
         

                 
                                             

 

vas vabita na 
 
 

6. slovenske preventivne dneve 
 
 

na temo 
 

»Izvajanje učinkovitih preventivnih praks v šolskem, družinskem 
in lokalnem okolju ter nevladnih (mladinskih) organizacijah« 

 
 

Sklop usmerjenih izobraževanj za predstavnike javnih ustanov (npr. osnovnih šol, centrov za 
socialno delo, družinskih centrov, občin idr.) ter nevladnih (zlasti mladinskih) organizacij 

 
 
 
 
 

30. november in 1. december 2017 
 
 
 
 
 

Cankarjev dom Vrhnika / Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
Vrhnika 

 
 
 

V sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v Občini Vrhnika 



  

Četrtek, 30. november 2017 
 
V sklopu prvega dne bomo izvedli 2 izobraževalna modula, ki smo ju s pomočjo evropskih in domačih 
programov oziroma projektov razvili v minulih letih. Temi sta usmerjeni v šolsko in starševsko preventivo 
ter kakovostno preventivno delo v mladinskih in drugih nevladnih organizacijah na lokalni ravni. 

 
09.00  Prihod in registracija udeležencev (Cankarjev dom Vrhnika) 
 
09.30  Tematski izobraževalni modul 1: 
 

• MODUL 1: Kakovostno preventivno delo v mladinskih organizacijah (seminar) 
Matej Košir, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 
Seminar je prvenstveno namenjen zaposlenim in prostovoljcem v mladinskih organizacijah 
(vključno z mladinskimi centri, lokalnimi mladinskimi sveti, mladinskimi klubi idr.) in je 

sofinanciran s strani Urada RS za mladino. Seminar je zasnovan dovolj široko (splošno znanje o 
kakovostni preventivi), da se ga lahko udeležijo tudi drugi strokovni delavci in prostovoljci, ki 

delujejo na področju preventive. Vsebina seminarja vključuje predstavitev definicij in pojmov v 

preventivi, teoretskih izhodišč, posebnosti posameznih okolij, kjer se preventiva izvaja (npr. 
šola, družina, (lokalna) skupnost idr.), preventivnih standardov (npr. kaj v preventivi deluje in 

kaj ne, na kakšen način je treba izvajati preventivne programe) ter spremljanja in vrednotenja 
preventivnih programov. Vsi udeleženci prejmejo tudi spremljajoče gradivo (priročnik). 

 

11.00  Odmor 
 
11.30  Tematski izobraževalni modul 1: 
 

• MODUL 1: Kakovostno preventivno delo v mladinskih organizacijah (seminar) 
Matej Košir, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« (nadaljevanje) 

 
13.00  Kosilo (v sklopu Cankarjevega doma Vrhnika) 
 
14.00  Tematski izobraževalni modul 2: 
 

• MODUL 2: Šolski preventivni program za starše »EFFEKT« (usposabljanje) 
Sanela Talić, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 
Usposabljanje je namenjeno vsem morebitnim zainteresiranim in motiviranim izvajalkam in 
izvajalcem šolskega preventivnega programa za starše »EFFEKT«, zlasti pa lokalnim aktivistom 

in prostovoljcem, ki delujejo na področju preventive (npr. RKS, NVO, mladinski delavci idr.), 

učiteljem in učiteljicam zadnje triade OŠ ter svetovalnim delavkam in delavcem na osnovnih 
šolah. Program ni zahteven za izvajanje, usmerjen pa je predvsem v postavljanje strožjih pravil 

znotraj družine glede uporabe alkohola, tobaka in drugih drog s strani otrok in mladostnikov. 
Program izhaja iz Švedske, pilotno pa smo ga v Sloveniji izvedli v obdobju 2014-2017. Več o 

programu vam lahko pošljemo prek elektronske pošte (ob izraženem interesu). 
 

17.00  Zaključek izobraževalnega dne 
 



  

Petek, 1. december 2017 
 
V sklopu drugega dne bomo sočasno izvedli 2 izobraževalna modula, in sicer za izvajalce šolskega 
preventivnega programa »Izštekani« in družinskega preventivnega programa »Krepitev družin«. 

 
09.00  Prihod in registracija udeležencev (Cankarjev dom Vrhnika) 
 
09.30  Tematska izobraževalna modula 3 in 4 (1. del) (različni lokaciji1) 
 

• MODUL 3: Šolski preventivni program »Izštekani« (Cankarjeva knjižnica) 
Natalija Panič, Osnovna šola Sostro / Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 

Usposabljanje za izvajalce šolskega preventivnega programa »Izštekani«, ki ga sofinancira 
Ministrstvo za zdravje, bo potekalo prek celega dneva in je namenjeno učiteljicam in učiteljem 

zadnje triade OŠ, ki so zainteresirani in motivirani za izvajanje kakovostnega preventivnega 

programa na svoji šoli. Usposabljanje izvaja učiteljica, ki program že 6 let izvaja na svoji šoli, in 
ki je doslej za izvajanje programa usposobila že prek 120 učiteljic in učiteljev. Usposabljanja se 

lahko udeležijo tudi ravnateljice in ravnatelji oz. pomočnice ali pomočniki ter svetovalne 
delavke in delavci na OŠ, ki se želijo seznaniti s programom (več na www.izstekani.net).  
 

• MODUL 4: Družinski preventivni program »Krepitev družin« (Cankarjev dom) 
Sanela Talić, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« (v sodelovanju z Vladko Tonica) 
 
Usposabljanje, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, je namenjeno vsem morebitnim 
zainteresiranim in motiviranim izvajalkam in izvajalcem družinskega preventivnega programa 

»Krepitev družin« (»Strengthening Families Program«), zlasti pa strokovnim delavkam in 

delavcem na centrih za socialno delo, svetovalnim delavkam in delavcem na osnovnih in 
srednjih šolah, lokalnim aktivistom in prostovoljcem, ki delujejo na področju preventive (npr. 

RKS, NVO, mladinski delavci idr.). Gre za enega najkakovostnejših in najučinkovitejših 
preventivnih programov, ki je razširjen praktično po vsem svetu, prilagojen pa je zlasti rizičnim 

družinam, v katerih prihaja do različnih oblik tveganega vedenja pri otrocih in starših (vključno 
z alkoholom, prepovedanimi drogami, motnjami hranjenja, samopoškodovanjem, nasiljem idr.). 
 

11.00  Odmor (Cankarjev dom Vrhnika / Cankarjeva knjižnica Vrhnika) 
 

11.30  Tematska izobraževalna modula 3 in 4 (2. del) 
 

• MODUL 3: Šolski preventivni program »Izštekani« (nadaljevanje) 
Natalija Panič, Osnovna šola Sostro / Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 

• MODUL 4: Družinski preventivni program »Krepitev družin« (nadaljevanje) 
Sanela Talić in Vladka Tonica, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«  
 

13.00  Kosilo (v sklopu Cankarjevega doma in Cankarjeve knjižnice) 
 
14.00  Tematska izobraževalna modula 3 in 4 (3. del) 
 

• MODUL 3: Šolski preventivni program »Izštekani« (nadaljevanje) 
Natalija Panič, Osnovna šola Sostro / Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« 
 

• MODUL 4: Družinski preventivni program »Krepitev družin« (nadaljevanje) 
Sanela Talić in Vladka Tonica, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«  
 

17.30  Zaključek izobraževalnega dne 
 

                                                 
1 Modul 3 (Izštekani) bo potekal v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Tržaška 32, modul 4 (Krepitev družin) pa v Cankarjevem domu 
Vrhnika, Tržaška 25. Obe lokaciji sta zelo blizu druga drugi (maksimalno 5 minut hoje). 

http://www.izstekani.net/


  

Udeležba na 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 torka, 28. novembra 2017 do 14. ure, oziroma do zapolnitve prostih mest 
(največ 20 udeležencev na posamezen modul prvi in drugi dan izobraževanj). Priporočamo, da se zaradi 
precejšnjega zanimanja za udeležbo na naših prejšnjih izobraževanjih čimprej prijavite. 
 

Prijavnice pošljite na naslov: Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« (pisarna), Laze pri Borovnici 9, 
1353 Borovnica, oziroma na elektronski naslov: info@institut-utrip.si.  
 

Parkiranje je možno v sklopu Cankarjevega doma Vrhnika na parkirišču za objektom oz. Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika na parkirišču pred objektom oz. na bližnjih javnih parkiriščih na Vrhniki. Parkiranje v 
sklopu Cankarjevega doma in Cankarjeve knjižnice je brezplačno (število avtomobilov je omejeno). 
 

Vse dodatne informacije o samem dogodku in kakovostni preventivi so objavljene na spletni strani: 
 

www.preventivna-platforma.si 
 

 

 
PRIJAVNICA ZA 6. SLOVENSKE PREVENTIVNE DNEVE 
 
 

Ime in priimek: ________________________________________________________________________________ 
 

Organizacija oz. ustanova: _______________________________________________________________________ 
 

Naslov: ______________________________________________________________________________________ 

 
Elektronski naslov (e-pošta): _____________________________________________________________________ 

 
Telefon: ______________________________________________________________________________________ 

 

 
Udeležba (nujno označiti!):   1. dan (30.11.)    2. dan (01.12.)   
 
 

      Modul 1: Preventiva v MO/NVO  Modul 3: Izštekani  
 
 

      Modul 2: EFFEKT   Modul 4: Krepitev družin
   
 

Kosilo (nujno označiti!):   1. dan     2. dan 
 
 

Posebne zahteve (npr. vegetarijanska ali brezglutenska hrana ipd.): ____________________________________ 
 
 

 
 
 
  

 

Sofinancerja dogodka: 

 

mailto:info@institut-utrip.si
http://www.preventivna-platforma.si/

