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Izvajanje kratkega ukrepa 3 za 
ranljive skupine v NVO

1. Javni poziv za izbor krovnih NVO

2. Kratki ukrep 3 za ranljive skupine v krovnih NVO

3. Obvezna izvedba aktivnosti v kratkem ukrepu 3

4. Opcijske dejavnosti v kratkem ukrepu 3

5. Poročanje o izvajanju projekta



Javni poziv za izbor krovnih nevladnih organizacij, ki 
bodo sodelovale pri izvedbi projekta »Vzpostavitev 
interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in 
podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja 
alkohola med odraslimi prebivalci«  

Cilj:

- oblikovanje baze krovnih nevladnih organizacij (krovnih NVO), ki 

bodo sodelovale pri izvedbi pristopa SOPA v lokalnih okoljih pod 

koordinacijo 8 območnih enot (OE) NIJZ: Celje, Koper, Kranj, 

Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ravne na 

Koroškem.

- dogovor za sodelovanje z 9 krovnimi NVO s projektno 

identificiranih področij in z dejavnostmi, ki so skladne z namenom 

in cilji projekta SOPA.

1. Javni poziv za izbor krovnih NVO



Izbrana Lokalna okolja OE NIJZ

Brežice, Sevnica, Laško, Žalec OE Celje

Koper/Capodistria OE Koper

Bled in Radovljica OE Kranj

Ljubljana, Idrija, Kočevje OE Ljubljana

Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica OE Maribor

Gornja Radgona, Murska Sobota OE Murska Sobota

Ajdovščina, Nova Gorica OE Nova Gorica

Ravne na Koroškem OE Ravne na Koroškem

Lokalna okolja izbrana na javnem naročilu:

1. Javni poziv za izbor krovnih NVO



Predvidena časovnica:

Potek: Predviden rok

Objava 21.3.2018

Informativni dan 4.4.2018

Prejem vlog 16.4.2018

Komisija 19.4.2018

Prejem dopolnitev 24.4.2018

Obveščanje o izbiri, postopek podpisa pogodb 25.4.2018

Prejem dogovorov v podpisanih pogodbah 7.5.2018

1. Javni poziv za izbor krovnih NVO



2. Kratki ukrep 3 za ranljive 
skupine v krovnih NVO (KU3)

1. Sodelovanje v regionalnih mrežah za namene izmenjave 

informacij in koordinacije izvajanja kratkih ukrepov v 

zdravstvenem, socialnem in nevladnem sektorju

2. Vključevanje vsebin SOPA v dejavnosti društva:

Informiranje o tveganem in škodljivem pitju, vključevanje 

vsebin SOPA v medijih, udeležbo na dogodkih skupnosti na 

lokalni ravni in usmerjanje posameznikov k virom pomoči v 

okviru možnosti NVO glede na kader in program.



Obvezne vsebine v 18 lokalnih okoljih št. dogodkov

• Mreženje (izobraževanje 1, prvi sestanek 1, 

regionalno 6, nacionalno 3, posvetovalno 4)

(vsi izvajalci)

• Aktivna predstavitev/predavanje z 

vključitvijo NIJZ in vsebin SOPA na 

dogodkih v okviru rednih programov 

krovne NVO

1 na LO

• Sodelovanje na SOPA dogodkih s 

promocijo društvenega delovanja na 

regionalnem nivoju in diseminacijo

materialov SOPA ob Dnevu brez alkohola

1 v letu 2019

1 v letu 2020

• Kulturni, športni dogodki, diseminacija

gradiv na delavnicah, izobraževanjih, 

dnevi ozaveščanja, občinski prazniki

3 za člane

3 za širšo skupnost

(skupno 54 + 54)

3. Obvezna izvedba aktivnosti v KU3



3. Obvezna izvedba aktivnosti v KU3



Opcijske dejavnosti – dogodki Št. dogodkov

• Kulturni, športni dogodki, diseminacija

gradiv na delavnicah, izobraževanjih, 

dnevi ozaveščanja, občinski prazniki

do 3 v LO za člane

do 3 v LO za širšo skupnost, 

skupaj 108 (54 + 54)

• Okrogle mize, seminarji, dogodki za 

splošno javnost ob Dnevu brez alkohola z 

nad 25 udeleženci.

do 8 srečanj

• Delavnice (ustvarjanje izdelkov - izdelava 

izdelkov, za razvijanje spretnosti, tečaji, 

delavnice, uposabljanja iz praktičnih 

veščin v okviru lastnih rednih programov.

do 18 srečanj

• Pridružitev vsebin SOPA z vključitvijo 

strokovnjakov NIJZ na izobraževanja 

izvajalcev programov, strokovnjakov in 

lokalne skupnosti.

do 8 srečanj

4. Opcijske dejavnosti v KU3

DRUGA LOKALNA OKOLJA IZVEN IZBRANIH 18 NA JAVNEM NAROČILU



Opcijske dejavnosti na nacionalni ravni Št. izvedb

• Diseminacija neposredno na naslove 

uporabnikov (alkoholna problematika in 

viri (samo)pomoči)

900

• Vključitev v medijske in druge dejavnosti 

za javnost v posameznem območju OE 

NIJZ v dogovoru z naročnikom.

do 20

• Objave v medijih NVO. do 20

4. Opcijske dejavnosti v KU3



Izvaja: OOO SOPA, NIJZ

Evalvacija: poročilo na obrazcu/

Poročanje: opis dogodka, število udeležencev

Vsebina: zagotovi NIJZ

5. Poročanje – organizacija NIJZ

1. Udeležba na predstavitvenem sestanku (1)

2. Enodnevno usposabljanje (1)

3. Skupna srečanja SOPA na nacionalni ravni (3) 

4. Lokalna srečanja na lokalnem nivoju (4)

5. Regionalna srečanja (6)

6. DBA (2)



Izvedba: NVO 

Evalvacija: poročilo na obrazcu / lastno poročanje NVO

Poročanje: opis dogodka, število udeležencev, fotografija

Vsebina: NVO

5. Poročanje obveznih vsebin

5. Aktivna predstavitev, predavanja o vsebinah SOPA 

(6. DBA – izvaja OOO SOPA)

7. Kulturni dnevi/športne igre/drugi dogodki NVO z 

diseminacijo SOPA materialov po letnem planu NVO



5. Poročanje opcijskih vsebin

8. Kulturni dnevi/športne igre/drugi dogodki NVO z 

diseminacijo SOPA materialov po letnem planu NVO

18 LO + druga okolja

Izvedba: NVO 

Evalvacija: poročilo na obrazcu / lastno poročanje NVO

Poročanje: opis dogodka, število udeležencev, fotografija z dogodka

Vsebina: NVO



Izvedba: NVO

Evalvacija: poročilo na obrazcu

Poročanje: zaznamba; naslov, datum, medij, posredovanje objave, 

poslanega gradiva, kliping

Vsebina: redni programi NVO

5. Poročanje opcijskih vsebin

9. Diseminacija neposredno na naslove uporabnikov 

10. Vključitev v medijske in druge dejavnosti za 

javnost v posameznem območju OE NIJZ 

11. Objave v medijih NVO



Izvedba: NVO

Evalvacija: poročilo na obrazcu, evalvacija zadovoljstva ali znanja

Poročanje: vsebina SOPA, ostale vsebine, število udeležencev

Vsebina: dogovoriti 14 dni pred vsebino & urnik dogodka

5. Poročanje opcijskih vsebin

12.Okrogle mize, seminarji, dogodki za splošno javnost DBA
(13. Delavnice za razvoj veščin, ustvarjanje izdelkov, usposabljanje 

praktičnih veščin)

14. Izobraževanje izvajalcev programov 



17

17

Kontakt:

Blaž Bajec, univ. dipl. kult.
razvojno raziskovalni sodelavec 

Nacionalni inštitut za javno zdravje

tel: +386 1 2441 535  in +386 31 396 534
e-mail: blaz.bajec@nijz.si

SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Vodja razvoja projekta: mag. Tadeja Hočevar

mailto:blaz.bajec@nijz.si

