
         

 

                                             
 
 

Vsebinska mreža nevladnih organizacij na področju zdravja in partnerji 
projekta »Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih  

programov na področju preprečevanja zasvojenosti« 
 
 

vas vabijo na 
 
 

3. slovenske preventivne dneve 
 

na temo 
 

»Nekemične ali vedenjske zasvojenosti na pohodu« 
 

Posvet nevladnih organizacij in ostalih akterjev ter sklop izobraževanj za  
predstavnike nevladnih organizacij na področju preprečevanja zasvojenosti 

 
 

22. in 23. maj 2014 
 
 
 

Bohinj Park Hotel 
Bohinjska Bistrica 



  

Četrtek, 22. maj 2014 
 
 
Izobraževanja za zaposlene in prostovoljce v nevladnih organizacijah 
 
V sklopu izobraževalnega dneva bomo izvedli 3 izobraževalne module, ki smo jih razvili v sklopu projekta 
»Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja 
zasvojenosti«. Vsi udeleženci izobraževanj bodo prejeli priročnik z vsemi izobraževalnimi moduli. 
 
09.30  Pozdravne besede in predstavitev izobraževanj (plenarno) 
 
09.45  Tematski izobraževalni moduli (1. del) 
 

 MODUL 1: Osnove preventive in standardi preventivnega dela 
Sanela Talić, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 

 MODUL 2: Vrednotenje preventivnih programov 
Matej Košir, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 

 MODUL 3: Zagovorništvo in medijsko zagovorništvo 
Jan Peloza, Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenije 

 
11.15  Skupni odmor 
 
11.30  Tematski izobraževalni moduli (2. del) 
 

 MODUL 1: Osnove preventive in standardi preventivnega dela 
Sanela Talić, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 

 MODUL 2: Vrednotenje preventivnih programov 
Matej Košir, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 

 MODUL 3: Zagovorništvo in medijsko zagovorništvo 
Jan Peloza, Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenije 

 
13.00  Skupno kosilo 
 
14.30  Tematski izobraževalni moduli (3. del) 
 

 MODUL 1: Osnove preventive in standardi preventivnega dela 
Sanela Talić, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 

 MODUL 2: Vrednotenje preventivnih programov 
Matej Košir, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 

 MODUL 3: Zagovorništvo in medijsko zagovorništvo 
Jan Peloza, Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenije 

 
17.00  Zaključek izobraževalnega dne 



  

Petek, 23. maj 2014 
 
 
Posvet NVO s širšo udeležbo predstavnikov NVO, stroke in pristojnih ustanov 
 
09.30  Pozdravne besede (plenarno) 
 
09.45  Nekemične ali vedenjske oblike zasvojenosti 

Sanja Rozman, Sprememba v srcu, zavod za psihoterapijo, Ljubljana 
 
10.15 Nezdrava vedenja med mladostniki, ki lahko vodijo v težave,  

motnje in zasvojenosti - kaj kažejo rezultati raziskave HBSC 
dr. Helena Jeriček Klanšček, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana 

 
10.45  Diskusija 
 
11.00  Odmor 
 
11.20 Samopoškodbeno vedenje otrok in mladostnikov  

Heliodor Cvetko, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Maribor 
 
11.50 Motnje hranjenja 

Zvezdana Vražič, Zdrav PRE/GIB, Maribor 
 
12.20 Socialne in čustvene kompetence v spreminjajočem svetu 

Beisa Žabkar, Zasebni zavod Zvezda, Koper 
 
12.40 Celovita obravnava zasvojenosti – politični in praktični vidiki 

Matej Košir in Ciril Klajnšček, projekt »Preventivna platforma« 
 
13.00  Diskusija 
 
13.30  Kosilo 
 
14.30  Paralelne sekcije (3 različne dvorane) 
 

SEKCIJA 1:  Preventiva v šolskem prostoru 
(teoretična in praktična predstavitev programa »EFFEKT«) 
vodi: Sanela Talić, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 

 
SEKCIJA 2:  Preventiva v družini  

(teoretična in praktična predstavitev programa »Krepitev družin«) 
  vodi: Vladka Tonica, Renesansa – društvo za razvijanje kakovosti življenja 

 
SEKCIJA 3:  Preventiva z mladostniki z vedenjskimi težavami  

(teoretična in praktična predstavitev programa »EmPeCemos«) 
vodi: Matej Košir, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 

 
16.00  Plenarna diskusija (zaključki sekcij in posveta) (plenarno) 
 

16.30  Zaključek posveta 



  

Udeležba na posvetu in izobraževanjih je brezplačna! 
 
Prijava je OBVEZNA! 
 
Udeleženci prejmejo gradiva dogodka, napitke in prigrizke med odmori, kosilo ter potrdilo o udeležbi.  
 
Rok za prijavo je do četrtka, 15. maja 2014 do 14. ure, oziroma do zapolnitve prostih mest (največ 
75 udeležencev za izobraževanja in največ 100 udeležencev za posvet). Priporočamo, da se zaradi 
precejšnjega zanimanja za udeležbo na prejšnjih izobraževanjih in posvetih čimprej prijavite. Morebitno 
nočitev z zajtrkom javite najkasneje do ponedeljka, 31. marca 2014. 
 
Prijavnice pošljite na naslov: Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« (pisarna), Vošnjakova ulica 1 (Hotel 
Lev), 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: info@institut-utrip.si.  
 
Nočitev z zajtrkom za udeležence izobraževanj, ki se bodo udeležili tudi posveta, stane: 
 
-  87,00 € (enoposteljna soba brez balkona) (cene ne vključujejo turistične takse in zavarovanja) 
-  99,00 € (enoposteljna soba z balkonom) 
- 125,25 € oziroma 62,63 € na osebo (twin soba brez balkona) 
- 141,75 € oziroma 70,88 € na osebo (twin soba z balkonom) 
 
Parkiranje je možno v neposredni bližini hotela na parkirišču za goste hotela in vodnega parka. 
Parkiranje je brezplačno. 
 
Vse dodatne informacije o projektu so objavljene na spletni strani projekta: 
 

www.preventivna-platforma.si 
 
 

PRIJAVNICA ZA 3. SLOVENSKE PREVENTIVNE DNEVE 
 
 
Ime in priimek: ________________________________________________________________________________ 
 
Organizacija oz. ustanova: _______________________________________________________________________ 
 
Naslov: ______________________________________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov (e-pošta): _____________________________________________________________________ 
 
Telefon: ______________________________________________________________________________________ 
 
 
Udeležba (nujno označiti!):   1. dan   2. dan   oba dneva 
 
 
Izobraževanja (22.5.):   MODUL 1  MODUL 2  MODUL 3 
 
 
Posvet (23.5.):     SEKCIJA 1  SEKCIJA 2  SEKCIJA 3 
 
 
Kosilo (nujno označiti!):   1. dan   2. dan   oba dneva 
 
 
Nočitev z zajtrkom (nujno označiti!):  DA    NE 
 
 
Posebne zahteve (npr. vegetarijanska ali brezglutenska hrana ipd.): ____________________________________ 
 
 


