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Uporabljene kratice 
 

MoST  Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju 

v lokalnih skupnostih  

NIJZ    Nacionalni inštitut za javno zdravje 

ZD   Zdravstveni dom 

iCKZ   integriran center za krepitev zdravja 

PUM-O   projektno učenje za mlajše odrasle 
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Uvod 
 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sklopu projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih 

programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih in projekta 

Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih 

skupnostih (MoST) strokovno usmerja izvajanje aktivnosti na 25 izbranih lokacijah zdravstvenih domov 

ali konzorcijev zdravstvenih domov, ki so se prijavili na razpis Ministrstva za zdravje.  

Del projektnih aktivnosti za izvedbo na terenu je izvajanje zdravstvenovzgojnih skupinskih delavnic za 

mladostnike, ki niso vključeni v redno šolanje ali ga zaradi različnih razlogov niso zaključili oz. niso 

zaposleni. So pa ti mladostniki vključeni v organizacije, ki izvajajo program Projektnega učenja mlajših 

odraslih.   

 

V okviru predhodnega projekta Skupaj za zdravje smo pripravili sklop delavnic vzgoje za zdravje, ki pa 

smo jih v tem projektu nadgradili. Tako je bil pripravljen nov predlog izvajanja in predlog vsebin za 

vzgojo za zdravje za mladostnike v lokalni skupnosti (objavljeno v priročniku Promocija zdravja pri 

osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle). Namen pripravljenega predloga je 

vzpostavitev sodelovanja med primarnim zdravstvenim varstvom in okolji/organizacijami, kjer se 

organizirano srečujejo mladostniki in mladi odrasli, ki niso zaključili šolanja (npr. Projektno učenje 

mlajših odraslih, mladinski centri …). Z izvajanjem vzgoje za zdravje želimo tudi tem mladostnikom 

omogočiti stik z zdravstveno službo in jih seznaniti z osnovnimi vsebinami zdravega načina življenja 

(zdrava prehrana, gibanje, samopodoba, vzgoja za zdravo spolnost ipd).  
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Dejavnost so izvajali samo tisti izvajalci (ZD), ki imajo v svojem lokalnem okolju organizacije, ki izvajajo 

dejavnost Projektnega učenja mlajših odraslih.  

Potek projektnih aktivnosti 
 

Namen dejavnosti 

Namen prenovljenega programa za mlade v lokalni skupnosti preko Projektnega učenja za mlajše 

odrasle je bil:  

 vzpostaviti sodelovanje med izvajalci preventivnega zdravstvenega varstva in udeleženci in 

mentorji, ki delujejo v organizacijah, kjer se osrečujejo ranljivi mladostniki izven šolanja in 

zaposlitve (t.i. osipniki, pumovci, udeleženci PUM-O): 

 seznaniti mladostnike in mlajše odrasle z osnovnimi vsebinami zdravega življenjskega sloga 

preko delavnic vzgoje za zdravje (zdrava prehrana, gibanje, duševno zdravje, medosebni 

odnosi, samopodoba, vzgoja za zdravo spolnost …) 

Izvajalci vzgoje za zdravje za mlade v lokalni skupnosti  

o dipl. medicinska sestra, izvajalka vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov (II. steber), 

o dipl. fizioterapevt (iz standardnega tima iCKZ za odrasle, v okviru aktivnosti krepitve zdravja v 

lokalni skupnosti), 

o dipl. kineziolog (iz standardnega tima iCKZ za otroke in mladostnike), 

o univ. dipl. psiholog (iz standardnega tima iCKZ za otroke in mladostnike), 

o dipl. dietetik (iz standardnega tima iCKZ za otroke in mladostnike), 

o in drugi. 

Izvajalci Projektnega učenja za mlajše odrasle 

V letu 2019 so PUM-O izvajale naslednje organizacije:   

Projektno učenje za mlajše odrasle 

Zavod Za vas živim, za vzgojo, izobraževalno, športno, socialno in kulturno dejavnost Celje 

Izobraževalni center Memory, izobraževanje in svetovanje d.o.o. Koper 

Ljudska univerza Radovljica Kranj (Radovljica) 

Familija – izobraževalni in terapevtski center Kranj (Škofja Loka) 

BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti Ljubljana 

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza Maribor 

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje Murska Sobota 

Ljudska univerza Ajdovščina 

Posoški razvojni center Nova Gorica (Tolmin) 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

Regionalni center za razvoj d.o.o. Trbovlje (Zagorje ob Savi) 

Mocis Center za izobraževanje odraslih Velenje (Slovenj Gradec) 

Zavod znanje OE Ljudska univerza Postojna 
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Struktura in vsebina programa 

Izvedba delavnic je opredeljena v delovnem gradivu Promocija zdravja mladih v lokalni skupnosti 

(gradivo so vsi izvajalci prejeli na izobraževanju, končna verzija je še v pripravi). 

Že pripravljene delavnice so:  

o Prehod v odraslost 

o To sem jaz – o samopodobi 

o O duševnem zdravju in kje poiščemo pomoč v primeru težav 

o Zdrava spolnost 

o Zdrav zajtrk/zdrava malica 

o Telesna dejavnost – nordijska hoja 

Izvajalci so lahko izvedli tudi druge dejavnosti v okviru vzgoje za zdravje v skladu z dogovorom z 

mentorji (npr. vsebine vzgoje za zdravje za srednješolce, delavnico temeljnih postopkov oživljanja z 

AED, zobozdravstvena vzgoja in druge vsebine).  

Udeležence PUM-O in/ali njihove mentorje so lahko glede na izražene posameznikove potrebe in 

stanje usmerjali tudi na skupinske in individualne delavnice progama krepitve zdravja v centrih za 

krepitev zdravja. 

Dejavnosti se izvajajo v sodelovanju z organizacijami, ki izvajajo program PUM-O. Program PUM-O 

deluje pod okriljem Andragoškega centra Republike Slovenije.  

Letni plan 

Izvajalci so z dejavnostmi obiskali vse organizacije, ki izvajajo program PUM-O v svoji lokalni skupnosti. 

Vsebino in obseg dejavnosti so določili v skladu z dogovorom z mentorji PUM-O. V okviru projekta pa 

smo določili, da naj vsaj izvajalec izvede vsaj dve delavnici na temo po dogovoru. 

Izobraževanje izvajalcev 

Za izvajalce vzgoje za zdravje iz iCKZ in mentorje iz PUM-O smo organizirali izobraževanje. 

Izobraževanje je bilo obvezno za vse, ki bodo neposredno vključeni v izvajanje delavnic. 

Izobraževanja so se iz iCKZ udeležili diplomirane medicinske sestre, psihologi, kineziologi, 

fizioterapevti in drugi. Poleg izvajalcev vzgoje za zdravje iz iCKZ so se izobraževanja udeležili tudi 

izvajalci iz drugih ZD-jev, ki imajo v svojem gravitacijskem območju organizacijo PUM-O. 

Izobraževanje je bilo enodnevno (8 ur). 

Na izobraževanju so bile predstavljene naslednje teme: Predstavitev programa projektno učenje za 

mlajše odrasle (Natalija Žalec, Andragoški center Slovenje), Promocija zdravja mladih v lokalni 

skupnosti (Darja Dravec, Ljudska univerza Murska Sobota, Zdenka Verban Buzeti, NIJZ), Pasti rabe 

elektronskih naprav (Špela Reš, Logout), Pomen spanja pri mladostnikih (Barbara Gnidovec Stražišar, 

SB Celje), Spolnost, gibanje, prehrana – predstavitev delavnic (Zdenka Verban Buzeti, NIJZ), Tehnike 

sproščanja, čuječnost; o duševnih motnjah – predstavitev delavnic (Anja Magajna, NIJZ), Predstavitev 

delavnic s področja duševnega zdravja za odrasle v okviru CKZ (Alenka Tančič Grum, NIJZ), Izvedba 

programa v okviru CKZ, spremljanje (Vesna Pucelj, NIJZ). 
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Evalvacija izobraževanja  
 

Za vse izvajalce smo izvedli enodnevno izobraževanje v Ljubljani, ki se ga je udeležilo 88 slušateljev iz 

centrov za krepitev zdravja in organizacij, ki izvajajo PUM-O.  

Na koncu izobraževanja smo vsem udeležencem dali v izpolnjevanje anketi vprašalnik (priloga 1), kjer 

so lahko ocenili samo izobraževanje in predlagali dodatne vsebine in pristope, ki se jim zdijo 

pomembne za njihovo delo. Na evalvacijski vprašalnik je odgovorilo 35 udeležencev. 

Tabela 1: Razumljivost podanih vsebin 

 Povprečna ocena (1-5) 

Predstavitev programa PUM-O in potreb udeležencev ter mentorjev po 
vzgoji za zdravje 

4,3 

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti 3,9 

Pomen spanja pri mladostnikih 4,8 

Primer delavnic: spolnost, gibanje, prehrana 3,8 

Primer delavnic: O duševnem zdravju in kje poiščemo pomoč v primeru 
težav; stres in tehnike sproščanja 

3,9 

Predstavitev delavnic s področja duševnega zdravja v ZD 3,8 

Pasti rabe elektronskih naprav 4,8 

Izvedba programa v okviru CKZ, spremljanje 4,1 
  

Tabela 2: Uporabnost podanih vsebin pri svojem delu 

 Povprečna ocena (1-5) 

Predstavitev programa PUM-O in potreb udeležencev ter mentorjev po 
vzgoji za zdravje 

4,2 

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti 4,0 

Pomen spanja pri mladostnikih 4,7 

Primer delavnic: spolnost, gibanje, prehrana 4,0 

Primer delavnic: O duševnem zdravju in kje poiščemo pomoč v primeru 
težav; stres in tehnike sproščanja 

4,2 

Predstavitev delavnic s področja duševnega zdravja v ZD 4,1 

Pasti rabe elektronskih naprav 4,7 

Izvedba programa v okviru CKZ, spremljanje 4,3 

 

Med dodatne vsebine oz. vsebine, ki bi jih želeli slišati bolj podrobno, pa so udeleženci izobraževanja 

najpogosteje izpostavili:  

- raba elektronskih naprav (prekomerna uporaba, igre, aplikacije, zasvojenost) 

- spanje mladostnikov 

- spolnost mladostnikov 

- tehnike sproščanja 

- vodenje skupin, motivacija za sodelovanje  

- pristopi pri delu z mladimi 

- praktični primeri (primeri praks). 
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Spremljanje in evalvacija projektnih aktivnosti 
 

Vključeni izvajalci 

V okviru projekta so dejavnost izvajali samo tisti ZD/integrirani centri za krepitev zdravja, ki imajo v 

svoji lokalni skupnosti organizacijo PUM-O, to so: Ajdovščina, Idrija, Izola, Maribor, Murska Sobota, 

Postojna, Slovenj Gradec in Velenje. Za redno poročanje smo zaprosili tudi tiste izvajalce iz ZD, ki 

sicer niso del projekta, vendar imajo v svoji lokalni skupnosti PUM-O organizacije. Poročila smo 

prejeli iz Kopra, Jesenic in Ljubljane (Šiška), iz Celja, Zagorja ob Savi in Novega mesta pa poročil nismo 

prejeli. 

Načrt spremljanja dejavnosti 

Namen spremljanja dejavnosti 

- izvedljivost programa vzgoja za zdravje za mlade v lokalni skupnosti 

- izvedljivost implementacije programa 

- sodelovanje med izvajalci in izbranimi organizacijami v lokalni skupnosti  

Merljivi cilji projektnih aktivnosti in kriteriji za ugotavljanje doseganja teh ciljev 

- število vključenih organizacij, ki sodelujejo z osipniki 

- število vključenih mladostnikov/osipnikov 

- število in vsebina izvedenih delavnic 

- ali je predlagan program časovno in vsebinsko izvedljiv? 

- s kakšnimi izzivi so se izvajalci srečevali pri izvajanju? 

V okviru spremljanja smo predvideli poročanje o izvedenih delavnicah in sporočanje o  vsebinskem, 

časovnem obsegu delavnic, prednostih in slabostih izvajanja ter priporočil za izboljšanje (priloga 2). 

Poročanje je potekalo preko spletne aplikacije 1ka.  

Rezultati 

Izvajalci in PUM-O 

Vsi izvajalci, ki so vključeni v projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo 

izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih in imajo v svoji lokalni skupnosti 

organizacijo PUM-O so pri njih izvedli vsaj dve delavnici (kar je v skladu s projektnim ciljem). V 

koprski regiji so se dogovorili, da bodo vsi izvajalci vstopali v koprski PUM-O in vsak izvedli po eno 

delavnico. Ocenjujemo, da so bili večinoma vsi izvajalci PUM-O programa deležni vsaj ene delavnice s 

področja zdravja mladih.  

V analizo smo zajeli vse delavnice, ki so se izvedle v letu 2019.  

Največ srečanj so izvedli izvajalci iz ZD Velenje, sledi ZD Ajdovščina, ZD Postojna in ZD Slovenj Gradec.  
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Tabela 3: število izvedenih delavnic  

ZD/CKZ Število izvedenih delavnic 

Velenje 21 

Ajdovščina 9 

Postojna 9 

Slovenj Gradec 8 

Maribor 5 

Murska Sobota 2 

Idrija 1 

Izola 1 

Koper* 1 

Jesenice* 6 

Šiška* 7 

 70 
*niso projektni izvajalci 

Tabela 4: število izvedenih delavnic po PUM-ih 

PUM-O Število izvedenih delavnic 
Ljudska univerza Ajdovščina 9 
Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija* 1 
Izobraževalni center Memory, Koper** 2 
Ljudska univerza Radovljica 6 
Izobraževalni center Geoss Ljubljana 7 
Andragoški center, LU Maribor 5 
Ljudska univerza Murska Sobota 2 
Zavod znanje OE Ljudska univerza Postojna 9 
MOCIS Velenje, Slovenj Gradec 8 
Društvo za razvoj človeških virov in socialnega kapitala Velenje 21 
 70 

*ne izvajajo programa PUM-O 

**po dogovoru vstopala ZD Koper in ZD Izola 

Izvedba delavnic 

Vsebina delavnic v okviru projekta ni bila točno določena. Za vsebino delavnice so se izvajalci 

dogovorili s mentorji PUM-a oz. so sami predlagali določeno vsebino. Delavnice so bile raznovrstne, 

na različne teme. Nekatere delavnice so zajemale več različnih vsebin. Za lažjo analizo smo vsebine 

delavnic kategorizirali v nekaj tipičnih vsebinskih sklopov (razvidno iz tabele 3). Delavnice so se 

najpogosteje dotikale področja duševnega zdravja, npr. samopodoba, tesnoba, premagovanje stresa 

in sprostitev, obvladovanje jeze in čustev, uravnavanje strahu, depresija in duševne stiske in 

podobno. Pri vsebinah gibanja gre večinoma za izvajanje različnih telesnih vadb (kot npr. telovadba, 

vaje z elastiko, pohod, joga ipd.). Zasvojenosti zajemajo tako preprečevanje uživanja alkoholnih pijač, 

kajenja cigaret (tudi e-cigaret) in drugih psihoaktivnih snovi.   
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Tabela 5: število izvedenih delavnic po vsebinskih sklopih 

Vsebina delavnice Število izvedenih delavnic 

Duševno zdravje 23 

Gibanje  13 

Spolnost  7 

Prehrana  6 

Zasvojenosti 6 

Spoznavanje (uvodno srečanje) 3 

Osebna higiena 2 

Preventiva raka 2 

TPO z AED 2 

Zobozdravstvena vzgoja 2 

Odraščanje 1 

Elektronske naprave 1 

Vrednote in cilji 1 

Zdrave navade 1 

 70 

 

Večino delavnic so v PUM-ih izvedle diplomirane medicinske sestre (33 delavnic) in psihologi (23 

delavnic). Diplomirane medicinske sestre so izvajale dejavnosti z različnih področij, od duševnega 

zdravja, zasvojenosti, spolnosti, zdrave prehrane ter vseh drugih področij. Psihologi so večinoma 

izvajali delavnice s področja duševnega zdravja, nekaj pa tudi s področja odraščanja, zasvojenosti in 

izvajali so uvodna spoznavna srečanja z mladimi v PUM-O. Kineziologi so izvajali telesno vadbo, 

dietetiki pa delavnice s področja zdrave prehrane.  

Tabela 6: izvajalci delavnic po profilu 

Izvajalci Število izvedenih 
delavnic 

Diplomirana medicinska sestra/mag. ZN 33 

Kineziolog 12 

Psiholog 23 

Dietetik 2 

 70 

 

Tabela 7: delavnice, ki jih je izvedla DMS 

Izvajalka DMS ali mag.ZN Število izvedenih delavnic 

Duševno zdravje 7 

Gibanje  1 

Spolnost  7 

Zasvojenosti 5 

Prehrana  4 

Osebna higiena 2 

Preventiva raka 2 

TPO z AED 2 

Zobozdravstvena vzgoja 2 

Zdrave navade 1 

 33 
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Dejavnosti za mlade v lokalni skupnosti so izvajali naslednji strokovnjaki, diplomirane medicinske 

sestre, psihologi, kineziologi in dietetiki. V večini CKZ so se izvajalci izmenjevali glede na vsebino 

delavnice, v nekaterih pa so dejavnosti izvajale samo DMS (Maribor, Murska Sobota) ali samo 

kineziolog (Idrija) ali samo dietetik (Izola). V ZDjih, kjer CKZ nimajo, so bile izvajalke dejavnosti 

izključno DMS.  

Tabela 8: izvajalci po ZD 

Zdravstveni dom DMS Psiholog  Kineziolog Dietetik Mag. ZN 

Ajdovščina 1 1 1   

Idrija   1   

Izola    1  

Maribor 2    1 

Murska Sobota 2     

Postojna 2 1 1   

Slovenj Gradec 3 1    

Velenje  4 1 1  

Koper* 1     

Jesenice* 2     

Šiška* 2     

 15 6 4 2 1 
 

Tabela 9: izvedene delavnice glede na vsebinske sklope po izvajalcih 
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Ajdovščina 4 2  1    1   1    9 

Idrija  1             1 

Izola    1           1 

Maribor 2  1 1  1         5 

Murska Sobota   1     1       2 

Postojna 2 3   1     2    1 9 

Slovenj Gradec 3  2    1  1 1     8 

Velenje 7 7  1 1 2     1  1 1  21 

Koper*    1           1 

Jesenice* 1  1 1   1   2     6 

Šiška* 4  1   1   1      7 

 23 13 7 6 3 2 2 2 2 6 1 1 1 1 70 

 

Število udeležencev 

Povprečno je na bilo na eni delavnici prisotnih 8,3 udeležencev, najmanj 2 udeleženca in največ 16. 

Koliko je bilo vseh udeležencev skupaj težko ocenimo, saj so bili isti udeleženci na več različnih 

delavnicah.  
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Ocena izpeljane delavnice 

Izvajalci so ocenili izvedbo delavnic s povprečno oceno 8,3 (na lestvici od 1 do 10), najnižja ocena je 

bila 4, najvišja 10. Med vsebinskimi sklopi ni bistvenih razlik v oceni izpeljane delavnice (delavnice 

duševno zdravje – 8,0; gibanje – 7,9, ostale delavnice 8,5). 

Utemeljitev ocene: 

Bolje ocenjene so tiste delavnice, kjer so se udeleženci bolj vključevali v dejavnosti, so bili bolj 

motivirani, odzivni, navdušeni, zadovoljni, so postavljali veliko vprašanj, je potekala dobra diskusija, 

delili lastne izkušnje, so se dotikali tistih tem, ki so mladim blizu, so se odzivali na njihove potrebe in 

želje in so izrazili željo, da si želijo ponovno sodelovanje.  

Slabše pa so bile ocenjene tiste delavnice, kjer so bili udeleženci bolj zadržani, nemotivirani, niso 

pokazali interesa, zapuščali prostor (ali je bila udeležba že v začetku slaba), v primeru, da so izvajalci 

ocenili, da so zaradi neizkušeni ali nepoznavanja slabše izpeljali delavnico. Slabše se je izkazalo tudi, 

če je bila delavnica preveč teoretična in manj praktična. 

Ocena odziva udeležencev 

Izvajalci so ocenjevali tudi odziv udeležencev na izvedeno delavnico. Odziv so ocenjevali na lestvici 

od 1 do 5, povprečna ocena je bila 4,3 (najnižja 2 in najvišja 5). Med vsebinski sklopi v oceni odziva 

udeležencev ni bistvenih razlik (delavnice duševno zdravje – 4,2; gibanje – 4,2, ostale delavnice 4,3). 

Utemeljitev odziva: 

Boljši odziv so izvajalci ocenili pri tistih delavnicah, ki so bile izpeljane bolj praktično, so zavzeto 

sodelovali pri izvedbi, podajali svoje mnenje, lastne izkušnje, sodelovali pri diskusiji, pri izbiri teme za 

naslednjič in si želeli novega srečanja ali so izpostavili, da so zadovoljni.  

Slab odziv pa pri tistih delavnicah, ki kjer so bili udeleženci bolj pasivni, manj vključeni v dejavnost, 

ne motivirani oz. so zapuščali prostor. 

Ključna sporočila izvajalcev delavnic 

Njihove odgovore lahko strnemo v naslednje sklope: 

- aktivnost udeležencev  

Za uspešno izvedbo delavnice med mladimi je ključno, da se jih aktivno vključi v izvajanje. Udeleženci 

ne smejo biti samo pasivni prejemniki informacij. Celotna delavnica mora biti zastavljena, tako da so 

udeleženci aktivni čez celotno izvajanje. Kar pomeni, da mora izvajalec neprestano skrbeti za 

zanimivost, atraktivnost, se odzivati na dogajanje v skupini, stalno komunicirati njimi, jih spodbujati 

ipd.  

- praktičnost izvedbe 

Dejavnosti morajo biti čim bolj praktične. Teorije je lahko samo za uvod, kasneje pa je to potrebno 

nadgraditi s praktičnim izvajanjem, kot npr. praktični prikaz sproščanja, izvajanje vadbe, 

demonstracija nitkanja zob, praktična priprava jedilnika – zajtrka s pokušino ipd.  
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- uvodno spoznavno srečanje 

Kot zelo koristno se je izkazalo uvodno srečanje, kjer so se izvajalci predstavili - kdo so, kakšna je 

njihova vloga, kaj lahko od njih pričakujejo, katere teme jim lahko predstavijo … Udeleženci so lahko 

že v začetku izpostavili svoje želje, potrebe in pričakovanja. Na ta način tudi izvajalci spoznajo 

skupino in se na naslednja srečanja lahko bolje pripravi. Pri tem se lahko poslužimo različnih tehnik 

in dejavnosti za spoznavanje. Nekateri so poročali prav o tem, da so imeli na prvih srečanjih več 

težav, ker so se še spoznavali.  

- motiviranje udeležencev 

Motiviranje udeležencev se je izkazalo kot eden največjih izzivov pri delu z mladostniki v PUM-ih. Ti 

mladostniki so velikokrat nezainteresirani za aktivno sodelovanje (včasih tudi za samo pasivno 

prisotnost ne). Zato so izvajalci veliko pozornosti namenili predvsem temu. Kar se je izkazalo kot 

učinkovito je predvsem, da upošteva vse naštete sklope.  Zagotoviti je potrebno varno okolje. Kljub 

vsemu jim včasih še vseeno ni uspelo dovolj motivirati udeležence za kakršnokoli sodelovanje v 

dejavnostih.   

- dobro načrtovana delavnica 

Vsaka delavnica mora biti tako vsebinsko kot tudi časovno dobro zasnovana na eni strani in dovolj 

fleksibilna, da se jo da prilagoditi trenutni situaciji. Saj se je izkazalo, da so nekatere že pripravljene 

delavnice nekoliko predloge in jih ne uspejo izvesti v celoti. Vsaka delavnica naj vsebuje tudi nekaj 

teoretičnega uvoda, ki pa naj ga malo, naj bo dovolj enostaven, da ga bodo vsi razumeli (ne preveč 

strokovno). Dobrodošlo pa je tudi, če imajo izvajalci na razpolago pripomočke, ki nazorno prikažejo 

določen dejavnik ali pa popestrijo dejavnost (npr. simulacijska alko-očala, spoznavne kartice, model 

dojk/mod, slike …). Pomembno se je tudi odzvati, na njihove pobude in potrebe, četudi niso skladne 

z zadanimi cilji in vsebinami.   

- dobra komunikacija z udeleženci 

Udeleženci si želijo predvsem pogovor o temah, ki jih zanimajo. Izvajalci se morajo na to dobro 

pripraviti. Vendar smatrajo, da je dobra komunikacija ključna za dobro sodelovanje na delavnicah, 

motiviranje mladih, pripomore k dobremu in sproščenemu vzdušju.    

- izvajanje vadbe 

Zaradi vključevanja kineziologov v iCentre za krepitev zdravja se je v PUM-ih izvedlo kar veliko 

delavnic na tem gibanja. V začetku marsikje gibanje ni bilo dobro sprejeto zaradi nezainteresiranosti 

mladih, vendar sčasoma je gibanje postalo dobro sprejeto in zaželeno. K temu pripomorejo tudi 

dobri pogoji za izvedbo, kot npr. možnost uporabe telovadnice, uporaba različnih pripomočkov za 

vadbo, pa tudi različnost vadb (od razmigavanja, joge, pohodov in drugih oblik).  

- sodelovanje s PUM-i 

Izvajalci smatrajo, da je sodelovanje z mladimi »pumovci« nujno, saj so to tiste, ki potrebujejo veliko 

raznovrstnih spodbud. V začetku se jih je večina spopadala z »začetniškimi« izzivi, vendar so z vsako 

nadaljnjo delavnico bolje vzpostavljali kontakt z udeleženci delavnic. Udeleženci so jih vedno bolj 

sprejemali in vedno bolje sodelovali. Smiselno je s PUM-i nadaljevati tudi v bodoče, razširjati teme in 

odzivati se njihove potrebe.      
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Zaključek  

V letu so izvajalci v centrih za krepitev zdravja izvedli 70 različnih delavnic, najpogosteje s področja 

duševnega zdravja in telesne vadbe. Izvajalci so dejavnost zelo pohvalili in smatrajo, da je z 

dejavnostmi potrebno nadaljevati in mladim ponuditi čim več različnih možnosti sodelovanja na 

področju krepitve zdravja. Sodelovanje s strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja mladim omogoča 

širjenje njihovega pogleda na življenje, jim omogoča spoznavanje in utrjevanje zdravega načina 

življenja, jih dodatno spodbuja in motivira v skrbi zase. Gre tudi za popestritev njihovega vsakdana z 

vsebinami, ki jih drugače morda ne bi slišali ali doživeli.   
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Priloge  
 

Priloga 1: Vprašalnik za slušatelje izobraževanja 

 

VPRAŠALNIK ZA SLUŠATELJE UPOSABLJANJA   Kraj in datum: _______________________   

 

PROMOCIJA ZDRAVJA MLADIH V LOKALNI SKUPNOSTI 

Spoštovani,  

V sklopu projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov želimo oceniti kakovost usposabljanja, ki smo ga 

pripravili. Vaše ocene in mnenja nam bodo v pomoč pri končnem predlogu usposabljanja izvajalcev za v prihodnje. 

 

1. Kako ocenjujete razumljivost podanih vsebin?  Odlično   Zelo slabo 

Predstavitev programa PUM-O in potreb udeležencev ter mentorjev po vzgoji 
za zdravje 

5 4 3 2 1 

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti 5 4 3 2 1 

Pomen spanja pri mladostnikih 5 4 3 2 1 

Primer delavnic: spolnost, gibanje, prehrana 5 4 3 2 1 

Primer delavnic: O duševnem zdravju in kje poiščemo pomoč v primeru težav; 
stres in tehnike sproščanja 

5 4 3 2 1 

Predstavitev delavnic s področja duševnega zdravja v ZD 5 4 3 2 1 

Pasti rabe elektronskih naprav 5 4 3 2 1 

Izvedba programa v okviru CKZ, spremljanje 5 4 3 2 1 

 

2. Kako ocenjujete uporabnost podanih vsebin pri svojem delu? Odlično   Zelo slabo 

Predstavitev programa PUM-O in potreb udeležencev ter mentorjev po vzgoji 
za zdravje 

5 4 3 2 1 

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti 5 4 3 2 1 

Pomen spanja pri mladostnikih 5 4 3 2 1 

Primer delavnic: spolnost, gibanje, prehrana 5 4 3 2 1 

Primer delavnic: O duševnem zdravju in kje poiščemo pomoč v primeru težav; 
stres in tehnike sproščanja 

5 4 3 2 1 

Predstavitev delavnic s področja duševnega zdravja v ZD 5 4 3 2 1 

Pasti rabe elektronskih naprav 5 4 3 2 1 

Izvedba programa v okviru CKZ, spremljanje 5 4 3 2 1 

 

3. Si za katero od področij, predstavljenih na usposabljanju želite, da bi bila predstavljena bolj podrobno?  
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 DA; Prosimo, navedite katero? ____________________________________________________________ 

 NE  

 

4. Se vam zdi, da so bile katere izmed predstavljenih vsebin odveč in se vam ne zdijo uporabne pri vašem delu?  

 DA; Prosimo, navedite katere? _____________________________________________________________ 

 NE  

 

5. Se vam zdi, da so kakšne vsebine, ki so pomembne za vaše delo, manjkale?  

 DA; Prosimo, navedite katere? _____________________________________________________________ 

 NE  

 

6. Vaše morebitne pripombe in predlogi:  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            Hvala za vaš čas in sodelovanje! 
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Priloga 2: Poročilo o izvedeni delavnici 

Zdravstveni dom  

Ime in priimek izvajalca  

 

Poklicni profil izvajalca:  

 diplomirana medicinska sestra  
 psiholog  
 kineziolog  
 fizioterapevt  
 drugo, napišite:  

S katerim PUM-Om sodelujete?  

 Zavod za vas živim, Celje  
 Izobraževalni center Memory, Koper  
 Ljudska univerza Radovljica  
 Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza Maribor  
 MOCIS, Slovenj Gradec  
 Familija - izobraževalni in terapevtski center, Škofja Loka  
 Ljudska univerza Murska Sobota  
 Ljudska univerza Ajdovščina  
 Razvojno izobraževalni center Novo mesto  
 Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi  
 Društvo za razvoj človeških virov in socialnega kapitala Velenje  
 Izobraževalni center GEOSS, Ljubljana  
 Zavod znanje OE Ljudska univerza Postojna  
 Drugo, napišite 

Vpišite vsebino, datum izvedbe in število udeležencev  

 vsebino datum izvedbe število udeležencev 

Vpišite...    

Na drsniku ocenite uspešnost izvedene delavnice (1 - najslabše; 10 - najboljše)  
1 _______________ 10 

Kaj sem izvedel/a bolje?  

Kaj sem izvedel/a slabše?  

 

Kaj bi se dalo pri delavnici v prihodnje izboljšati...  

... z vidika vsebine  

... z vidika izvedbe  

Na drsniku ocenite odziv udeležencev (1 - zelo negativen; 5 - zelo pozitiven) 
1 _______________ 5 
 

Kratka utemeljitev ocene?  

 
Nam želite sporočiti še kaj?  

 

  



20 
 

Priloga 3: Odgovori na odprta vprašanja 

Kaj je bilo izpeljano bolje? 

Po prvem stiku, sva ugotovile da morava čim bolj vključiti udeležence v delavnico, da so 
aktivni, in ne samo pasivni poslušalci 

Aktivnost udeležencev 

Odzvala sem se na njihove pobude in teme - četudi niso bile skladne z zadanimi vsebinami, 
uporabila njihove primere. Srečanje je potekalo v obliki pogovora, izmenjave mnenj, igre 

vlog. 

Odzivanje na njihove 
potrebe, želje 

Praktična izvedba. 

Praktična izvedba 

Razlago osnovnih značilnosti in vzrokov depresije, udeleženci so se odprli, postavljali 
vprašanja... 

Razlaga osnovnih 
značilnosti, pojmov 

Uvodno aktivnost za spoznavanje in vodenje diskusije. 

Dejavnosti za spoznavanje, 
motiviranje 

Aktivnost za oceno nadzora nad situacijo 

Stalen nadzor nad 
dogajanjem 

dobra komunikacija z udeleženci, sproščeno vzdušje, sodelovanje 

Komunikacija, sproščenost 

Določene aktivnosti pripomogle k sprostitvi vzdušja 

Sproščenost – aktivnosti za 
sprostitev vzdušja 

Problematika \'sproščanja\' na telefonu 

 

podpora in pomoč dijakom srednje zdravstvene pri njihovih predstavitvah in motiviranje 
PUMOvcev za diskusijo po končani predstavitvi 

Motivacija udeležencev 

Praktična izvedba tehnike za izboljšanje samopodobe. 

Praktična izvedba 

Uvodni del delavnice, kjer so spregovorili o sebi (pozitivne lastnosti, močna področja). 
Udeleženci so ta del opisali kot zanimiv zaradi uporabe spoznavnih kartic. 

Zanimive stvari za 
udeležence 

vadba s pripomočki 

Vadba – pripomočki 

vaje za hrbtenico 

vadba 

Celota delavnica je bila dobro zastavljena in izpeljana. 

Dobro 
zastavljena/načrtovana 

delavnica 

kontakt in obrazložitev vaj 

Razlaga 

Težje vaje kot zadnjič, predstavitev joge in razteznih vaj 

Stopnjevanje vadbe – redna 
vadba 

Ker je bila vadba v lastni telovadnici, je bilo na voljo ogromno opreme in pripomočkov, s 
katerimi smo vadbo popestrili. 

Lastna telovadnica - 
pripomočki 

Dobro časovno načrtovanje 

Dobro načrtovana delavnica 

Interaktivni pogovor 

pogovor 

Motivacija za sodelovanje, ustvarjanje varnega okolja, podajanje razlag s pomočjo 
primerov 

Motivacija za sodelovanje, 
ustvarjanje varnega okolja 

Sestava več primerov zajtrka, degustacija zdravega zajtrka 

Praktična priprava hrane 
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Razgovor, predavanje, praktični primeri, demonstracije. 

Praktični primeri, 
demonstracija 

tehnike sproščanja z aktivno udeležbo 

sproščanje 

ustvarjanje varnega okolja, motivacija za sodelovanje, podajanje razlag s pomočjo 
primerov 

Varno okolje, motivacija 

vsebine o čustvenem vidiku spolnosti 

Čustveni vidiki 

UČINKOVITA DISKUSIJA 

pogovor 

Z ENO IZMED UDELEŽENK OSTALA V KONTAKTU IN JI ORGANIZIRALA SEZNANITEV ZA 
TESTIRANJE SPOLNO PRENOSLJIVIH BOLEZNI 

Pomoč pri stiku z 
zdravstveno službo 

Sproščanje - trebušno dihanje, vizualizacija. 

sproščanje 

uporaba spoznavnih kartic (Tibi spoznavne kartice) so se izkazale kot zelo uporabne in 
primerne doseganje sproščenega vzdušja in aktiviranja uporabnikov. 

Aktivnost udeležencev 

Dobra organizacija 

Dobro načrtovana delavnica 

Alko očala - simulacijska očala 

demonstracija 

Odzvala sem se na njihove pobude in teme, uporabila sem njihove primere. Srečanje je 
potekalo v obliki pogovora, izmenjave mnenj in s pomočjo kartic vrednot, 

Odzivanje na njihove 
potrebe, primere 

Predstavitev slabih učinkov kajenja 

predstavitev 

samopregledovanje dojk na modelu dojk in moda 

Praktično delo 

Predavanje 

predstavitev 

Predstavitev razlike med HIV in AIDS 

predstavitev 

Razlaga pojma odvisnost, spremembe možganskih funkcij pri odvisnosti, opredelitev 
kemičnih in nekemičnih (vedenjskih) odvisnosti ter poudarek nekaterih posebnosti pri 

vplivu marihuane. 

predstavitev 

predstavitev škodljivosti kajenja s slikami, sestava cigarete s slikami, zakaj je bolje da ne 
kadimo 

predstavitev 

Predavanje ter prikaz pravilnega čiščenja ustne votline z pripomočki 

Praktično delo, 
demonstracija 

predavanje, demonstracija 

Predavanje, demonstracija 
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Kaj je bilo izpeljano slabše? 

Prvič, ko niti nisva vedeli kaj pričakujeva sva pripravili predavanje, kar pa se ni izkazalo za 
dobro, saj so bili udeleženci premalo motivirani za poslušanje 

Premalo motivirani za 
poslušanje/predavanje 

Manj časa namenila predstavitvi svoje vloge v PUMI. 

Manj teorije 

Obrazložitev nekonstruktivnih načinov spoprijemanja s stresom. 

Teorija 

Dejavnost modela o mislih, čustvih, telesu,.. 

Prezahtevno izpustiti ali 
poenostaviti 

zmanjkalo časa za eno načrtovano aktivnost 

Slabo načrtovanje delavnice 
– zmanjkalo časa 

Slabša vključenost pri eni aktivnosti 

Neaktivnost udeležencev 

Uvodni del o tem, zakaj je sploh pomembna dobra samopodoba. Za udeležence je bil ta del 
abstrakten. 

Prezahtevno 

Slabše sem izvedla \"teoretični\" del, saj je bil preveč abstrakten za udeležence. 
Pričakovala sem, da imajo udeleženci več predznanja o samopodobi. 

prezahtevno 

Mogoče bi bilo dobro, da bi z Centrom za otroke in mladostnike večkrat sodelovali. 

Večkrat sodelovali 

Uporaba težkih, nerazumljivih besed 

prezahtevno 

preobsežna vsebina za dve šolski uri 

preobsežno 

Manj ustrezna razporeditev v pare oz skupine pri reševanju nalog zaradi nepoznavanja 
funkcioniranja posameznika 

Skupinska oblika dela - 
Nepoznavanje posameznika 

oz. skupine 

Motiviranje uporabnikov za reševanje delovnih listov - prisotna nizka motivacija za 
izpopolnjevanje in delo v parih. 

Nizka motivacija 

zadrega in slabše sodelovanje dveh udeležencev, slabo poznavanje patologije prisotnih 

Nepoznavanje posameznika 
oz. skupine 

SPO-kratka izvedba zaradi pomanjkanja časa 

Pomanjkanje časa 

niso bili dojemljivi za diskusijo 

Nizka motivacija 

Manj časa namenila predstavitvi svoje vloge v PUM-o; nekateri so bili manj motivirani za 
sodelovanje. 

Nizka motivacija 

Pregled že poslušanih vsebin in pričakovanja za vnaprej. 

 

zaključno igro, ker nisem bila pripravljena na tuje govoreče uporabnike. Igro bi prilagodila 
ali pripravila navodila v angleščini. 

Tuje govoreči 

Iskanje motivacije 

Nizka motivacija 

opis ZORA programa, ker mi je zmanjkalo časa 

Premalo časa 

predstavitev e-cigarete 
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Izboljšave z vidika vsebine 

Delavnica bi lahko bila usmerjeno bolj praktično 

Bolj praktično 

Manj teorije 

Manj teorije 

Po novem letu načrtujemo še nekaj delavnic in sicer TPO in AED, osebna higiena, 
medosebni odnosi,... 

Nove vsebine 

Glede na to, da je bilo spoznavno srečanje, se mi zdi ustrezno, da ni bilo na široko 
zastavljenih vsebin in da je bilo namenjeno spoznavanju - spremenila ne bi nič. 

Uvodno spoznavanje 

Poudarek na vsebini tesnobe - udeleženci se srečujejo z občutji tesnobe. 

poudarki 

Ne prepoznam - v PUMO se vključujemo vsak teden in vsebine dopolnjujejo in 
nadgrajujemo. 

Tedensko srečavanje – 
dopolnjevanje vsebin 

zajete so bile vse pomembne informacije 

Pomembne informacije 

V razpravi o stresorjih bi se lahko v večji meri navezala na njihove izkušnje; v razpravi o 
načinih spoprijemanja bi lahko bolje educirala o tveganjih uporabe marihuane in alkohola. 

Njihove izkušnje 

Manj obsežna vsebina 

Manj vsebine 

manj obsežno 

Manj obsežno 

Boljša opredelitev vsebine 

Boljša opredelitev vsebine 

krajša predstavitev 

Krajša predstavitev 

več aplikativne vrednosti 

Uporabna vrednost 

vključitev več uporabnih vrednosti psiholoških vsebin v življenju 

Uporabna vrednost 

Uvoden del bi lahko krajše predstavila in raje še kakšno konkretno tehniko izvedli (npr. moj 
idealen - realen jaz). 

Bolj konkretno 

bolj konkretno in več praktičnih primerov o posameznih področjih samopodobe 

Bolj konkretno 

Po novem letu načrtujemo še nekaj delavnic in sicer TPO in AED, osebna higiena, 
medosebni odnosi,... 

Še več drugih vsebin 

prostor je kot je 

Prostor 

vadba z več pripomočki 

Pripomočki za vadbo 

več pripomočkov 

Pripomočki za vadbo 

prilagoditev skupini 

Prilagoditev skupini 

boljši prostor 

prostor 

vsebina primerna za udeležence 

Primernost vsebine 
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Dodatne tehnike sproščanja na koncu vsake vadbene enote. 

Tehnike sproščanja 

Več samoocen 

 

vsebinsko skrajšati posamezno srečanje 

Manj vsebine 

več vaj za pridobitev spretnosti pri izražanju lastnih čustev ter prepoznavanje in 
spoštovanje čustev drugih, za razvijanje socialnih spretnosti, vsebino obogatiti s posnetki, 

udeležence izzvati h komentiranju 

Aktivno sodelovanje 

da udeleženci sami določijo vsebino 

Prisluhniti udeležencem 

Prilagoditi delovni material zmožnostim uporabnikov. 

Gradiva, pripomočki 

dodatne vsebine s področja odnosa do telesa in samopodobe, še več aktivnih vaj 

Aktivne vaje, dodatne 
vsebine 

več prikazov s pomočjo posnetkov 

Pripomočki 

zelo obsežna vsebina! 

Preobsežna vsebine 

več vsebin o medosebnih odnosih med partnerjema, pogovor o odnosu do pornografije, 

Medosebni odnosi 

več aktivnega učenja nitkanja zob, prisotna zadrega prisotnih 

Aktivno učenje 

več audio video materialov, pisna gradiva 

Gradiva, pripomočki 

več konkretnih statističnih podatkov 

Več statističnih podatkov 

več poudarka na partnerskim odnosom 

Medosebni odnosi 

Tokrat je bil poudarek na spoznavanju, naslednjič bo na vsebini. 

Spoznavanje 

Glede na to, da je bilo srečanje uvodno in namenjeno spoznavanju, je bil poudarek 
delavnice na doseganju sproščenega vzdušja, na aktivnosti uporabnikov. Z vidika vsebine 

ne bi spreminjala nič. 

spoznavanje 

Bolj strukturirano 

Dobro načrtovanje 

prilagoditev vsebine na mlajše kadilce (ki so začeli pred 15 letom) 

Prilagajanje vsebine 

mogoče še vključiti kakšen kratek zanimiv filmček na to temo 

Gradiva, pripomočki 

več statističnih podatkov 

Statistični podatki 

Bolj podrobno predstaviti testiranja 

Uporabna vrednost 

več informacij glede sopojavnosti drugih duševnih motenj ob odvisnosti, diskusija o 
razlogih za uživanje PAS 

Duševno zdravje 

potrebovala sem dodatna izobraževanja o e-cigaretah 

Potreba po dodatnih 
izobraževanjih 
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še več razširjene vsebine ki jih zanima glede zobozdravstvene preventive 

Razširjene vsebine 

 

Izboljšave z vidika izvedbe 

Prevladovala je frontalna oblika 

Frontalna oblika 

Več praktičnega dela udeležencev 

Več praktičnega dela 

Še bolj aktivno vključiti udeležence 

Aktivna udeležba  

izvedba je bila ustrezna, sproščen pristop 

Sproščenost 

Postavitev stolov bi bila boljša v krogu brez miz posredi, da bi lažje naslovila vsakega 
udeleženca, prav bi prišla tudi flipchart tabla za zapisovanje idej med razpravo. 

Prilagoditev prostora 

Časovno boljša organizacija 

Boljša časovna organizacija 

bolj jasna navodila 

Boljša navodila 

Boljša navodila za določeno aktivnost 

Boljša navodila 

glasnejša predstavitev 

Glasnejša predstavitev 

živahnejši pristop dijakov 

Motivacija udeležencev 

bolj samozavestnejša predstavitev dijakov 

Motivacija udeležencev 

časovno krajša delavnica 

Krajša delavnica 

Še bolj aktivno vključiti udeležence 

Aktivno vključiti udeležence 

slaba motivacija udeležencev 

Motivacija 

boljša pripravljenost za vadbo udeležencev 

Motivacija 

slabša udeležba 

Slaba udeležba 

boljše sodelovanje udeležencev 

Aktivno vključiti udeležence 

večja motivacija udeležencev 

motivacija 

Privabiti večje število udeležencev na vadbo. 

Motivacija 

večji prostor 

Boljši prostor 

Bolj enostavno gradivo 

Enostavno gradivo 
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večkratna izvedba 

Večkratna izvedba 

več delavnic z enako vsebino, izvedba po korakih, reševanje delovnih nalog v parih oz 
skupinah, igre vlog, izvedba v dopoldanskem času 

Večkratna udeležba 

Izvajati po korakih, več krajših delavnic. 

Več krajših delavnic 

več aktivne udeležbe prisotnih, izvedba v več delavnicah 

Aktivna udeležba 

večkratna srečanja na to temo 

Večkratna srečanja 

večkratna ponovitev 

Ponavljanje 

več časa 

Več časa 

delavnica, ki bi bila ločena po spolu 

Ločeno po spolu (spolnost) 

ločne skupine glede na spol 

Ločeno po spolu (spolnost) 

čim več praktičnega dela 

Praktično delo 

Več spodbud za udeležence, ki so manj motivirani. 

motivacija 

Bolje strukturirana delavnica. 

Boljša struktura delavnice 

Pri spoznavnih karticah bi dala manj možnosti kartic, vsi bi odgovarjali na eno spoznavno 
kartico ali en tip kartic, saj so se kar odpirala nova področja in teme pogovora. 

Boljša struktura delavnic 

Organizirati vsaj 1 mesec prej 

Pravočasnost 

nič - delavnični način 

Delavnice 

več časa na razpolago 

Več časa 

več časa za delavnico 

Več časa 

uporabiti še več slikovnega gradiva 

Gradiva, pripomočki 

več časa, namenjenega temi (še več možnosti za diskusijo); morda izvedba v dveh delih 

Več časa za diskusijo 

več vzorčkov za udeležence delavnice 

Gradiva, pripomočki 

več udeležencev, potrebna organizacijska sprememba v PUM 

Več udeležencev 
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Utemeljitev ocene 

Udeleženci so bili zadovoljni s podano vsebino. 

zadovoljni 

Ker so bili nekateri udeleženci pred opravljanjem tečaja prve pomoči, jim je 
dodatno znanje prišlo zelo prav. 

Dodatno znanje jim pride 
prav 

Večino so udeleženci sodelovali, spraševali, tudi izrazili željo po sodelovanju še 
naprej, nam tudi pomagali pri izbiri vsebin ki jih želijo slišati 

Lepo sodelovanje 

Udeleženci so bili odzivni, sodelujoči, vsebine so jih zanimale - predvsem jih je 
pritegnila igra \"Nedokončani stavki\". Izrazili so svoja pričakovanje glede vsebin 

in želje. Glede vsebin bi si želeli poslušati o čustvih, tesnobi in depresiji. Zanima jih 
tudi stres ter samopodoba. 

Odzivni udeleženci 

Udeleženci so bili odzivni, sodelujoči, vsebine so jih zanimale - predvsem vsebina 
tesnobe. 

Odzivni udeleženci 

Udeleženci so bili odzivni, sodelujoči, vsebine so jih zanimale. Izrazili so željo po 
vsebini obvladovanja jeze. 

Odzivni udeleženci 

Udeleženci so bili odzivni, sodelujoči, vsebine so jih zanimale. 

Odzivni udeleženci 

Vsi so sodelovali v diskusiji, tudi tisti, ki so sicer zadržani, razlaga jim je bila jasna, 
počutili so se dovolj sproščeno, da so zastavljali ogromno vprašanj... 

Odzivni udeleženci 

Udeleženci so se večinoma vključevali v razpravo, podajali so svoja mnenja in 
ideje, sodelovali so pri pripravljenih nalogah. Nekateri so poročali, da se 

prepoznajo v predstavljenih simptomih stresa, sodelovali so tudi pri praktični vaji 
sproščanja. Nekateri so imeli težave oz. zadržek pri vključevanju v razpravo. 

Odzivni udeleženci 

Udeleženci so bili z delavnico zelo zadovoljni. 

Odzivni udeleženci 

Zadovoljstvo udeležencev 

Odzivni udeleženci 

Sproščeno vzdušje 

sproščenost 

Udeleženci so bili zelo navdušeni nad delavnico. 

navdušenost 

tematika predstavitve je bila vsem prisotnim blizu 

Tema, ki jim je blizu 

Udeleženci sami povejo, da jim je bilo prijetno in zanimivo. 

Prijetno, zanimivo 

Udeleženci so sami povedali, da jim je bila tema zanimiva in da si želijo več takih 
vsebin. 

zanimivo 

Udeleženci so bili odzivni, sodelujoči, vsebine so jih zanimale. 

Odzivni udeleženci 

Večino so udeleženci sodelovali, spraševali, tudi izrazili željo po sodelovanju še 
naprej, nam tudi pomagali pri izbiri vsebin ki jih želijo slišati 

Sodelovanje v diskusiji 

Vsi udeleženci so na delavnici aktivno sodelovali. Bili so zadovoljni z mojim 
obiskom. Tudi vsebina telesne dejavnosti jim je bila zelo všeč, saj je bilo večino 
praktično delo oz. izvedba. Bili so zelo zadovoljni, nasmejani pa tudi ekipno so 

zelo dobro sodelovali. 

Odzivni udeleženci 

Sodelujoči nimajo interesa 

Ni interesa 

prisotni so bili z vadbo zelo zadovoljni 

zadovoljni 
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Vadeči po vadbi odidejo sproščeni, nasmejani in pripravljeni na nov dan. 

zadovoljni 

So bili dokaj zadovoljni z izvedbo 

zadovoljni 

udeleženci so postavljali veliko vprašanj, ki so jih povezali z lastnimi izkušnjami 

Veliko vprašanj 

Udeleženci so izvedbo delavnice pohvalili, povedali so, da so se počutili varno, se 
medsebojno bolj spoznali in začutili, da v svojih težavah niso sami. Izrazili željo, da 

bi izvedli še kakšno delavnico s področja duševnega zdravja. 

Počutili so se varno, so 
med seboj spoznali 

udeleženci so bili zelo odzivni. 

odzivni 

Udeleženci so sodelovali, postavljali vprašanja in na koncu povedali, da jim je bila 
delavnica všeč. Posamezniki so povedali, da bodo upoštevali pridobljena 

priporočila. 

Sodelovali, postavljali 
vprašanja 

Udeleženci pohvalili tako vsebino, kot izvedbo delavnice. Nekateri ubesedijo, da 
je ta tema za njih aktualna, ker so pasivni na področju socialnih interakcij in imajo 

slabe soc. veščine. 

Aktualna vsebina 

izvedena evalvacija po sami izvedbi, pozitivni odzivi prisotnih, veliko zanimanje za 
vsebino, vključevanje in osebna pričevanja prisotnih 

zanimanje 

Udeleženci so se pri izvedbi delavnice počutili varno, se medsebojno bolj spoznali 

Počutili varno 

izvedena evalvacija po sami izvedbi, pozitivni odzivi prisotnih 

Pozitivni odzivi 

izvedena evalvacija po sami izvedbi, pozitivni odzivi prisotnih, veliko zanimanje za 
vsebino, vključevanje in osebna pričevanja prisotnih 

Osebna pričevanja 

izvedena evalvacija po sami izvedbi, pozitivni odzivi prisotnih 

Pozitivni odzivi 

nezainteresiranost udeležencev in posledično slabša izvedba le te 

nezainteresiranost 

aktivno sodelovanje udeležencev 

Aktivno sodelovanje 

nekateri udeleženci niso bili motivirani za to temo 

nezainteresiranost 

pasivnost, neodprtost, zapuščanje prostora 

nezainteresiranost 

bili so zelo zainteresirani 

zainteresiranost 

Sproščen pristop, ki je udeležence pomagal spodbuditi k sodelovanju 

Sproščen pristop 

zelo zavzeto sodelovali, praktično izvedli, dosti spraševali... 

sodelovali 

Nekaj udeležencev je bilo zelo odzivnih in sodelujočih, drugi pa manj. Potrebno pa 
je razumeti, da je nova skupina, med seboj se še ne poznajo tako dobro in tudi 

naše srečanje je bilo prvo. 

Nekateri bolj sodelovali, 
drugi manj 

Vzdušje je bilo rahlo zadržano, saj sem se z januarjem zaposlila in sem tokrat 
vodila prvo srečanje. 

Ne izkušnje izvajalcev 

Na zaključku srečanja so podali njihovo mnenje o delavnici in vsi so povedali, da 
so bili s srečanjem zadovoljni. Prav tako so povedali, da se veselijo prihodnjega 

srečanja. 

Se veselijo prihodnjega 
srečanja 
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Udeleženci so bili zelo zadovoljni. 

zadovoljni 

Udeleženci so bili odzivni, sodelujoči, vsebine so jih zanimale. 

odzivni 

Udeleženci so bili zelo zadovoljni. 

zadovoljni 

Želijo ponovno srečanje. Presenečeno sem ugotovila, da jih je ta tema zelo 
zanimala in vsebinsko pritegnila 

Želijo ponovna srečanja 

Želijo ponovno srečanje 

Želijo ponovna srečanja 

Tema se jim je zdela zanimiva, vendar ne razmišljajo da bi se lahko okužili... 

Zanimiva tema 

Tema jih je pritegnila, vsi so sodelovali v diskusiji, postavljali vprašanja... 

Zanimiva tema, ki jih je 
pritegnila 

Čeprav so našteli nekaj razlogov, da cigarete ne škodujejo, sem navedla nekaj 
dejstev, zakaj je bolje da ne kadijo, kaj s tem pridobijo. Bolj sem jim predstavljala 

svetlo stran nekajenja, kot temno stran kajenja. Bil je dober odziv. 

Dober odziv 

Poslušali so predavanje z zanimanjem, kasneje je sledila diskusija ter praktični 
prikaz. 

zanimanje 

zadovoljni, veliko postavljenih vprašanj, uspešna diskusija 

Veliko vprašanj 

 

Sporočila 

Pričakovala sem, da imajo mladostniki nekaj predznanja o samopodobi. Izkazalo 
se je, da jim je bilo precej težko razumeti teoretske podlage o oblikovanju 

samopodobe (npr. da imamo različna področja samopodobe, kako se 
samopodoba oblikuje). Kljub temu so aktivno sodelovali s svojim razmišljanjem. 
Predvsem so se bolj aktivno vključili v pogovor, ko smo se pogovarjali o vplivu 
socialnih omrežij na oblikovanje samopodobe. Pri sami izvedbi ugotavljam, da 

udeleženci zmorejo vzdrževati pozornost do 45 min. 

Slabo predznanje 
udeležencev, aktivno 

vključiti v pogovor 

Obiskujem jih tako, da ne vedo kdaj bom prišla, zato, da je udeležba višja. Počasi 
sprejemajo vadbo. 

Nenapovedan obisk 

slab obisk, moralo bi biti obvezno 

Slab obisk 

udeležba slaba, ker so vedeli, da bo telovadba pri kateri pa večina ne želi 
sodelovati. 

Slab obisk 

Z veseljem prihajam med udeležence PUM-a 

Zadovoljstvo izvajalcev 

Udeležence sem povabila na pogovorne urice v naš CKZ. 

Napotilo v ZD – 
pogovorne urice 

Mi smo imeli srečanja že prej. Letos smo govorili že o škodljivosti kajenja, o 
obvladovanju stresa, o zdravi ustni votlini. 

Dobro sodelovanje 

Menim, da so delavnice v PUM-u zelo dobro sprejete ter dobrodošle. 

Dobro sprejete delavnice 

 

 


