱ Measurable – merljivi – koliko jih bo imelo korist 

od tega projekta
 ❱ Achievable – uresničljivi
 ❱ Realistic – realističen ali je realno, da dosežemo 

zastavljene cilje, v kakšnem okolju bomo delali
 ❱ Time – s končnim rokom

Problemskega drevesa Drevo ciljev

POSLEDICE SPLOŠNI CILJI

OSREDNJI PROBLEM SPECIFIČNI CILJI

VZROKI REZULTATI

Finančni načrt:

 ❱ Vnaprej predviden obrazec – tabela (v razpisu so navedeni upravičeni stroški, omejitve pri podizvajalcih, raje 
imajo partnerje). Ocenjevanje podrobnosti. Za zaposlene na projektu – koliko ur po kakšni višini; potne stroške; 
kilometrine, letalske karte)

 ❱ Podrobnosti
 ❱ Upravičen/neupravičen strošek
 ❱ Prihodki/stroški
 ❱ Ustreznost (svetovalec npr. mora biti povezan z vsebino prijave)
 ❱ Stroškovna učinkovitost: koliko sredstev je realno predvideti (ne preveč ne premalo). Pri evropskih projektih 

je velik del namenjen za plače. Izogibajmo se prostovoljnemu delu pri prijavi na evropske projekte.

Zalaganje sredstev – dobi se avans v višini cca 30% potem pa po vmesnih poročilih. Kritje s krediti zadnjega 
nakazila. Niso pa obresti upravičen strošek. Financerji ne želijo na svoji mizi podobnih oziroma skoraj identičnih 
prijav projektov iz istega kraja. Priporočljivo je, da se organizacije s podobnimi projekti povežejo.

Če je nekdo partner pri projektu, je pametno podpisati »Letter of intend« (pismo o nameri), kjer opredelimo, kaj bo 
posamezni partner naredil v projektu in koliko bo za to plačan. ■
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V letu 2011 sta dva ugledna raziskovalca David R. Foxcroft in Alexander Tsertsvadze pripravila posodobljen 
sistematični pregled univerzalnih preventivnih intervencij na področju uporabe alkohola med mladimi, usmerjenih 
v družinsko okolje. Na področju tveganega in škodljivega pitja alkohola med mladimi je stanje v zadnjem času 
zaskrbljujoče, tega pa se vse pogosteje zavedajo tudi izvajalci zdravstvenih in socialnih storitev, pripravljalci politik, 
preventivni delavci, predstavniki policije in pravosodja, mladinski delavci, učitelji in starši. 

Zaradi zaskrbljujočega stanja sta omenjena raziskovalca pripravila sistematični pregled dokazov glede 
učinkovitosti univerzalnih družinskih preventivnih programov za otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Namen 
pregleda je bil zlasti v tem, da ugotovita, ali družinski psihosocialni in izobraževalni preventivnih programi vplivajo 
na zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola med mladimi v primerjavi z drugimi tipi intervencij, oziroma 
v primerjavi z okoliščinami, ko se preventivne intervencije sploh ne izvajajo.

Že v prvem pregledu (2002) je Foxcroft s svojimi sodelavci pregledal številne študije (55) in pregled objavil pod 
pokroviteljstvom UK Cochrane Collaboration. V najnovejši pregled sta avtorja uvrstila 12 študij, izvedenih od 
leta 2002 do julija 2010, ki sta jih identificirala prek baz MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, 
EMBASE, Project CORK in PsycINFO. Izbrala sta zgolj slučajnostne poskuse (»randomized trials«), ki so bili usmerjeni 
v (o)vrednotenje družinskih preventivnih programov in so vključevali rezultate o vplivu preventivnih intervencij na 
pitje alkohola mladih do 18. leta starosti. 

Avtorja sta torej opravila sistematičen pregled 12 slučajnostnih nadziranih študij, katerih avtorji so preučevali 
uspešnost družinskih preventivnih univerzalnih programov na področju preprečevanja tveganega in škodljivega 
pitja alkohola med mladimi. Univerzalno preventivo v družinskem okolju običajno izvajamo v obliki podpore 
razvoju starševskih veščin, vključno s starševsko podporo, vzgojnimi prijemi, ki določajo jasne meje ali pravila, 
ter starševskim nadzorom. Univerzalni družinski preventivni programi lahko vključujejo tudi socialne veščine in 
veščine, ki pomagajo mladim upreti se vrstniškim pritiskom, ter razvoj vedenjskih norm in pozitivne vrstniške 
pripadnosti. Večina študij, vključenih v ta pregled, vsebuje poročila o pozitivnih učinkih univerzalnih družinskih 
preventivnih programov na področju preprečevanja tveganega in škodljivega pitja alkohola med mladimi. Le dve 
vključeni študiji nista pokazali nobenih učinkov, čeprav sta bili narejeni na dokaj velikem vzorcu. 

Starši in skrbniki imajo pomembno vlogo pri socializaciji mladih. Iz številnih raziskav vemo, da pozitivna starševska 
podpora in nadzor ter ustrezno spremljanje s strani staršev lahko pripomoreta k razvoju prosocialnega obnašanja 
ter zmanjšata vpliv in povezovanje mladih z deviantnimi vrstniškimi skupinami. Če mladi živijo v pozitivnem 
družinskem okolju, razvijajo socialne veščine in veščine, ki jim pomagajo upreti se vrstniškim pritiskom, potem je 
velika verjetnost, da bodo prilagodili oziroma razvili takšne norme obnašanja, ki veljajo za njihovo družino, ter se 
s tem uspešno uprli zunanjim vplivom. Pa naj bo to s strani vrstnikov ali oglaševalcev oziroma industrije. Družinski 
preventivnih programi se od šolskih razlikujejo po zelo pomembni značilnosti: mehanizmi učinkovanja so posredni 
prek staršev in družine, v šoli pa so intervencije usmerjene neposredno k otrokom in mladostnikom.

So univerzalni družinski preventivni programi lahko uspešni?
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Univerzalne preventivne intervencije so najbolj učinkovite takrat, ko dejavnikov tveganja za razvoj problema ni 
lahko ugotoviti, so razpršeni med prebivalstvom, ali jih ni mogoče zlahka doseči s specifično intervencijo. Še ena 
oznaka je značilna za univerzalno preventivo v nasprotju s selektivno. To je pojav tako imenovanega preventivnega 
paradoksa, ko se problemi pogosteje širijo znotraj tiste populacije, za katero je značilna nižja stopnja tveganja, kot 
pri tisti z višjo. Številne študije kažejo, da je ta paradoks precej značilen v primeru tveganega in škodljivega pitja 
alkohola mladih.
S pomočjo analize stroškov in koristi je Caulkins že leta 2004 ocenil, da lahko tudi majhen učinek univerzalnih 
preventivnih intervencij v smislu zamika začetka uporabe substanc pri mladih za nekaj let vodi do pomembnih 
prihrankov v družbi. Tudi Nacionalni inštitut za zdravje in klinično odličnost Združenega kraljestva (NICE, 2010) 
podobno ocenjuje, da bi bil nacionalni šolski preventivni program preprečevanja pitja alkohola stroškovno 
učinkovit ob predpostavljeni porabi javnih sredstev zanj v višini 75 milijonov funtov in dosegu najmanj 
1,4-odstotnega absolutnega zmanjšanja uporabe alkohola med mladimi.

Oba ekonomska modela jasno kažeta na domnevo, da bi odložitev uporabe alkohola preprečila prenekatere 
dolgoročne škodljive posledice za zdravje, povezane s tveganim in škodljivim pitjem alkohola. Zato je pri 
ocenjevanju učinkovitosti preventivnih programov na področju alkohola pomembno, kako dolgo učinki programa 
(vz)trajajo. Intervencije, ki kažejo večletne učinke, so nedvomno bolj koristne od tistih, ki kažejo nekatere takojšnje 
ali kratkoročne učinke, ne premorejo pa dokazov za kakršne koli dolgoročne učinke, ki naj bi trajali več let.

Trenutni znanstveni dokazi kažejo, da so nekateri družinski preventivni programi lahko učinkoviti in se lahko 
štejejo za dobre prakse. Vendar je glede na razlike v učinkih in njihovi časovni obstojnosti med posameznimi 
študijami priporočljivo, da se posebna pozornost nameni programskim vsebinam in kontekstu izvedbe intervencij. 
To pa je najlažje doseči z nadaljnjim vrednotenjem intervencij v različnih okoljih in okoliščinah. ■

Matej Košir
UTRIP

Povzeto po: Foxcroft DR, Tsertsvadze A. (2011). Universal family-based prevention programs for alcohol misuse in young 
people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD009308. DOI:10.1002/14651858.CD009308.
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Starši imamo v življenju naših otrok pomembno vlogo in velik vpliv, ki pa se ga vse manj zavedamo oziroma mu 
pripisujemo vse manjši pomen. Pozitiven vpliv staršev je prav tako pomemben kot vpliv vrstnikov. To je tudi razlog, 
da želimo čim več staršev vključiti v preventivne programe, seveda takšne, ki dosegajo kakovostne standarde in 
pozitivne učinke. 

Pri izvajanju družinskih preventivnih programov pa se srečujemo s tremi ovirami. Prva ovira je zelo slaba 
udeležba staršev. Mnogi so mnenja, da teh programov ne potrebujejo, saj naj ne bi imeli doma težav. Vendar pa 
so ti programi preventivni, kar pomeni, da želimo posredovati preden nastopijo potencialne težave. Druga ovira 
je dejstvo, da se programi osredotočajo le na družinsko okolje, s tem pa pozabljajo na pomembno vlogo, ki jo 
imajo lahko družine v širšem lokalnem okolju (npr. tudi v okoljih, kjer se odvija nočno življenje mladih). In tretja 
ovira, ki se vse bolj pojavlja, je vrzel med starši in njihovimi otroki.

Ko otroci dosežejo obdobje pubertete, starši načeloma izgubljajo nadzor nad njimi. Pubertetniki veliko več časa 
preživijo s prijatelji ali pa na internetu. Starševski nadzor je izključen iz najbolj priljubljenih socialnih okolij, v 
katerih njihovi otroci najraje preživljajo prosti čas (nočno življenje, gostinski lokali, prijatelji idr.). Znanstveni dokazi 
so pokazali, da obstaja tesna povezava med tveganimi oblikami vedenja, kot je na primer uporaba alkohola in 
drugih drog, ter prisotnostjo otrok v socialnih okoljih, v katerih starši nimajo nadzora na njimi.

Da bi dokazali vrzeli med starši in otroki ter našli nove načine družinskih preventivnih strategij, smo v okviru 
evropskega projekta »Krepitev evropskih družin« (»European Family Empowerment«), v katerem sodeluje šest 
evropskih držav (Španija, Portugalska, Švedska, Velika Britanija, Češka in Slovenija), izvedli raziskavo, v kateri so nas 
zanimali: uporaba drog staršev in njihovih otrok, norme glede uporabe drog, družinsko življenje (pravila, struktura 
družine, starševske veščine, vzgojni stili, uporaba interneta itd.).  V raziskavi so sodelovali mladostniki, stari med 12 
in 18 let, ter njihovi starši. 

Na vprašalnik so v vseh vključenih državah večinoma odgovarjale mame. Prva zanimiva ugotovitev je, da je v 
Sloveniji najnižja stopnja starševskega nadzora. V državah, kjer je stopnja nadzora staršev nad njihovimi otroki 
višja, se ta nadzor pri otrocih kaže kot nekaj pozitivnega (med starši in otroki se kažeta večja naklonjenost in 
toplina). 

Teme, o katerih se starši najpogosteje pogovarjajo s svojimi otroki, so predvsem šolsko delo, gospodinjska opravila, 
otrokovi prijatelji, prostočasne dejavnosti itd. V vseh primerih se odgovori staršev in otrok bistveno razlikujejo. 
Dojemanje otrok je, da se o vseh zgoraj naštetih vsebinah ne pogovarjajo v takšni meri, kot o tem poročajo starši. 

Zanimivo je tudi dejstvo, da se o temah, kot so npr. alkohol, tobak, kanabis in spolnost, ne pogovarjajo pogosto. 
O tem poročajo tako starši kot otroci. Stvar nadaljnje raziskave je ugotavljanje vzrokov, zakaj je temu tako. Eden 
izmed razlogov je verjetno ta , da se starši ne zavedajo dejstva, da njihovi otroci že posegajo po drogah, ali pa si 
pred tem enostavno zatiskajo oči. V Sloveniji je 81 % staršev odgovorilo, da njihovi otroci nikoli niso pili alkohola, 
na drugi strani pa je »le« 48 % njihovih otrok poročalo, da nikoli niso pili alkohola. Tudi pri vprašanju »kaj menijo 
o tem, ali je bil njihov otrok v zadnjem mesecu opit« je v Slovenji 6 % staršev odgovorilo z odgovorom »da«, pri 
istem vprašanju pa je z enakim odgovorom odgovorilo 31 % otrok.

KREPITEV DRUŽIN – ZAKAJ IN KAKO JIH VKLJUČITI V PREVENTIVO?
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Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da mladoletni otroci alkohol najpogosteje dobijo v barih, od prijateljev in tudi doma 
(najpogosteje ga ukradejo ali pa dobijo od bratov oziroma sester, kar kaže predvsem na slab nadzor doma ali pa 
mogoče tudi zanikanje s strani staršev). Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi pri vprašanjih o uporabi tobaka ter 
prepovedanih drog. 

Splošna ugotovitev je, da starši in njihovi otroci živijo v popolnoma različnih svetovih. Starši zaznavajo več 
konfliktov z njihovimi otroki, kot otroci sami, ter so mnenja, da imajo večji nadzor, kot ga imajo v resnici. Starši 
se moramo zavedati, da postavljanje pravil in mej ter kontrolo otroci dojemajo kot nekaj pozitivnega, saj se tako 
počutijo varne in ljubljene (v smislu »staršem je mar zame«).

Družinska preventiva bi morala segati onkraj meja družin ter upoštevati tudi lokalno skupnost, okolja nočnega 
življenja mladih, svetovno medmrežje, šole ter skupnost in kulturno okolje kot celoto. Tako bi družinske 
preventivne dejavnosti morale vključevati možnost vplivanja staršev tudi na tista okolja, v katerih otroci dejansko 
uporabljajo droge ter prevzemajo potrošniško kulturo, ki jo promovirajo alkoholna, tobačna in druge »nezdrave« 
industrije. Krepitev družin pomeni torej ustvarjanje takšnih programov, katerih poudarek je preventiva na ravni 
skupnosti ter družbe. Družine ne bi smele zavzemati apatičnega položaja, temveč bi morale postati aktiven člen z 
močnejšo prisotnostjo tako v posameznih skupnostih kot širši družbi. ■

Sanela Talić
Inštitut Utrip
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Dejavniki, ki vplivajo na (ne)udeležbo staršev na preventivnih aktivnostih

Starši in tudi vrstniki imajo pri pitju alkohola in uporabi drugih drog mladostnikov pomembno vlogo. Ne moremo govoriti o 
večjem ali manjšem vplivu posameznih dejavnikov, saj na pitje alkohola, kajenje ter uporabo drugih drog vpliva več dejavnikov. 
Starši so pogosto mnenja, da na uporabo drog oziroma druge oblike tveganega vedenja njihovih otrok vpliva negativen pritisk 
vrstnikov. Karol Kumpfer in drugi (1) pa poudarjajo, da ima pozitiven starševski vpliv prav tako velik vpliv kot vrstniki. Dober 
odnos v družini ter odkriti pogovori sta pomembna varovalna dejavnika, ko govorimo o pitju alkohola ali uporabi drugih drog.

Obstaja kar nekaj šolskih oziroma družinskih 
preventivnih programov, ki so učinkoviti in prinašajo 
pozitivne rezultate. Dejstvo pa je, da zelo nizka udeležba 
staršev zmanjšuje učinke teh programov (2). 
Raziskava v okviru evropskega projekta »European 
Family Empowerment«, ki je zajela mladostnike, stare 
med 12 in 17 let, ter njihove starše, in v katerem poleg 
Španije, Portugalske, Švedske in Češke sodeluje tudi 
Slovenija, je pokazala, da se v naši državi preventivnih 
aktivnosti udeležuje slabih 35 % staršev. Udeležba je 
izredno nizka, med razloge za neudeležbo pa starši 
najpogosteje navajajo pomanjkanje časa.

Graf 1: Delež staršev, ki se udeležuje/ne udeležuje preventivnih aktivnosti

Kateri so torej tisti dejavniki, ki vplivajo na odločitev staršev glede udeležbe na preventivnih delavnicah? 
Peterssonova opredeljuje dejavnike v tri kategorije (3):

 ❱ socialno-demografski dejavniki (izobrazba, dohodki ipd.);
 ❱ psihološki in vedenjski dejavniki (npr. strah pred izpostavljenostjo);
 ❱ praktični dejavniki oziroma dejavniki, povezani s programom (npr. čas trajanja programa/delavnice).
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SOCIALNO-DEMOGRAFSKI DEJAVNIKI

Graf 2: Stopnja izobrazbe tistih staršev, ki se udeležujejo PA

Različne študije so pokazale, da obstajajo med starši, ki obiskujejo preventivne aktivnosti (PA) in tistimi, ki jih 
ne obiskujejo, pomembne socialno demografske razlike. Eden od pomembnih dejavnikov je zagotovo stopnja 
izobrazbe. Starši, ki se udeležujejo PA, so praviloma tisti, ki imajo višjo izobrazbo. Naslednji dejavnik, ki vpliva na 
udeležbo, je spol. Matere so tiste, ki jih tovrstne dejavnosti bolj zanimajo oziroma menijo, da lahko s pomočjo teh 
aktivnosti veliko pridobijo v smislu vzgoje otrok. Tudi pri naši raziskavi smo ugotovili, da je med tistimi starši, ki 
obiskujejo PA, slabih 87 % mater. 

Ostali dejavniki so še spol in starost 
otrok. Za razliko od drugih držav, 
ki so sodelovale v tej raziskavi, 
so v Sloveniji otroci staršev, ki 
obiskujejo PA, stari med 9 in 14 
let. Pri ostalih državah je analiza 
pokazala večji delež tistih staršev, 
katerih otroci so v starostni skupini 
od 15 do 17 let. Verjetno je razlog 
med drugim tudi v tem, da pri nas 
prevladujejo tiste preventivne 
aktivnosti, ki so usmerjene le v 
osnovnošolsko populacijo otrok. 
Nekatere raziskave uvrščajo med 
pomembne dejavnike še zakonski 
stan ter družinski dohodek.

Socialno-demografski dejavniki vsekakor pomembno vplivajo na odločitev o sodelovanju v tovrstnih aktivnostih, 
vendar pa ne moremo govoriti o večji ali manjši pomembnosti posameznih dejavnikov.
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PSIHOLOŠKI/VEDENJSKI DEJAVNIKI

Tudi psihološki dejavniki imajo pomembno vlogo pri odločitvi staršev o obiskovanju PA. Strah pred 
izpostavljenostjo je najpomembnejši dejavnik pri tej odločitvi. Obnašanje otrok je prav tako pomemben dejavnik, 
saj starši, ki menijo, da imajo njihovi otroci vedenjske težave, pogosteje obiskujejo preventivne dejavnosti. 
Pomemben dejavnik neudeležbe staršev je tudi prepričanje staršev, da tovrstnih aktivnosti ne potrebujejo, saj naj 
doma ne bi imeli težav.  Dejavniki, kot so npr. odnos staršev do alkohola in drugih drog ali družinsko življenje (čas, 
ki ga starši in njihovi otroci preživijo skupaj, družinska pravila, postavljanje mej ipd.), so prav tako pomembni pri 
odločanju glede udeležbe.

Zanimiva je bila primerjava med starši, ki obiskujejo PA, in tistimi, ki jih ne obiskujejo, oziroma primerjava 
vedenjskih vzorcev njihovih otrok. Pričakovali bi, da se otroci staršev, ki ne obiskujejo PA, vedejo bolj rizično, ter 
da med družinami prihaja do razlik v družinski komunikaciji, postavljanju meja ter starševskem nadzoru. Vendar je 
analiza pokazala, da v pogostosti pitja pri otrocih, katerih starši obiskujejo PA, in tistih, ki jih ne, ni razlik. Zanimiv 
je podatek, da je delež otrok, ki alkohol pijejo tedensko oziroma mesečno, višji pri tistih, katerih starši obiskujejo 
PA. Pri primerjavi odgovorov na temo komunikacije v družini, postavljanju meja ipd. ni bistvenih razlik med eno in 
drugo skupino staršev. 



13Bilten številka januar 2012

15

PRAKTIČNI DEJAVNIKI

V to kategorijo dejavnikov uvrščamo tiste, ki predstavljajo potencialne ovire za udeležbo. Eden od pomembnejših 
dejavnikov, ki vplivajo na neudeležbo staršev, je pomanjkanje časa. Ameriški programi za premostitev nekaterih 
praktičnih ovir ponujajo celo varstvo otrok in prevoz, kar pa terja dodatna finančna sredstva. 

Tudi oblika in trajanje programa lahko pomembno vplivata na odločitev staršev glede udeležbe. Programi, ki jih 
lahko starši izvajajo doma, so bolj primerni, saj se na ta način staršem ni potrebno izpostavljati. Vendar pa je velik 
delež tistih staršev, ki jim ta dejavnik ne predstavlja večjih ovir.

Določene karakteristike, povezane s šolo, tudi lahko vplivajo na udeležbo staršev v šolskih preventivnih programih. 
Ti so zlasti odnos staršev do šole, informacije o dogajanju na šoli, ki jih starši prejmejo od svojih otrok, kvaliteta 
poučevanja ter tudi velikost šole.

Oblikovanje družinskih preventivnih programov, v katere bi se v prihodnosti starši vključevali v večjem deležu, 
predstavljajo velik izziv. Vsekakor pa je z javno zdravstvenega vidika pomembna enakost ter socialna pravičnost. To 
pomeni, da bi morali v PA vključiti vse starše, ne glede na socialni status, številčnost družin, spol ali katerikoli drug 
socialno-demografski dejavnik. Zelo je pomembno torej vključevanje vseh staršev. A ne zgolj z vidika udeležbe na 
PA, temveč tudi z vključevanjem v samo oblikovanje programov in izvedbo. ■

(1)Kumpfer KL, Kaftarian SJ: Bridging the Gap Between Family- Focused Research and Substance Abuse Prevention 
Practice:Preface. J Prim Prev 2000, 21:169-183.
(2) Dusenbury L. Family-based drug abuse prevention programs: a review. J Prim Prev, 2000;4:337 – 52.
(3) Camilla Pettersson e tal: Reasons for non-participation in a parental program concerning underage drinking: a 
mixed-method study BMC Public Health 2009

Sanela Talić
UTRIP
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RAZPISI

Zdravje

Razpisovalec: Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike

Naslov razpisa: Drugi program ukrepov Skupnosti na področju 
zdravja (2008–2013) – Razpis za oddajo vlog 2012.

Opis:  ❱ razpis za zbiranje predlogov za dodelitev 
finančnega prispevka za posebne ukrepe v obliki 
projektov,

 ❱ razpis za zbiranje predlogov za dodelitev 
finančnega prispevka za posebne ukrepe v obliki 
konferenc,

 ❱ azpis za zbiranje predlogov za dodelitev 
finančnega prispevka za delovanje nevladnih 
organov in specializiranih mrež (donacije za 
poslovanje),

 ❱ povabilo državam članicam in sodelujočim 
državam, da predložijo skupne ukrepe.

Rok prijave: 09.03.2012

Povezave : http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3610
http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_
programme.html
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Zdravje

Razpisovalec: Evropska komisija, 7OP

Naslov razpisa: Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnih 
programov sedmega okvirnega programa za 
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti za leto 2012.

Opis: Raziskave in tehnološki razvoj. Tematska področja: 
zdravje in okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami).

Rok prijave: 20.03.2012

Povezave : http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3719
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/cooperation?callIdentifier=FP7-JPROG-2012-
RTD
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Razpisovalec: DG HOME

Naslov razpisa: Prevention of and Fight against Crime - Action 
Grants 2011 (Preprečevanje kriminala in boj proti 
njemu).

Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za notranje 
zadeve je objavil javni razpis za sofinanciranje 
nacionalnih in transnacionalnih projektov, ki 
prispevajo k doseganju enega ali več splošnih ter 
specifičnih ciljev programa.

Rok prijave: 24.02.2012

Povezave : http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3575
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/isec/
call_2011_2/funding_isec_general_en.htm

Kriminal
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Razpisovalec: Evropska komisija, GD za pravosodje, svobodo in 
varnost

Naslov razpisa: Fundamental Rights and Citizenship - Specific 
Transnational projects 2011-2012 (Temeljne pravice 
in državljanstvo)

Opis: Prioritete programa so: zaščita otrokovih pravic; 
boj proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu, 
homofobiji; aktivna udeležba v demokratičnem 
življenju EU; izobraževanje in povezovanje pravnih 
poklicev in praktikov ter zaščita osebnih podatkov in 
pravic zasebnosti.

Rok prijave: 13.03.2012

Povezave : http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3611
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/
grants/111201_en.htm

Temeljne pravice in državljanstvo
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Razpisovalec: Evropska komisija, GD za pravosodje, svobodo in 
varnost

Naslov razpisa: Daphne III - Call for Proposals - Action Grants 2011-
2012

Opis: V okviru posebnega programa za preprečevanje 
nasilja nad otroki, mladimi in ženskami in boj 
proti njemu ter za zaščito žrtev in ogroženih 
skupin za obdobje 2007–2013 (program Daphne 
III) je  Generalni direktorat Evropske komisije za 
pravosodje, svobodo in varnost objavil razpis 
za sofinanciranje transnacionalnih projektov, ki 
prispevajo k doseganju enega ali več splošnih ter 
specifičnih ciljev programa.

Rok prijave: 29.03.2012

Povezave : http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3635
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/
grants/daphne_call_for_proposals_action_
grants_2011_2012_en.htm

Nasilje
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Razpisovalec: EACEA

Naslov razpisa: Razpis za zbiranje predlogov EAC/01/12 – Program 
Mladi v akciji 2007–2013

Opis: Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.1 – Mladinske izmenjave
1.2 – Mladinske pobude
1.3 – Projekti demokracije mladih)
Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba
Akcija 3 – Mladi v svetu
3.1 – Sodelovanje s sosednjimi državami Evropske 
unije
Akcija 4 – Sistemi pomoči za mlade
4.1 – Usposabljanje in mrežno povezovanje tistih, ki 
delujejo na področju mladinskega dela in
mladinskih organizacij
Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na 
mladinskem področju
5.1 – Srečanja med mladimi in pristojnimi za 
mladinsko politiko
Poleg stalnih prednostnih nalog so letne prednostne 
naloge za leto 2012 naslednje:

 ❱ projekti za spodbujanje zavzetosti mladih za 
bolj vključujočo rast

 ❱ projekti, ki spodbujajo iniciativnost, 
ustvarjalnost in podjetništvo ter zaposljivost 
mladih

 ❱ projekti, ki spodbujajo zdrave navade
 ❱ projekti za večjo ozaveščenost in sodelovanje 

mladih pri reševanju vprašanj svetovnih okoljskih 
izzivov in podnebnih sprememb.

Rok prijave: 01.10.2012

Povezave : http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3660
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/
index_en.php

Mladi
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Razpisovalec: Evropska mladinska fundacija (EYF)

Naslov razpisa: EYF Finančna podpora mladinskim projektom

Opis: EYF omogoča finančno podporo naslednjim tipom 
projektov, vodenih s strani mladinskih nevladnih 
organizacij ali mrež ter drugih nevladnih organizacij, 
ki delajo na področju mladinskega dela, povezanega 
z mladinsko politiko in delom Sveta Evrope:

 ❱ Kategorija A - mednarodna mladinska srečanja 
(seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali);

 ❱ Kategorija B - druge mladinske aktivnosti, 
ki niso srečanja (študije, raziskovalni projekti, 
izdelava informacij in dokumentacije na področju 
mladine);

 ❱ Kategorija C - administracija mednarodnih 
nevladnih mladinskih organizacij ali mrež;

 ❱ Kategorija D - Pilotni projekti oz. mladinska 
srečanja ali aktivnosti, ki bodo prispevale k ciljem 
mladinske politike Sveta Evrope (vključno s 
kategorijo D-HRE: Human Rights Education).

Rok prijave: 01.10.2012

Povezave : http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3570
http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/
user/anon/page/FEJ_presentation;jsessionid=68E95
28E573FB557FBC8FFF9BD205F27

Mladi
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Razpisovalec: Evropska komisija

Naslov razpisa: Program Vseživljenjsko učenje (LLP) - Razpis za 
zbiranje predlogov 2011 – EAC/49/10

Opis: Splošne prednostne naloge razpisa so:
 ❱ Razvoj strategij za vseživljenjsko učenje in 

mobilnost
 ❱ Spodbujanje sodelovanja med okolji 

izobraževanja, usposabljanja in dela
 ❱ Podpiranje začetnega in nadaljevalnega 

usposabljanja učiteljev, vodij usposabljanj ter 
vodij zavodov za izobraževanje in usposabljanje

 ❱ Spodbujanje pridobivanja ključnih kompetenc 
s sistemom izobraževanja in usposabljanja

 ❱ Spodbujanje socialne vključenosti in enakosti 
spolov v izobraževanju in usposabljanju, vključno 
z vključevanjem migrantov.

Rok prijave:

Povezave : http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=2630
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Učenje
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Razpisovalec: U.S. Embassy Slovenia

Naslov razpisa: U.S. Embassy Slovenia NGO Small Grants

Opis: Razpis je namenjen podpori dobro zasnovanih 
in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju 
nevladnega sektorja v Sloveniji. Upravičene teme 
so demokracija in človekove pravice, varnostna in 
zunanja politika ter podpora regionalni stabilnosti v 
JV Evropi. Na razpisu bodo imeli prednost projekti, 
ki spodbujajo podjetništvo in gospodarski razvoj, 
prispevajo k večji vključenosti mladih v civilno 
družbo, spodbujajo čezmejni razvoj, integracijo 
držav v jugovzhodni Evropi v evroatlantske 
institucije, krepijo civilno vključenost in družbeno 
odgovornost, naslavljajo mednarodno-varnostne 
izzive ter protiteroristično delovanje, spodbujajo 
okoljske in/ali zelene aktivnosti, obnovljive vire 
energije in uporabo novih tehnologij, naslavljajo 
ženske problematike, spodbujajo odgovorne in 
neodvisne medije, krepijo med-etnični dialog 
in naslavljajo manjšinska vprašanja. Projektne 
aktivnosti morajo vključevati dogodke kot so 
konference, seminarji, delavnice in druge aktivnosti, 
ki prispevajo k boljšemu razumevanju EU-ZDA 
odnosov.

Rok prijave: 01.03.2012

Povezave : http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3731
http://slovenia.usembassy.gov/ngo_development_
grants.html

Razvoj NVO sektorja v Sloveniji
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Razpisovalec: Evropska komisija

Naslov razpisa: Drug Prevention and Information Programme 
“Action grants” 2011-2012

Opis: EU Drugs Strategy 2005-2012 določa cilje za vse 
Evropske aktivnosti povezane z drogami za dosego 
visoke ravni zaščite, dobrega počutja in socialne 
povezanosti s tem, da preprečuje in zmanjšuje 
uporabo drog, odvisnost in z drogami povezano 
škodo za zdravje in družbo. EU akcijski načrt za boj 
proti drogam 2009-2012 pretvarja te cilje v seznam 
konkretnih ukrepov za zmanjšanje razširjenosti drog 
med prebivalstvom ter zmanjševanja socialne škode 
in poškodbe zdravja povzročene zaradi uporabe 
drog. Ta program bo prispeval k doseganju teh 
ukrepov.

Rok prijave: 17.04.2012

Povezave : http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/
dpip_ag_2011_2012_en.htm

Droge
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Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Naslov razpisa: Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva II.

Opis: Spodbujanje dostopa do usposabljanja in 
zaposlovanja ranljivim ciljnim skupinam na trgu 
dela z razvojem dejavnosti socialnega podjetništva 
kot trajnega opravljanja dejavnosti s proizvodnjo in 
prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, 
pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni 
cilj opravljanja dejavnosti.

Rok prijave: 03.04.2012

Povezave : http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/
javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_
t3javnirazpis_pi1[show_single]=953

Opomba: Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico 
za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje 
predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala dne 
17. 2. 2012 ob 10.00 uri v prostorih Centra Evropa na 
Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Socialno podjetništvo
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