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Utrinek s III. kongresa Združenja zakonskih in
družinskih terapevtov Slovenije, 3. marec 2012
Tretji kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije na temo »Vloga družine
v zasvojenosti in terapevtska praksa« je potekal na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Udeležilo se ga je okoli 150 članov, simpatizerjev in zunanjih udeležencev. Uvodni
nagovor vsem prisotnim dr. Zdenke Čebašek Travnik, dr.med., psihiatrinje in družinske
terapevtka ter Varuhinje človekovih pravic je osvetlil prihodnje perspektive dela
zakonskih in družinskih terapevtov v Sloveniji.
Pojavi odvisnosti so povezani s spremembami v možganih in so zato definirani
kot kronične bolezni. Vloga terapevtov je prav v prepoznavanju odvisnosti pri
posameznikih oziroma v družinah,
ki doživljajo ob tem sebi lastno
dinamiko ter aktivno delo na
tem področju. Pomembno je
upoštevati: ne samo prepoznavanje
potreb po pomoči glede na
določene probleme, ampak
tudi prepoznavanje potreb po
usmerjanju v specializirane
programe, namenjene zdravljenju
zasvojenosti. Žal so občutki krivde, nemoči in strahu ob pojavu odvisnosti pri
posamezniku ali v družini ovira temu, da bi ljudje začeli iskati pomoč.

❝Osnovne vrednote, ki jih je preko

terapevtskega odnosa potrebno
krepiti, so: spoštovanje, dostojanstvo
in avtoriteta.❞

Inštitut za
raziskave
in razvoj

Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”
Trubarjeva cesta 13, Grosuplje

Zveza društev na področju drog Rdeči križ Slovenije
Slovenije, Tabor 9, Ljubljana
Mirje 19, Ljubljana

Mladinsko združenje Brez
izgovora Slovenija
Celovška 185, 1000 Ljubljana
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Številni prispevki so obravnavali teme, kot so: vloga družine v odvisnosti posameznika, vpliv programov
terapevtske pomoči na krepitev pozitivnih virov moči pri otrocih in mladostnikih iz zasvojenih družin, modele
razumevanja odvisnosti, odnosov v družini in podobne prispevke s področja zasvojenosti od prepovedanih drog,
alkohola ter drugih vedenj.
Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in družinska terapija se pri obravnavah vedno pogosteje pojavljata
skupaj, zato se kažeta potrebi: po edukaciji terapevtov ter svetovalcev na teh področjih in po skupnem
sodelovanju različnih profilov strokovnjakov.
V zdravljenju odvisnosti je potrebno upoštevati funkcioniranje družine, individualno funkcioniranje odvisnika
ter značilnosti bolezni odvisnosti. V terapevtskem delu z zasvojenimi mladostniki je izpostavljeno nekaj ključnih
izhodišč: vloga terapevta, postavljanje in rušenje meja, predelava težkih čustvenih vsebin ter osvetlitev dejanskih
vzrokov brezperspektivne situacije poglabljanja odvisnosti.
Osnovna vloga terapevtov pri obravnavi družin je v krepitvi osebnih stikov v družini, med vrstniki in tudi med
starejšimi, ker danes prevladuje posredna komunikacija preko sredstev (mobilni telefoni, spletna omrežja …).
Pomembno je obujanje starih navad, družinskih praznikov in drugih oblik druženja (to je osebnih stikov) ter
spodbujanje različnih oblik prostovoljstva. ■
Pripravila:
Sandra Vitas, univ.dipl.psih.
“UP” DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
TEL: 01 434 25 74; FAX: 01 434 25 72
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7 ključnih sporočil alkoholne industrije
Alkoholna in tobačna industrija prodajata izdelke, ki predstavljajo nevarnost za naše zdravje. Vlade posameznih držav skušajo
reševati ta problem na različne načine, na primer z višanjem davkov, uveljavljanjem starostnih omejitev, predpisovanjem
opozorilnih nalepk na proizvodih ter omejevanjem oglaševanja in sponzoriranja.
V ta namen je Evropski center za spremljanje oglaševanja alkohola (EUCAM) (več na spletni strani: www.eucam.
info) izdal brošuro »The Seven Key Messages of the Alcohol Industry« (»Sedem ključnih sporočil alkoholne
industrije«), s katero želijo seznaniti vse strokovnjake o poskusih vplivanja alkoholne industrije na alkoholno
politiko na svetovni ravni.
pa tudi dobre
Alkoholna in tobačna industrija že dolgo časa delujeta z roko v roki, si Posreduje
argumente, ki so lahko v pomoč
izmenjujeta informacije ter delita zaskrbljenost zaradi različnih zakonskih v boju proti metodam alkoholne
industrije, s katerimi želi le-ta
omejitev. Pri »branjenju« svojih produktov uporabljata podobne preprečiti sprejem učinkovitejših
ukrepov.

❝

argumente in skušata na vse možne načine preprečiti ali vsaj preložiti
omejitve, ki jih od njih zahtevajo (Bond in drugi, 2010).

Ena izmed učinkovitih strategij
alkoholne industrije pri
oglaševanju in prodaji njenih
proizvodov je pristranskost pri
podajanju informacij. Alkohol
je produkt, ki prav gotovo lahko ima nekaj dobrih strani (npr. okus in boljše razpoloženje), ima pa tudi precej
slabih strani (zdravstvene težave, nesreče, kriminal itd.), ki so postale v zadnjih letih še bolj očitne in neizpodbitne
zahvaljujoč številnim znanstvenim raziskavam. Že samo to dejstvo kaže na njihovo nemoralno početje. Tako
alkoholna kot oglaševalska industrija želita predstaviti podobo alkohola kot izključno okusnega in celo zdravega
produkta. Z vidika alkoholne industrije je pitje alkohola del sodobnega zdravega načina življenja. Ob posredovanju
tega sporočila pa pogosto »pozabljajo« omeniti slabe strani, ki jih ta produkt prinaša.

❞

Svetovno znani proizvajalec alkohola Diageo, ki vključuje znamke, kot so Smirnoff, Johnnie Walker,
Baileys in Guinness: »Alkohol je že stoletja vir užitka in ima v številnih družbah tradicionalno vlogo pri
različnih slovesnostih ter družinskih praznovanjih. Ponosni smo na to, da blagovna znamka Diageo
spremlja veliko ljudi pri pomembnih življenjskih dogodkih. Vsi vemo, da večina potrošnikov pije
odgovorno, tisti, ki zlorabljajo alkohol in škodujejo sebi in družbi, pa predstavljajo zelo majhen del.«
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Pitje alkohola je normalno, zdravo, zelo odgovorno in je nekaj, kar
počne večina
Sporočilo industrije: tisti, ki redno pijejo alkohol, so družabni, uživajo in so v središču živahnega
družabnega življenja. Alkohol predstavlja naravni del zdravega življenja, sreče in blaginje, kot tudi dobrih
navad in običajev.
Razlaga:
Da bi alkoholna industrija prenesla svoje sporočilo v naše domove, pri oglaševanju pitja alkohola vedno
povezuje z zdravjem, športom, telesno lepoto, romantiko, prijateljstvom ter prostočasnimi dejavnostmi.
V njihovih oglasih nikoli ne bomo zasledili sporočil, da je ravno alkohol tisti dejavnik, ki povzroča resne
zdravstvene težave, prometne nesreče, nezaposlenost, nasilje, zlorabo otrok, samomore ipd.
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Škodo zaradi alkohola povzroča majhna skupina problematičnih
ljudi, ki ne prenesejo alkohola
Sporočilo industrije: Le majhna skupina ljudi, ki zlorablja alkohol, povzroča težave, kot so kriminal, širjenje
bolezni, odsotnost z delovnega mesta, nasilje, spolna zloraba in revščina. Gre za ljudi, ki zlorabljajo
alkohol in jih je potrebno obravnavati individualno. Napačno prepričanje je, da bomo tovrstne probleme
rešili s kolektivnimi ukrepi. Kakorkoli, s takšnimi ukrepi bi kaznovali večino posameznikov, ki alkohol
pijejo odgovorno.
Razlaga:
Alkohol torej ne predstavlja problema. Po mnenju alkoholne industrije je težava v neodgovornem
vedenju majhne skupine ljudi. Dejstvo, ki ga alkoholna industrija ne omenja, pa je, da gre pri večini
posameznikov, ki pijejo velike količine alkohola, za popolnoma navadne ljudi, ki niso prestopniki ali celo
kriminalci. Nasprotno, sporočilo industrije je, da navadni državljani pijejo z občutkom odgovornosti,
»slabi« državljani pa pijejo neodgovorno in so vzrok vseh problemov, povezanih s prekomernim pitjem
alkohola. Resnično dejstvo je, da alkoholna industrija zasluži več milijonov evrov na račun prekomernih
pivcev. Industrija trdi, da se rezultat njihovega oglaševanja kaže v odgovornem pitju, toda če bi bilo to res,
potem bi bil njihov dobiček precej nižji od dejanskega. Podatki v ZDA, VB, Kanadi in Avstraliji so pokazali,
da je 50 % vsega prodanega alkohola popitega v obliki prekomernega oziroma t.i. verižnega popivanja. Z
drugimi besedami, velik delež dobička alkoholne industrije je odvisen od rizičnih pivcev.
Družbeno odgovorna kampanja Henikenena (»Know the signs«):
Heineken v kampanji predstavlja pet tipologij opitih ljudi: »ekshibicionist« (tisti, ki v opitem stanju postane
preveč vesel); »borec« (tisti, ki postane preveč agresiven); »crier« (tisti, ki postane melanholičen in govori z
vsemi, ki so ob njem); »groper« (tisti, ki s svojim neprimernim vedenjem moti ostale) in »spalec« (tisti, ki lahko
v opitem stanju zaspi kjerkoli in kadarkoli). Glavno sporočilo industrije je torej, da problem ni produkt (pivo),
temveč značaj pivcev. Po besedah industrije njihov produkt uporabljajo običajni in odgovorni pivci, slabi in
neodgovorni pivci pa njihov produkt zlorabljajo.
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Normalni odrasli ljudje, ki ne pijejo, ne obstajajo
Sporočilo industrije: Ljudje, ki ne pijejo, v bistvu niso pomembni in niso del sodobne kulture in tradicije.
Razlaga:

Primer oglaševanja v Afriki

S strani industrije so kot ne-pivci priznani le otroci, mlajši od 16 let, nosečnice in vozniki (šoferji). Dejstvo,
da v vseh družbah obstajajo velike skupine ne-pivcev, ne ustreza podobi, ki jo širi industrija, in sicer da
je pitje alkohola tako normalno kot odgovorno. Po mnenju industrije so ne-pivci v resnici manj zdravi.
Sporočilo je: tisti, ki želijo biti družbeno sprejeti in zdravi, bi morali zmerno piti. Industrija ne bo nikoli
odkrito opravičevala prekomernega pitja, čeprav od tega prihaja
pomemben del njihovega dobička. Kakorkoli, trgovci spodbujajo
prekomerno pitje z različnimi cenovnimi akcijami.
Delež abstinentov:
Delež abstinentov med celotno odraslo populacijo se giblje
med najnižjo vrednostjo 2,5% v Luksemburgu do najvišje 99,5
% v Egiptu (Kitajska 48,6 %, Irska 22,0 %, Mehika 41,6 % in Romunija 38,0 %) (WHO, 2004). Na vsem
svetu je 45 % moških in 66 % ženskih abstinentov. Z drugimi besedami na svetovni ravni več kot polovica
prebivalstva (55 %) ne pije alkoholnih pijač (WHO, 2007).
Ali so ne-pivci res manj zdravi?
Raziskava Rehma in sodelavcev je pokazala, da večina študij, v katerih so primerjali zdravje ne-pivcev in
pivcev, ni zanesljivih. Podrobnejši pregledi so pokazali, da je bila skupina ne-pivcev (v različnih študijah) bolj
protislovna, kot se pogosto domneva. Mnogi so prenehali s pitjem zaradi zdravstvenih razlogov. Njihovo
šibko zdravje zatorej ni posledica ne-pitja temveč pitja v preteklosti (Rehm et al, 2008).
Alkoholna industrija je svoje agresivno oglaševanje preselila tudi v nerazvite države. Sporočilo afriških
oglaševalskih kampanj je na primer, da bodo tisti, ki bodo pili alkohol, živeli v blagostanju ter bogastvu
Zahoda. Če želijo pripadati skupini uspešnih ljudi, morajo piti tako, kot pijejo uspešni Evropejci.
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Ignorirajte dejstvo, da je alkohol za naše telo škodljiva in zasvojljiva
kemična substanca (etanol)
Sporočilo industrije: alkohol je okusna, skrbno pripravljena pijača; štejejo: »naraven izvor« piva,
koristnost vina za telo in duha ter kakovost alkoholnih pijač, ki jo zagotavlja dolga tradicija.
Razlaga:
Industrija ne opozarja na dejstvo, da je v resnici alkohol (etanol) škodljiva, strupena, rakotvorna in
zasvojljiva substanca. Alkohol kot izdelek oglašujejo v namene promocije zdravja. Kemično je alkohol
težka droga – škodljiva za telo, ki lahko tako kot heroin povzroči fizično in psihično zasvojenost. Dejanski
negativni učinki na zdravje so popolnoma nasprotni podobi pivca, ki ga upodablja industrija: odgovoren,
družaben, vesel.
Alkohol je rakotvoren:
Februarja 2007 se je 26 znanstvenikov iz 15 držav sestalo na Mednarodni agenciji za raziskovanje
raka (International Agency for Research on Cancer - IARC) v Lyonu (Francija), da bi ponovno ocenili
karcinogenost (rakotvornost) alkoholnih pijač in etil karbamata (uretana), ki je pogosta sestavina
fermentirane hrane in pijač. V povezavi z rakom niso odkrili nikakršne varne meje pitja alkohola, kar
pomeni, da je vsakršno pitje alkohola nevarno za razvoj rakavih tvorb. Ta ocena je bila objavljena v
monografiji IARC št. 96 v letu 2010 z naslovom »Alcohol Consumption and Ethyl Carbamate« (Baan et al,
2007).
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Težave, povezane z alkoholom je možno rešiti le ob sodelovanju vseh
strani.
Sporočilo industrije: težave, povezane z alkoholom, lahko rešimo le skupaj. Počutimo se odgovorne za morebitne negativne
posledice zaradi uporabe naših produktov, zato smo z veseljem pripravljeni pomagati pri preprečevanju škodljivih posledic. Zato
moramo sodelovati na vseh ravneh. Vlada, zdravstvene ustanove in industrija bi morali združiti moči in delovati skupaj. To ključno
sporočilo je oblikoval Mednarodni center za alkoholno politiko (»International Centre for Alcohol Policy (www.ICAP.org), ki deluje

❝Da bi povečali znanje o alkoholu v vseh pogledih, bi morali akademiki in
znanstveniki delati skupaj z alkoholno industrijo, vladami ter nevladnimi organizacijami.❞

pod pokroviteljstvom alkoholne industrije:

Razlaga:
Mnogi strokovnjaki se zavedajo, da sodelovanje z alkoholno industrijo ne zagotavlja rešitev. Na žalost
so do tega zaključka prišli po dolgotrajnih razpravljanjih o neučinkovitih projektih oziroma ukrepih.
Dejansko je učinkovit ukrep (na vseh ravneh: evropski, nacionalni ali lokalni) le izrazito zmanjšanje
porabe alkohola, česar pa si alkoholna industrija ne želi. Dobra, učinkovita politika zmanjševanja pitja
alkohola bi morala vključevati višje trošarine, prepoved oglaševanja in sponzoriranja, zvišanje starostne
omejitve za prodajo in ponujanje alkohola, prepoved nezakonite prodaje alkoholnih pijač ter obsežnejše
ozaveščanje javnosti (prek različnih kampanj) o škodi, ki jo lahko povzroči alkohol (Babor et al, 2010;
WHO,2009).
Neizpodbitno dejstvo je, da želi alkoholna industrija le povečevati dobiček, kar pa lahko doseže le s
povečano prodajo.
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Trženje alkohola ni škodljivo. Namen trženja je le pomagati
potrošniku pri izbiri določenega produkta oziroma blagovne
znamke.
Sporočilo alkoholne industrije: povečana količina popitega alkohola ni posledica oglaševanja. Oglasi
samo pomagajo potrošniku pri izbiri najboljše blagovne znamke. Da bi preprečili majhni skupini
proizvajalcev in trgovcev oglaševati z nespodobnimi oglasi, smo sprejeli učinkovita pravila. Ta sistem
samoregulacije deluje na globalni ravni in prinaša odlične rezultate.
Razlaga:
Medtem so raziskave dokazale, da so oglasi, ki prikazujejo alkoholne pijače, mladim privlačni in hkrati
spodbujajo njihove pivske navade (Anderson et al, 2009). Kljub temu pa industrija še naprej odločno in
javno zanika, da oglaševanje spodbuja pitje alkohola (Bond et al, 2009). Vpliv privlačnih oglasov se kaže
v tem, da mladi ljudje začnejo piti alkohol že zelo zgodaj. Tisti, ki alkohol že pijejo, pa pod vplivom oglasov
pijejo še več.
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Najboljši način, kako zaščititi družbo pred problemi, povezanimi z
alkoholom, je izobraževanje.
Sporočilo alkoholne industrije: počutimo se delno odgovorni za nekatere probleme, ki nastanejo kot
posledica zlorabe naših produktov. Zato se je potrebno »boriti« proti zlorabljanju alkohola, pri čemer
bomo z veseljem pomagali. Na razpolago imamo sredstva, s katerimi lahko prepričamo posameznike, da
naše produkte uporabljajo odgovorno; za to smo pripravljeni nameniti naš čas in denar. Vlade in različne
inštitucije vabimo, da skupaj delimo in uporabljamo naše izkušnje.
Razlaga:
V zadnjem času se je povečal pritisk na alkoholno industrijo s strani vlad, saj le-te želijo, da alkoholna industrija posveti več pozornosti
reševanju problemov, nastalih zaradi pitja alkohola. Učinkoviti ukrepi, kot so višje trošarine, vzpostavitev minimalne cene, višja starostna
meja ter omejevanje oglaševanja, lahko zmanjšajo škodo, nastalo zaradi pitja alkohola, hkrati pa tudi znižajo dobiček industrije (Babor,
2003; Babor, 2010). Po drugi strani se alkoholna industrija trudi prepričati vlade in posamezne politike, da zgoraj omenjeni ukrepi niso
učinkoviti in so le simbolične narave oziroma celo nelegitimni. Trdijo, da le manjši del ljudi predstavlja skupino, ki zlorablja alkohol, in da ni
pošteno, da zaradi teh ukrepov trpi velika večina odgovornih pivcev.
Industrija meni, da ima boljšo alternativo – večja ozaveščenost ter posredovanje informacij sta po njenem mnenju najboljši orožji v boju
proti zlorabi alkohola. Kakorkoli, strokovnjaki so na podlagi mnogih raziskav prepričani, da samo izobraževanje v tej smeri ne bo vplivalo na
spremembo pivskih navad posameznikov (Giesbrecht, 2007; Gordon et al, 2006). Industrija želi še bolj promovirati odgovorno pitje alkohola,
loteva se tudi različnih akcij, ki kažejo njihovo vero v ta pristop. Žal pa obstaja veliko naivnih politikov, ki so naravnost navdušeni nad
kampanjami alkoholne industrije in slepo verjamejo, da takšni ukrepi zadostujejo.
Pri kampanjah, ki spodbujajo odgovorno pitje alkohola, moramo biti skrajno previdni. Obstaja nekaj študij, katerih rezultati ne govorijo v
prid tem kampanjam, ki so večinoma nastale v sodelovanju z alkoholno industrijo ali pa so celo njen produkt (npr. t.i. »designated driver«
programi in različice le-teh) (Ditter et al, 2005). Res je, da se v manjšem obsegu lahko pokažejo pozitivni rezultati na področju prometne
varnosti. Kaj pa posledice na področju javnega zdravja?! Študije so pokazale, da mladi, ki niso »določeni za varnega voznika«, popijejo
bistveno več alkohola, kot bi ga sicer, če bi morali sami peljati domov. In kar je še bolj zaskrbljujoče, z vnaprejšnjim določanjem t.i. »varnega
voznika« ali celo »nagrajevanjem« mladih pivcev alkohola z boni za brezplačen ali cenejši prevoz s taksijem in podobnimi aktivnostmi,
delamo z roko v roki z alkoholno industrijo. »Nagrajujemo« tiste, ki nameravajo piti, s tem pa podpiramo normo, ki jo alkoholna industrija
skuša vcepiti v našo podzavest – da je pitje normalno. ■
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❝ Epidemiji tobaka še zdaleč ni videti konca. Čeprav število

Kupi, kupi!

kadilcev v Sloveniji upada, letno zaradi tobaka in z njim
povezanih bolezni po svetu še vedno umre 6 milijonov ljudi,
kar je več kot zaradi AIDSa, prometnih nesreč, umorov, požarov
in alkohola skupaj. Smrt zaradi tobaka lahko z neuporabo tega
popolnoma preprečimo, zakaj je torej ne?

❞

Še vedno se kakšnih 20% Slovencev skriva pred neprijetno resnico in še posebej mladi smo še dalje lahek plen
tobačnega marketinga. Mladostniki smo danes pametnejši od tistih pred nekaj desetletji, zato nas tudi tobačna
industrija težje prepriča, da začnemo doživljenjsko skrbeti za njihove plače- problem? Nikakor ne! Samo ciljna
skupina se je pomladila. Zdaj to že dolgo niso več srednješolci, temveč kar 9,10-letniki. Je to sploh res?
To so vprašali glavne uslužbence ene izmed velikih tobačnih industrij: »Ali res ciljate tudi na otroke?« In

odgovor: »Ciljamo na vse, kar ima usta«.

Oglaševanje tobaka so v veliki meri omejili na prodajna mesta, kar je privedlo do odprtja številnih trafik – na 1,5 km
dolgi Slovenski cesti v Ljubljani se nahaja kar 22 prodajaln s tobačnimi izdelki!
Ker je direktno oglaševanje tobačnih izdelkov v Sloveniji v veliki meri prepovedano, torej plakatov, televizijskih
reklam in časopisnih oglasov za tobak ne smemo več imeti, išče tobačna industrija bolj prikrite načine oglaševanja:
plačuje znanim režiserjem in igralcem, da se kadi v filmih, je donator dogodkom, kot je filmski festival Liffe, v
Ljubljani so si precej reklame naredili tudi z novo razstavo Tobačnega muzeja, s poimenovanjem dela Ljubljane
Tobačna mesto, organiziranjem privatnih zabav za ljubitelje tobaka – na katere jih po klubih vabijo privlačne mlade
ženske in moške, ki kot promotorji prodaje delajo za Tobačno Ljubljana.
Tobačna industrija se zelo posveča sami obliki izdelkov, nekatere cigaretne škatlice so oblikovane kot ličila za
ženske, na nekaterih so narisane cvetlice, metulji, vsekakor torej sporočajo, da gre za popolnoma nestrupen
izdelek.Veliko oglaševanja je prisotnega preko spleta, za kar so še posebej dovzetni mladi.
V zadnjih mesecih se je zelo razširil marketing za elektronske cigarete, pri katerih je zaenkrat še dovoljeno
dodajanje arom, na primer čokolade, mentola, kar dodatno privabi kupca in še posebej privlači mlade potencialne
nove uporabnike.
Zavedajmo se, da gre za pomembno stvar, za katero se skriva velika manipulacija. Tobačni industriji gre samo za
denar in niti malo jih ne briga za posledično trpljenje, laži in umiranje. ■

No Excuse Slovenija
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1. mednarodne konference na
temo družinske preventive in
pozitivnega starševstva
Vljudno vas vabimo, da se udeležite 1. mednarodne

konference na temo družinske preventive in
pozitivnega starševstva (1st International Conference
on Family-Based Prevention and Positive Parenting), ki bo
v Hotelu Lev ***** v Ljubljani od 8. do 10. junija 2012. Konferenco bomo začeli 8. junija 2012 ob 14. uri,
zaključili pa 10. junija 2012 v poznih popoldanskih urah. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.
Osrednja tema konference je fizično in duševno zdravje ter blagostanje družin, kar vključuje
uporabo alkohola, tobaka in drugih drog, nasilje in asocialno vedenje, starševske veščine,
starševske vzgojne stile, družinske preventivne intervencije in prakse, družinsko politiko in
zakonodajo ipd.
Spletna stran konference je še v nastajanju, a bo v celoti na voljo v kratkem na naslovu: http://
www.familypreventionljubljana2012.com. Čez nekaj dni obiščite spletno stran za več informacij
in okvirni program. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami.
Konferenca je del projekta »Program krepitve družin« (»The Strengthening Families Program«), ki
ga Inštitut Utrip izvaja pod pokroviteljstvom (sofinanciranjem) Ministrstva za zdravje. Konferenco
gostita Inštitut Utrip (Slovenija) in svetovno priznana ameriška psihologinja dr. Karol Kumpfer, ki
že več desetletij razvija učinkovite preventivne prakse na področju družinske preventive. ■
Matej Košir in Sanela Talić
v imenu organizacijskega odbora konference

http://www.familypreventionljubljana2012.com
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RAZPISI
Zdravje
Razpisovalec:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Naslov razpisa:

Javni razpis programskih sklopov za programe
usposabljanja in programe prilagojenega
usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev
za leto 2012

Opis:

Predmet razpisa je ponudba programov
usposabljanja in prilagojenega usposabljanja
delodajalcev kot strokovnih delavcev po
programskih sklopih na področju varnosti in zdravja
pri delu za leto 2012, in sicer:
❱❱ programski sklopi usposabljanja: psihologija
dela, ergonomija, organizacija dela, promocija
zdravja na delovnem mestu;
❱❱ programski sklopi prilagojenega
usposabljanja: pregled predpisov na področju
varnosti in zdravja pri delu, ocenjevanje tveganja,
informiranje delavcev, usposabljanje delavcev
za varnost in zdravje pri delu, prijave in vodenje
dokumentacije, preprečevanje psihosocialnih
tveganj, sodelovanje z izvajalcem medicine dela.

Rok prijave:

30.03.2012

Povezave :

http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3767
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/
javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_
t3javnirazpis_pi1[show_single]=954
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Zdravje
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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).

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-2012RTD
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Socialno podjetništvo
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
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Kultura
Razpisovalec:

U.S. Embassy Slovenia

Naslov razpisa:

U.S. Embassy Slovenia Cultural Grants Program

Opis:

Ameriško veleposlaništvo je objavilo razpis,
namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne
izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA
in Slovenijo. Veleposlaništvo podpira naslednje
aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške
prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter
kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo
razumevanje ameriške kulture v Sloveniji. Prijavite se
lahko na dva razpisna roka:
❱❱ 01.03.2012 s projekti, ki se bodo izvajali med
majem in oktobrom 2012
❱❱ 15.08.2012 s projekti, ki se bodo izvajali med
oktobrom 2012 in aprilom 2013.

16

Rok prijave:

15.08.2012

Povezave :

http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3730
http://slovenia.usembassy.gov/cultural_grants.html
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Nasilje
Razpisovalec:

Evropska komisija, GD za pravosodje, svobodo in
varnost

Naslov razpisa:

Daphne III - Call for Proposals - Action Grants 20112012

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
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Razpisovalec:

Evropska komisija, Generalni direktorat za
informacijsko družbo in medije

Naslov razpisa:

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2012 za
posredne ukrepe v okviru večletnega programa
Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in
druge komunikacijske tehnologije (Varnejši internet)

Opis:

Varnejši internet obravnava štiri področja:
❱❱ zagotavljanje osveščanja javnosti,
❱❱ boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu
vedenju na spletu,
❱❱ spodbujanje varnejšega spletnega okolja,
❱❱ vzpostavitev baze znanja.

Rok prijave:

29.03.2012

Povezave :

http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3746
http://ec.europa.eu/information_society/activities/
sip/funding/projects/index_en.htm

Februar 2012

Mladi
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
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Mladi
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).
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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
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Droge
Razpisovalec:

Evropska komisija, Generalni direktorat za
pravosodje, svobodo in varnost

Naslov razpisa:

Preprečevanje uporabe drog in obveščanje 20112012 – Sofinanciranje transnacionalnih projektov

Opis:

Splošni cilji tega programa so:
❱❱ preprečevati in zmanjševati uporabo drog,
odvisnost in škodo zaradi uporabe drog;
❱❱ prispevati k izboljšanju obveščanja o uporabi
drog;
❱❱ podpirati izvajanje Strategije EU na področju
drog.

Rok prijave:

17.04.2012

Povezave :

http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3747
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/
dpip_ag_2011_2012_en.htm
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Droge
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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
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Socialno podjetništvo
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. ■
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