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Univerzalna preventiva dela z mladimi na terenu v 
lokalni skupnosti

“Žoga skače”

Ingrid Kristančič Šömen Aljoša Žabkar

Zakaj odločitev o preventivnem 
delovanju v lokalnem okolju

Pri našem delu opažamo:

� Ni povezanega delovanja v lokalnem okolju – ni celovitega 
vpogleda v problematiko

� Pomanjkanje izmenjave znanj, prenosa dobrih praks

� Uporabo neprimernih preventivnih pristopov

� Starši nimajo dovolj pravih informacij (“instant” rešitve za 
mladostnika)
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Kaj lahko mi kot NVO prispevamo na 
področju preventivnega delovanja

� Podatke in informacije z ulice, ki v povezavi z znanjem drugih 
akterjev omogočajo celovit vpogled v problematiko

� Smo dopolnitev programa javnih socialnovarstvenih in drugih 
zavodov

� Fleksibilen in inovativen pristop pri nudenju raznih oblik 
pomoči

� Prenos specifičnih znanj in izkušenj s področja odvisnosti od 
nedovoljenih PAS

Vsebina

� Prenos dobre prakse v naše okolje (Salezijanski zavod OE 
Skala Ljubljana)

� Skozi različne aktivnosti (organiziran prosti čas) z otroki in 
mladostniki vzpostaviti osebni stik na terenu – ulici, igrišču 
…

� Z vnašanjem preventivnih vsebin dela usmerjati mlade v 
zdrav življenjski slog
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Cilji

� Ustvarjanje novih pristopov in oblik dela z mladimi 
(poznavanje življenja otrok izven šolskega okolja in njihovih 
potreb)

� Ustvarjanje varnega prostora za kvalitetno preživljanje 
prostega časa

� Identifikacija otrok in mladostnikov, ki potrebujejo podporo 
kot izhodišče za razvoj selektivne preventive

� Informativno-svetovalna dejavnost za otroke, mladostnike in 
starše

Dejavnosti
� Športne

� Družabne in miselne igre

� Ustvarjalne delavnice (likovna, kuharska …)

� Klepetalnica – medsebojni odnosi, spolnost, droge in zabava
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Izvajalci programa
� Strokovna delavka (edina redno zaposlena)

� 2 delavca preko javnih del

� 4 študentje biopsihologije

Program trenutno ni samostojno financiran. Temelji na naši 
inovativnosti, iznajdljivosti in prostovoljnem delu.

Lokacija in termin

� Markovec – blokovsko naselje nad Koprom

� V bližini večje OŠ

� 2-krat tedensko od 14.00 do 17.00 ure
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Prve ugotovitve
Program je presenetljivo hitro zaživel in je dobro sprejet med 
lokalnim prebivalstvom in starši. K temu je pripomoglo 
naslednje:

� predhodna priprava terena je izrednega pomena – ogled, 
spremljanje, osebno obveščanje …,

� timska usklajenost,

� osebno povabilo otrokom in mladostnikom iz okoliša (stik na 
ulici).

Namesto zaključka

Kje nas najdete?
“To je tam, kjer so rdeči stolčki”  (odgovor deklice na vprašanje, ali 
pozna naš program)
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Utrinki s terenaUtrinki s terenaUtrinki s terenaUtrinki s terena
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