
PROGRAM CENTER ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI MARIBOR 

 

 

Program Center za preprečevanje odvisnosti, ki deluje že od leta 1996, je verificiran javni socialno 

varstveni program Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Maribor.  

 

Osnovni cilj programa je, da oseba vzpostavi stabilno abstinenco in preneha z uporabo vseh 

psihoaktivnih substanc (PAS).   

V programu izvajamo t.i. socialno rehabilitacijo občasnih uporabnikov PAS in zasvojenih oseb.  

Rehabilitacija poteka individualno in skupinsko ob vnaprej dogovorjenih terminih s podporo strokovnih 

delavcev.  

 

Program je namenjen vsem, ki želijo prekiniti z uporabo PAS in tega ne zmorejo sami ter za svojce, 

partnerje in druge bližnje osebe, ki želijo pomagati ali želijo pridobiti informacije na to temo.  

 

 

Ob vključitvi v program uporabnikom pomagamo doseči bistvene spremembe, ki jim omogočijo 

doseganje zastavljenih ciljev programa in individualnih ciljev: 

 

 doseči stabilno abstinenco na področju prepovedanih drog,  

 izobraževanje ali zaposlitev v skladu s sposobnostmi in motivi posameznika,  

 oblikovanje nove socialne mreže,  

 kvalitetne izrabe prostega časa in  

 vzpostavitev pozitivne družinske klime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELOVANJE PROGRAMA CPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPREJEMNI CENTER (SC) 

- Anonimno svetovanje 

- Uvid v problem 

- Informiranje 

- Motivacija za abstinenco. 

  

NAPOTITEV V 

DRUGE 

INSTITUCIJE 

SOCIALNA REHABILITACIJA 

EKSPERIMENTATORJEV IN OBČASNIH 

UPORABNIKOV DROG 

- Razčiščevanje odnosa do drog 

- Ukrepanje, da ne pride do 

zasvojenosti. 

SOCIALNA REHABILITACIJA 

ZASVOJENIH 

- Razčiščevanje odnosa do drog 

- Preprečevanje recidiva 

- Načrtovanje lastne prihodnosti 

- Vzdrževanje abstinence in 

novega življenjskega stila. 

VZPOREDNA TERAPIJA DRUŽINE 

(poteka vzporedno s programom 

uporabnika) 

- Soočanje in sprejemanje 

zasvojenosti v družini 

- Razreševanje svojih čustvenih 

stisk, konfliktov in težav 

- Učenje ustreznega 

medsebojnega komuniciranja. 



 

 

 

Povezane institucije 

 

SOFINANCERJI: 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) 

 Mestna občina Maribor 

 Občina Miklavž na Dravskem polju 

 Občina Hoče-Slivnica 

 

Sodelovanje z drugimi institucijami, ki pri svojem delu prihajajo v stik z uporabniki PAS:  

 

 Šole 

 Centri za socialno delo 

 Bolnišnice 

 Psihiatrija 

 Zdravstveni domovi 

 Policija in sodišča 

 Dijaški, študentski in mladinski domovi 

 

Obljubi, da boš 

nehal kadit 

travo!! Dajta mi 

mir!! Ne mi 

težit!! 

Prosim 

pomagajta 

mi,.. 


