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Preventivna platforma NVO –
predstavitev projekta in rezultatov

Matej Košir, Inštitut Utrip

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«.

Splošno

� Partnerji: 
� Inštitut Utrip

� Zveza društev na področju drog Slovenije

� Rdeči križ Slovenije

� Mladinsko združenje Brez izgovora / DPD

� Podporne izjave: 35 NVO

� Trajanje projekta: 

01/12/2010 – 30/9/2012 (22 mesecev)
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Namen projekta

� Povezovanje, partnersko sodelovanje in 
zagotavljanje strokovne podpore NVO, ki 
delujejo na področju preventive;

� Zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja 
(platforme) za NVO sektor, oblikovanje 
kakovostnih predlogov sprememb javnih politik 
in krepitvi usposobljenosti NVO;

� Ozaveščanje različnih javnosti (javne uprave, 
medijev, gospodarstva) o pomenu in 
pomembnosti vlaganja v preventivo.

Glavne dejavnosti

� Posnetek stanja na področju preventive

� Oblikovanje strokovnih podlag za 

kakovostno delo na področju preventive

� Priprava smernic in priporočil za 

vrednotenje preventivnih programov

� Zagotavljanje ustrezne podpore NVO, 

njihovo povezovanje in usklajevanje 
(namen = dvigovanje ravni kakovosti preventive)
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Rezultati projekta

� 3 predlogi strateških in zakonodajnih 

pobuda sodelujočih NVO s področja 

alkoholne in tobačne politike ter politike na 

področju prepovedanih drog. 

� 1 vsebinska pobuda (odziv na neučinkovite 

in škodljive prakse v Sloveniji)

� November 2011 - delovni posvet na temo: 
»Oblikovanje usklajenih pobud sprememb strateških usmeritev Vlade 

RS ter zakonodaje na področju alkohola, tobaka in prepovedanih drog«

Rezultati projekta

� Odziv 3 ministrstev (sestanki) in stroke:

� Ministrstvo za finance (trošarine)

� Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
(neregistriran in neobdavčen alkohol, uvod 

nekakovostnih alkoholnih pijač iz tretjih držav)

� Ministrstvo za zdravje (priprava sprememb 

ZOPA in vključevanje naših predlogov)

� Pobudo na področju alkohola je podprla tudi 
Katedra za družinsko medicino na MF UL 
(dr. Kolšek)
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Rezultati projekta

� v sodelovanju projektnih partnerjev 

Preventivne platforme smo na Civil Society 

Forum v Bruslju zagovarjali usklajena stališča 

(ki so zapisana v naših pobudah). 

� Rezultat so priporočila CSF Evropski komisiji 

in HDG (gradivo tega posveta)

Rezultati projekta

� predlogi iz skupnih pobud zlasti na temo 

vrednotenja preventivnih programov ter 

uvedbe kakovostnih standardov. 

� priporočila NVO smo posredovali vsem 

pristojnim ministrstvom s področja 

preprečevanja zasvojenosti. 
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Rezultati projekta

� posnetek in analiza stanja na področju preventive 

v Sloveniji

� do konca maja 2011 zbrali 116 izpolnjenih 

obrazcev oz. preventivnih dejavnosti iz vse 

Slovenije

� junija 2011 pričeli z drugo bolj poglobljeno analizo

obstoječih preventivnih dejavnosti v Sloveniji, v 

kateri smo prejeli 17 izpolnjenih vprašalnikov

Rezultati projekta

� pripravili smo tudi nabor dobrih in 

obetavnih praks (programov in storitev) in 

na koncu izbrali 19 dobrih praks, ki jih bomo 

v naslednji fazi ponudili nevladnim 

organizacijam v »razmislek« in morebitno 

izvajanje, od katerih se dve že izvajata tudi v 

Sloveniji („Izštekani“ in SFP).
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Rezultati projekta

� V sklopu projekta smo pripravili predstavitev 

osnovnih pojmov in definicij preventive.

� Smernice in priporočil za vrednotenje 

preventivnih programov (prevod smernic, ki 

jih je pred kratkim izdal EMCDDA). 

� Slovenska verzija bo prva uradna prevedena 

verzija poleg angleške v EU. Smernice bodo 

izdane do konca projekta (30.9.).

Rezultati projekta

� Udeležba projektnih partnerjev na 

mednarodnih konferencah:
� Evropska alkoholna konferenca 2011 (Poznan)

� Club Health 2011 (Praga)

� EU SPR 2011 (Lizbona)

� RedNet („legal highs“) 2011 (Budimpešta)

� …

� Stalni stiki z EMCDDA (zlasti G. Burkhart) in 

drugimi strokovnjaki in ustanovami
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Rezultati projekta

� 4 študijski obiski:

� London na temo preventive v nočnem življenju 

(London Drug and Alcohol Policy Forum) (marec 2012)

� Gent na temo šolske preventive (University College 

of Ghent) (april 2012)

� Stockholm na temo preventive v lokalni skupnosti 

(STAD in CAN) (maj 2012)

� Coimbra in Lizbone na temo družinske preventive 

(IREFREA Portugal in EMCDDA) (september 2012)

Rezultati projekta

� Seminar z NVO na temo medijev in medijskega 

zagovorništva (maj 2012):

� udeleženci so pripravili predloge 3 medijskih akcij (alkohol, 

tobak in prepovedane droge). 

� E-novice in spletna stran www.preventivna-platforma.si

� Sodelovanje z drugimi mrežami:

� Sociala (DrogArt): NP na področju drog (predlogi) …

� Zdravje (SZTK): Neučinkovite in škodljive prakse (podpora)

� Svetovalne in mentorske ure (premalo!)

� …
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Rezultati projekta

� Kaj še moramo narediti do konca projekta:

� 1. slovenski preventivni dnevi, Debeli rtič (20.-21.9.)

� Sestanek na temo strateškega načrta NVO (24.9. – MZ)

� Priprava predloga strateškega načrta

� Sestanek z nočnimi lokali in alkoholno industrijo (vinarji)

Strateški načrt NVO - teme

� vzpostavitev minimalnih kakovostnih standardov na področju 

preventive (vključno z ustreznimi kriteriji za (so)financiranje 

preventivnih programov NVO);

� razvoj kurikuluma / izobraževalnega programa za usposabljanje 

predstavnikov NVO na temo razvoja, prenosa in izvajanja 
kakovostnih preventivnih praks;

� razvoj kurikuluma / izobraževalnega programa za usposabljanje 

predstavnikov NVO na temo kakovostnega vrednotenja 
preventivnih programov;

� izdelava priročnika za izvajalce preventivnih programov s strani 

NVO (vključno z vsebinami, kot so npr. osnovni pojmi in definicije 

preventive, smernice in priporočila, učinkovite komponente 

preventivnih programov, vrednotenje) idr.
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Hvala za pozornost!

Matej Košir 

Naslov projekta:

Inštitut za raziskave in razvoj „Utrip“

Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@institut-utrip.si

Spletna stran: www.institut-utrip.si

Spletna stran projekta: www.preventivna-platforma.si


