dokumenti

Vprašalnik za nove socialne dejavnosti v Sloveniji
Nadaljujemo predstavitve novejših služb oz. dejavnosti s področja socialnega dela. Vabimo tudi
druge izvajalce podobnih dejavnosti (ustanovljenih leta 1990 ali kasneje), da sodelujejo v anketi, če
sodijo, da je njihovo delo kakršnakoli novost na področju (psiho)socialnih služb.
Prispevkov v tej rubriki ne lektoriramo. Priloge, ki niso zastavljene kot (zgoščen) odgovorna vprašanje,
podvprašanje ali dodatno vprašanje, izpuščamo. Kjer na vprašanje ni odgovora, ga ni v izvirniku.
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1. Ime in naslov ustanove

SERVIS D O B R O T E MLADIH, Verovškova 38, 61000 Ljubljana.
2. Ime in naslov (če se razlikuje) službe oz. dejavnosti

Čas dežurstva: ponedeljek in četrtek med 17. in 19. uro
3. Delovni čas (kdaj je služba na razpolago uporabnikom)

Čas nudenja pomoči: po dogovoru s potrebami oskrbovancev oz. možnostmi članov Servisa dobrote
mladih
4. Kakšne vrste storitev oz. uslug zagotavlja navedena služba?

Pomoč ostarelim in mladim: OSTARELIM, ki so prepuščeni sami sebi in se ne morejo več povsem
sami oskrbovati, pomagamo pri pospravljanju stanovanj, opravljamo manjše tehnične storitve in
popravila v stanovanju, pomagamo pri oskrbi s kurjavo, z živili iz trgovine, postrežbi v času lažje
bolezni, nudimo spremstvo na sprehodu, na kulturne prireditve, na razpolago smo za pogovore in
informiranje o vsakdanjem življenju,... MLADIM pomagamo pri iskanju sob, zaposhtev, pri študiji;
pomoč v lažjih duševnih in duhovnih stiskah, dvomih, iskanjih; po možnosti pa tudi finančna pomoč,
družabnost; pomoč mladim invalidom pri vključevanju v okolje,... VZGOJA MLADIH za socialno
delo in oblikovanje socialnega čuta, za odnose do ostarelih in do svojih sovrstnikov v stiski, za
seznanjanje in pomoč pri odpravljanju družbenih problemov, za osveščanje in vključevanje širše
javnosti pri angažiranju za samopomoč,...
5. Katerih temeljnih načel se držite pri delu z uporabniki?

Temeljna načela pri našem delu: (glej PRILOGO 1 - Smernice SDM)
6. v čem je posebnost te službe oz. dejavnosti - v čem se po vašem mnenju (najbolj) razi ikuje od drugih služb oz. dejavnosti s tega področja?

- delo poteka na prostovoljni osnovi; - vse delo opravljamo brezplačno; - člani so predvsem mladisrednješolci in študentje; - člani ne potrebujejo posebne usposobljenosti; - vzgoja mladih; povezovanje mladih; - člani-sodelavci se tudi duhovno formirajo in poglabljajo
7. Kdo je formalni ustanovitelj vaše ustanove?

p. Pavle Jakop, duhovnik in dolgoletni katehet mladih
7.a. Kdo je dal pobudo za to službo oz. dejavnost?
8. Izvajalci storitev oz. uslug, kijih nudi služba oz. dejavnost
8.a. Profili
B.a.l. Redno zaposlenih (število?)

redno zaposlenih nimamo
8.a.2. Prostovoljcev (število?)

prostovoljcev: 60
8.a.3. Pe^odbenih/zunanjih sodel. (število?)
9. Uporabniki storitev oz. uslug
9.a. Kolikojih je?

redno cca. 110, sicer pa enkratne pomoči posameznim prosilcem
9.b. Kdo prihaja k vam?

glej točko 4.
9.C. S kakšnimi razlc^i se obračajo na vas; kakšne vrste problemov imajo?

glej točko 4.
9.d. Način napotitve (pridejo samoinicitivno, so napoteni od drugod)?

pridejo samoiniciativno oz. jih kdo napoti
9.e. Socialni status in spol (če imate te podatke zbrane)?
9.f. Število in frekventnost (število obiskov na dan, mesec ali leto; štev. enkratnih in večkratnih obravnav)

priložnostno
10. Financiranje

lO.a. Kdo zagotavlja sredstva? (Ustanovitelj, uporabniki, državni, mestni, občinski or^n?)
10.b. Kako? (Sponzorji, donacije... Posamezen vir v celoti ali v kombinaciji...?)

- prostovoljni prispevki članov; - dobrotniki in prijatelji servisa; - župnijski urad Svetega Frančiška
v Siški-Ljubljana; - v preteklem letu nam je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pomagalo
z enkratnim finančnim prispevkom v višini 500.000 SIT
11. Kdo izvaja nadzor nad službo ali dejavnostjo?
11.a. Formalno
11.b. Neformalno

- p. Pavle Jakop, koordinator Servisa dobrote mladih
- prof. Reza Furst, mentor programa
12. Kateri so največji problemi, s katerimi se srečujete v svoji ustanovi?

- večje potrebe od naših zmogljivosti; - finančni problemi; - koordiniranje vseh dejavnosti
13. Ali se imajo uporabniki pri vas možnost pritožiti zaradi storitev oz. uslug?
13.a. Kakšen je postopek?
13.b. Se vam je to že zgodilo? Opišite na kratko, prosim, za kaj je šlo.

PRITOŽBE so možne v vsakem primeru, vendar se te običajno nanašajo na omejenost pomoči,
kar presega nase zmogljivosti
14. Kakšne metode, pristope, teorije uporabljate oz. iz kakšnih izhodišč izhajate pri svojem delu?

Glej prilogo 1 - SMERNICE SDM
15. S katerimi ustanovami (ali zunanjimi strokovnjaki) največ sodelujete in v kakšni zvezi?

- S Karitas; - s socialnimi službami; - z zunanjimi strokovnjaki
16. Fbdatki o uporabnikih
16.a. Katere podatke zbirate?
16.b. Kako jih hranite in obdelujete?
16.C. Komu in v kakšni obliki so na razpolago?

- kartoteka članov in oskrbovancev
- knjiga dežurstev z opisom nalog in opravljenih del
17. Kakšni so načrti za nadaljni razvoj vaše ustanove?

- personalna in teritorialna razširitev dela; - ureditev našega centra na Verovškovi 38, Ljubljana
18. Fbznate v okolici kakšno novo službo, dejavnost, storitev, ki se vam zdi pomembna ali zanimiva novost na področju psihosocialne prakse?

Nimamo posebnih informacij glede tega.
Kontaktna oseba, tel. št.

p. Pavle Jakop
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1. Ime in naslov ustanove

Center za socialno delo Postojna.
2. Ime in naslov (če se razlikuje) službe oz. dejavnosti

Društvo SMISEL Ž I V U E N J A
3. Delovni čas (kdaj je služba na razpolago uporabnikom)

Prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 20. do 22., sicer na uradne dni, t.j. v ponedeljkih, sredah in
petkih od 8.-12 na Centru za socialno delo Postojna.
4. Kakšne vrste storitev oz. uslug zagotavlja navedena služba?

Preventivno in kurativno pomoč; krožki in interesne dejavnosti za otroke.
5. Katerih temeljnih načel se držite pri delu z uporabniki?

Načela svobodne odločitve, enakosti, človečnosti, prostovoljnosti.
6. V čem je posebnost te službe oz. dejavnosti - v čem se po vašem mnenju (najbolj) razlikuje od drugih služb oz. dejavnosti s tega področja?

Delujemo izrazito na osnovi dobrodelnosti in samopomoči z vnašanjem strokovnosti preko socialnih
delavcev, ki so vključeni v skupino kot prostovoljci ter osebnostne rasti - delo na sebi tistih, ki
delajo z uporabniki; delo za druge.
7. Kdo je formalni ustanovitelj vaše ustanove?

Prostovoljci
7.a. Kdo je dal pobudo za to službo oz. dejavnost?

Starši zasvojenih
8. Izvajalci storitev oz. uslug, ki jih nudi služba oz. dejavnost
8.a. Profili

Študentje, socialni delavci, duhovnik, sociolog, ing. organizacije dela, trgovka, medicinska sestra.
S.a.l. Redno zaposlenih (število?)

Redno zaposlenih ni.
8.a.2. Prostovoljcev (število?)

Število prostovoljcev: 12.
8.a.3. P(^odbenih/zunanjih sodel. (število?)
9. Uporabniki storitev oz. uslug
9.a. Koliko jih je?

13 in različno število otrok v krožkih.
9.b. Kdo prihaja k vam?

Odvisni od drog, mladi, ki so se z drogo srečali, njihovi starši, partnerji, otroci.
9.C. S kakšnimi razl(^i se obračajo na vas; kakšne vrste problemov imajo?

Problemi z drogo, problemi v družinskih in medsebojnih odnosih, učni in vzgojni problemi.
9.d. Način napotitve (pridejo samoinicitivno, so napoteni od drugod)?

Samoiniciativno, vabljeni, napoteni od sodelavcev.
9.e. Socialni status in spol (če imate te podatke zbrane)?

Brezposelni, priložnostni zaposleni, pogodbeno zaposleni; ženske: 4, moški: 9.
9.f. Število in frekventnost (število obiskov na dan, mesec ali leto; štev. enkratnih in večkratnih obravnav)

Srečanja: skozi celo leto na 14 dni, tri mesece spomladi vsak teden (ostalih podatkov nimamo
zbranih).
10. Fmanciranje
lO.a. Kdo zagotavlja sredstva? (Ustanovitelj, uporabniki, državni, mestni, občinski otgan?)

Del sredstev: preko Centra za socialno delo iz državnega proračuna.
10.b. Kako? (Sponzorji, donacije... Posamezen vir v celoti ali v kombinaciji...?)

Sponzorje, donatorje...: nameravamo zaprositi v letošnjem letu po registraciji društva.
11. Kdo izvaja nadzor nad službo ali dejavnostjo?
11.a. Formalno

Redna supervizija: dr. Miran MOŽINA; redni kontakti s Forumom za zasvojenosti in omamo sekcija za narkomanijo (Sekcija za alkoholizem: Bogdan POLAJNAR - Inštitut za varovanje zdravja
Ljubljana.
11.b. Neformalno

Center za socialno delo Postojna; Karitas; dr. Milan KREK.
12. Kateri so največji problemi, s katerimi se srečujete v svoji ustanovi?

Pomanjkanje časa, prostovoljcev. Pomanjkanje finančnih sredstev za dejavnosti. Prostorska
problematika (zasilno rešena v zadnjem času)
13. Ali se imajo uporabniki pri vas mcanost pritožiti zaradi storitev oz. uslug?

Da.
13.a. Kakšen je postopek?

Z našo povezavo z ostalimi inštitucijami seznanimo uporabnika že v prvih razgovorih, lahko se
odloči za neposredne stike, možna je ustna ali pismena pritožba na naslove, ki izvajajo nadzor.
15.b. Se vam je to že zgodilo? Opišite na kratko, prosim, za kaj je šlo.

Se še ni zgodilo.
14. Kakšne metode, pristope, teorije uporabljate oz. iz kakšnih izhodišč izhajate pri svojem delu?

Individualni razgovori; skupinsko in skupnostno delovanje; spremljanje; usmerjanje; zakonsko
svetovanje.
15. S katerimi ustanovami (ali zunanjimi strokovnjaki) največ sodelujete in v kakšni zvezi?

Sodelovanje: Forum za zasvojenosti in omame - Sekcija za narkomanijo; Sekcija za alkoholizem,
Inštitut za varovanje zdravja, dr. Miran M O Ž I N A - zdravnik - psihiater - zasebnik, dr. Milan
KREK, Karitas, osnovne šole v občini. Gozdarski šolski center.
16. Badatki o uporabnikih

Uporabniki so anonimni, razen v primerih, kjer n.pr. v kazenskem postopku potrebujejo podatke
sodišča; preko statistike za Repubhški statistični zavod; podatke hranimo v zaprti omari, brez
imen, v spisih, kjer gre tudi za druge pomoči, je omenjena problematika, vkolikor je to nujno.
16.a. Katere podatke zbirate?
16.b. Kako jih hranite in obdelujete?
16.C. Komu in v kakšni obliki so na razpolago?

le preko selekcioniranih podatkov v poročilih - za pregled stanja.
17. Kakšni so načrti za nadaljni razvoj vaše ustanove?

Ustanovitelj društva Smisel življenja; prehod v civilno sfero.
18. Fbznate v okolici kakšno novo službo, dejavnost, storitev, ki se vam zdi pomembna ali zanimiva novost na področju psihosocialne prakse?

SOS - tvoj telefon
Kontaktna oseba, tel. št.

Julijana KRISTAN: 067 22861, 21044 (predsednik društva); Bogdan VIDMAR: 067 21343 (tajnik
društva); Manuela K O N T E U : 067 22861
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1. Ime in naslov ustanove

Društvo rejnic in rejnikov Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 62390 Ravne na Koroškem.
2. Ime in naslov (če se razlikuje) službe oz. dejavnosti

Isto
3. Delovni čas (kdaj je služba na razpolago uporabnikom)

Vsak delovni dan, izjemoma tudi ob sobotah in nedeljah. Vsaj lx mesečno poteka neka dejavnost.
4. Kakšne vrste storitev oz. uslug zagotavlja navedena služba?

- zvišanje kvalitete dela rejnic in rejnikov; - primerno ovrednotenje njihovega dela v širši javnosti;
- medsebojna povezanost in sodelovanje rejnic in rejnikov oz. rejniških družin (članov društva); izobraževanje rejnikov in rejnic; - družabna srečanja; - organizacija kreativnih prostočasnih
dejavnosti za člane
5. Katerih temeljnih načel se držite pri delu z uporabniki?

Društvo je prostovoljno združenje s socialnočlovekoljubnimi cilji in združenje za napredek skupne
in posamične skrbi za otroke, nameščene v rejniških družinah in s prizadevanji za primemo družbeno
ovrednotenje dela in vloge rejnic in rejnikov. Društvo ima svoje organe: izvršni odbor, nadzorni
odbor in Častno razsodišče in občni zbor oz. skupščino, ki odloča v imenu društva in organizira in
izvaja dejavnosti, s tem, da se poskuša aktivirati vsakega posameznega člana. Programi se oblikujejo
s sodelovanjem in upoštevanjem predlogov vsakega posameznega člana. Učenje medsebojne
komunikacije, graditev in dograjevanje lastne identitete, sodelovanje z drugimi oz. v skupini,...
6. v čem je posebnost te službe oz. dejavnosti - v čem se po vašem mnenju (najbolj) razlikuje od drugih služb oz. dejavnosti s tega področja?

Otrokom, nameščenim v rejniške družine in njihovim rejnikom, pomeni pomoč pri premagovanju
"privajalne faze", in vseh drugih težav, navezovanje toplih in iskrenih, medosebnih odnosov.
Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi družabnih srečanj, skupnih izletih, piknikih, skupnem
preživljanju oz. aktivnem sodelovanju na (poletnih) taborih za rejniške družine jim omogoča, da se
spoznavajo in začutijo na drug, naravnejši in bolj sproščujoč način. Povezava vseh članov rejniških
družin v družino, ki ima čas in ljubezen in razumevanje za vsakega izmed njih. Pomoč rejnikom
(rejnicam) pri izvajanju skrbi, varstva in vzgoje rejencev, pri razumevanju vseh aspektov rejniškega
razmerja,... Trdna povezava s strokovno službo Centra za socialno delo, vendar na dostopnejši
način.
7. Kdo je formalni ustanovitelj vaše ustanove?

Skupina rejnikov in rejnic iz občine Ravne.
7.a. Kdo je dal pobudo za to službo oz. dejavnost?

Strokovni delavki Centra za socialno delo, Borislava REPOTOČNIK, soc. delavka. Jelka KOVAČ,
soc. delavka.
8. Izvajalci storitev oz. uslug, kijih nudi služba oz. dejavnost
8.a. Profili

SOC. del., psih., pedagog, spec. pedagog, študentje različnih usmeritev, upokojenci, poklicna rejnica
s . a . l . Redno zaposlenih (število?)

dve socialni delavki
8.a.2. Prostovoljcev (število?)

deset
8.a.3. Pogodbenih/zunanjih sodel. (število?)
9. Uporabniki storitev oz. uslug
9.a. Koliko jih je?

34 rejnikov in njim zaupani otroci, ki zaradi mladoletnosti ne morejo biti Člani društva, vendar jim
neformalno priznavamo članstvo oz. se gremo dejavnosti skupaj z njimi za njih
9.b. Kdo prihaja k vam?

Rejnice in rejniki - aktivni, bivši, bodoči ter strokovni delavci in sodelavci CSD
9.C. S kakšnimi razlogi se obračajo na vas; kakšne vrste problemov imajo?

pomoč pri vzgoji in varstvu otrok - rejencev in lastnih otrok; medsebojno povezovanje in druženje
zaradi "profesionalnega" in čisto osebnega interesa
9.d. Način napotitve (pridejo samoinicitivno, so napoteni od drugod)?

Rejniki, ki želijo pomoč pri svojem delu ali pa spoznati in sodelovati z drugimi; - drugi, ki želijo
pomagati pri uveljavljanju rejništva in si želijo sodelovanja in druženja; - drugi, ki imajo aktivno
preživljanje prostega časa v prijateljski skupini odraslih ali pa skupaj z otroki

9.e. Socialni status in spol (če imate te podatke zbrane)?

od gospodinj, kmetov, delavcev brez kvalifikacije do tistih s poklicno šolo, srednjo, visokošolsko
izobrazbo. Tudi upokojenke. Nekaj več žensk, so pa moški zelo aktivni.
9.f. Število in frekventnost (število obiskov na dan, mesec ali leto; štev. enkratnih in večkratnih obravnav)

največ enkrat mesečno vsi člani (predavanje ali izlet, piknik, družabno srečanje,...); - člani izvršnega
odbora društva se dobivajo dvakrat v mesecu (enkrat v ožjem, drugič v širšem sestavu); - odvisno
od oblike in vsebine dejavnosti, včasih tudi dvakrat, trikrat tedensko; - skupine za prostočasne
dejavnosti enkrat tedensko; - poletni tabor od tri do sedem dni; izlet 1 - 2 dni.
10. Financiranje
lO.a. Kdo ^ o t a v l j a sredstva? (Ustanovitelj, uporabniki, državni, mestni, občinski organ?)

Dotacija iz občinskega proračuna, sponzorji, lastni prispevki članov društva in zunanjih članov
(članarina).
10.b. Kako? (Sponzorji, donacije... Posamezen vir v celoti ali v kombinaciji...?)

V denarju, v naravi (darila). Popusti pri vrednotenju storitev (npr. gostinskih).
11. Kdo izvaja nadzor nad službo ali dejavnostjo?
11.a. Formalno

nadzorni odbor društva.
11.b. Neformalno

sami rejniki oz. člani društva, soc. delavki, ki skrbita za izvajanje strokovnega dela društva
12. Kateri so največji problemi, s katerimi se srečujete v svoji ustanovi?

oddaljenost rejnikov od Raven: zelo oddaljene kmetije, bivanje v sosednjih občinah Dravograd,
Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi.
13. Ali se imajo uporabniki pri vas možnost pritožiti zaradi storitev oz. uslug?

DA. Kot smo že navedli, upoštevamo pri oblikovanju programa predloge vseh članov oz. si programe
oblikujejo sami. Vse dejavnosti se izvajajo po predhodnem posvetu z vodstvom ali z vsemi člani.
Vsak član ima polnovredno vlogo, enakovredno drugim.
13.a. Kakšen je postopek?

Zaenkrat se s kakšno pritožbo še nismo srečali, prišlo pa je že do nestrinjanja, nesoglasij, kar vse
pa smo rešili s pogovorom.
13.b. Se vam je to že zgodilo? Opišite na kratko, prosim, za kaj je šlo.

Pritožbe ni bilo.
14. Kakšne metode, pristope, teorije uporabljate oz. iz kakšnih izhodišč izhajate pri svojem delu?

Skupinsko delo, logoterapija, individualno delo s posameznikom, socialne igre.
15. S katerimi ustanovami (ali zunanjimi strokovnjaki) največ sodelujete in v kakšni zvezi?

Drugimi društvi rejnic in rejnikov (v zadnjem času precej intenzivno). Studiem 90 (kulturnoumetniška dejavnost), priznanimi strokovnjaki s področja rejništva, delovnimi organizacijami in
zasebniki, ki se pojavljajo v vlogi naših sponzorjev. Skupaj prirejamo izobraževanje. Družabna
srečanja nam organizira in vodi Studio 90. K sodelovanju vabimo naše "sponzorje".
16. Fbdatki o uporabnikih

Zapisi s srečanj društva: - poročilo odejavnosti; - fotografije, video posnetki; - zapise o naši dejavnosti
objavljamo v lokalnih Časopisih, lokalnem radiu, RTV Slovenija, glasilu Rejniški glasnik in tudi
drugih slovenskih časopisih in revijah.
16.a. Katere podatke zbirate?

Programi: delovni in finančni - (organizacija in izvedba); - poročilo o dejavnostih; - analize dogajanj;
- razno dokumentarno gradivo (zapisniki, utrinki, video posnetki, fotografije).
16.b. Kako jih hranite in obdelujete?
16.C. Komu in v kakšni obliki so na razpolago?

Dostopno vsakemu članu društva.
17. Kakšni so načrti za nadaljni razvoj vaše ustanove?

Dograjevanje in nadgrajevanje programa, oblik in vsebin dejavnosti. - tabori za rejniške družine
(za rejence že potekajo); - organizacija kreativnih prostočasnih dejavnosti; - andragoška skupina Univerza za IIL življenjsko obdobje za rejnice in rejnike; - organizacija in izvedba raznih dejavnosti
v povezavi s Studiem 90 in 11. šalo (preventivni program za zdravo življenje mladih) ter drugimi
skupinami uporabnikov in izvajalcev preventivnih in razvojnih programov CSD; - izobraževanje
rejnic in rejnikov v obliki skupinskega dela na domu rejnic in rejnikov - skupno 5-6 rejnikov s soc.
delavko oz. dvema socialnima delavkama (morda psiholog,...)
18. Poznate v okolici kakšno novo službo, dejavnost, storitev, ki se vam zdi pomembna ali zanimiva novost na področju psihosocialne prakse?
Kontaktna oseba, tel. št.

Kontaktna oseba: Metod KONEČNIK, predsednik društva, tel.: 0602 23302, Stražišče 10, 62390
Ravne na Koroškem ali Borislava R E P O T O Č N I K , Center za socialno delo Ravne na Koroškem,
tel.: 0602 23004, 23399, 20169.
7
1. Ime in naslov ustanove

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper
2. Ime in naslov (če se razlikuje) službe oz. dejavnosti
3. Delovni čas (kdaj je služba na razpolago uporabnikom)

Delovni čas ni definiran. Zjutraj nas lahko od ponedeljka do petka pokhčejo na Zavod za socialno
medicino in higieno v Kopru, Vojkovo nabrežje 4a, na telefon 066 37662 ali pa kadarkoh predsednico
Nado Cunja na telefon 06632726 v Kopru ter od 12. ure dalje podpredsednico Tinco Vidovič na
telefon 067 31581 v Sežani. Vsak petek ob 18. uri pa imamo na Vojkovem nabrežju 4a v Kopru
redne sestanke članov ter psihoterapijo staršev.
4. Kakšne vrste storitev oz. uslug zagotavlja navedena služba?

Priprava odvisnikov za vstop v terapevtske skupnosti (TS), - pogovori med starši, izmenjava izkušenj
in samopomoč, - psihoterapija staršev, - sodelovanje odvisnikov, - izobraževanje staršev in
prostovoljcev, - sodelovanje s podobnimi društvi v RS in v tujini, - sodelovanje z ustanovami in
drugimi društvi in organizacijami za u r e j a n j e razmer odvisnikov in njihovih svojcev ter za
razreševanje problemov, ki z odvisnostjo so ali pa nastanejo, - organiziranje okroglih miz, srečanj,
predavanj, izletov ipd., - sodelovanje na okroglih mizah, srečanjih, predavanjih, seminarjih ipd.,
5. Katerih temeljnih načel se držite pri delu z uporabniki?

5. Iskrenost, solidarnost, enakopravnost vseh članov
6. v čem je posebnost te službe oz. dejavnosti - v čem se po vašem mnenju (najbolj) razlikuje od drugih služb oz. dejavnosti s tega področja?

Člani lahko brez bojazni povedo svoja doživetja, izrazijo svoja čustva, strahove in ker so med sebi
enakimi, so deležni razumevanja in pomoči
7. Kdo je formalni ustanovitelj vaše ustanove?

Sami starši smo ustanovitelji društva
7.8. Kdo je dal pobudo za to službo oz. dejavnost?

Tinca Vidovič, Vida Artnik in Nada Cunja ob vzpodbudi dr. Milana Kreka in očeta Franca Prelca
8. Izvajalci storitev oz. uslug, ki jih nudi služba oz. dejavnost
8.a. Profili

Smo starši različnih profilov
S.a.l. Redno zaposlenih (število?)

nihče
8.a.2. Prostovoljcev (število?)

Vsi člani in zunanji sodelavci smo prostovoljci, vendar v pravem p o m e n u besede imamo 6
prostovoljcev
8.a.3. Pogodbenih/zunanjih sodel. (število?)

Prostovoljno in brezplačno pomočnam nudi oče Prelc, župnik iz Portoroža, strokovno, prostovoljno
in brezplačno pomoč pa nam nudita dr. medicine Milan Krek in psiholog Aleksander Zadel
9. Uporabniki storitev oz. uslug
9.a. Koliko jih je?

25
9.b. Kdo prihaja k vam?

Starši, odvisniki in prostovoljci
9.C. S kakšnimi razlogi se obračajo na vas; kakšne vrste problemov imajo?

pomoč pri problemu odvisnosti od nedovoljene droge
9.d. Način napotitve (pridejo samoinicitivno, so napoteni od drugod)?

samoinicitaivno, po pogovoru s katerim od članov, po napotku dr. Milana Kreka ali psihologa
Aleksandra Zadela
9.e. Socialni status in spol (če imate te podatke zbrane)?

20 članov je ženskega, 5 članov pa moškega spola; socialni status ne beležimo
9.f. število in frekventnost (število obiskov na dan, mesec ali leto; štev. enkratnih in večkratnih obravnav)

skoraj vsak dan smo v kontaktu po telefonu, srečamo pa se vsak petek ob 18. uri
10. Financiranje
lO.a. Kdo zagotavlja sredstva? (Ustanovitelj, uporabniki, državni, mestni, občinski organ?)

V letu 1993 smo dobih določena sredstva od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, od
članarin in prostovoljnih prispevkov posameznikov.

10.b. Kako? (Sponzorji, donacije... Posamezen vir v celoti ali v kombinaciji...?)

Od ministrstev smo sredstva pridobili s sodelovanjem na javnem razpisu za financiranje preventivnih
programov in izdajo določenih publikacij. Zavarovalna družba d.d. ADRIATIC nam je, na podlagi
naše prošnje, dodelila nekaj sredstev za nakup literature. Z dopisom za pospeševanje razumevanja
problema droge in s tem za senzibilizacijo družbe smo nabrali nekaj prostovoljnih prispevkov.
11. Kdo izvaja nadzor nad službo ali dejavnostjo?
l l . a . Formalno

dr. Milan Krek, kot naš član in zunanji sodelavec ter kot predsednik Odbora za izvajanje nacionalnega programa za preprečevanje zlorabe drog v RS v sklopu Sveta za zdravje RS pri Ministrstvu
za zdravstvo RS; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
11.b. Neformalno

Psiholog Aleksander Zadel; oče Franc Prelc;
12. Kateri so največji problemi, s katerimi se srečujete v svoji ustanovi?

Glavni in zelo velik problem je v nepripravljenosti, strahu,... večine članov naše družbe, da bi
sprejeli problem odvisnosti od droge kot resnico sedanjega časa ter da bi pomagali pri reševanju
tega problema, ne pa da si zakrivajo oči oziroma kažejo očitajoče s prstom na odvisnike in njihove
svojce.
13. Ali se imajo uporabniki pri vas možnost pritožiti zaradi storitev oz. uslug?

Da
13.a. Kakšen je postopek?

Na sestankih ima vsak možnost povedati s čim ni zadovoljen in skušamo to rešiti
13.b. Se vam je to že zgodilo? Opišite na kratko, prosim, za kaj je šlo.

Bili so bolj nesporazumi kot pravi problemi v zvezi s plačevanjem potnih stroškov za spremljanje
odvisnikov na razgovore v sprejemni center takrat v Cormonsu. Po obrazložitvi in prikazu
dokumentacije je bil nesporazum odpravljen.
14. Kakšne metode, pristope, teorije uporabljate oz. iz kakšnih izhodišč izhajate pri svojem delu?

Pri svojem delu izhajamo predvsem iz lastnih izkušenj in metodo samopomoči. Z izobraževanjem
in branjem ustrezne literature pa krepimo naše znanje in s tem tudi izboljšujemo kvaliteto dela.
15. S katerimi ustanovami (ali zunanjimi strokovnjaki) največ sodelujete in v kakšni zvezi?

Največ sodelujemo z ZSMIT, kjer so nam omogočili, da imamo vsaj prostor za naše sestanke in kjer
sta zaposlena dr. Milan Krek in psiholog Aleksander Zadel, s katerima tesno sodelujemo, kot je že
v prejšnjih odgovorih pojasnjeno. - Sodelujemo tudi s slovensko Karitas, ki je krovna organizacija
za don Pierinove TS "Comunita incontro", ki so za enkrat le v Italiji, in edine, kamor lahko gredo
tisti odvisniki, ki se odločijo za zdravljenje. - Sodelujemo z Ministrstvom za zdravstvo in Ministrstvom
za delo, družino in socialne zadeve: izboljšanje in urejanje razmer odvisnikov in njihovih svojcev
ter rešitev problemov, ki so in ki nastanejo zaradi odvisnosti; - sodelujemo z zapori v Kopru:
problem aretiarnih odvisnikov; - sodelujemo s socialnim forumom za zasvojenosti in omame:
izmenjava izkušenj, pomoč, izobraževanje; - lokalne akcijske skupine Izole, Kopra in Pirana:
izmenjava informacij, pomoč; - društvom Komet iz Kopra: izmenjava izkušenj, informacij, pomoč;
- društvom UP iz Ljubljane: izmenjava izkušenj, informacij, pomoč; - društvom Incontro iz Udin:
razgovori odvisnikov za vstop v TS don Pierina v Italijo; - Comunita San Martino al campo iz Trsta:
izmenjava izkušenj, informacij, pomoč; - društvo staršev iz Švice: izmenjava informacij, izkušenj,
pomoč
16. Fbdatki o uporabnikih
16.a. Katere podatke zbirate?

Zbiramo: ime in priimek, rojstne podatke in podatke stalnega bivališča
16.b. Kako jih hranite in obdelujete?

Hranimo jih kot spisek vpisanih članov v našem arhivu
16.C. Komu in v kakšni obliki so na razpolago?

Na razpolago so samo članom društva, dr. Kreku in psihologu Zadelu
17. Kakšni so načrti za nadaljni razvoj vaše ustanove?

Pridobiti čim več članov in jim pomagati pri reševanju problema odvisnosti ter poučiti in spodbuditi
jih k zdravemu in vedremu načinu življenja. Senzibilizirati družbo in vse, ki lahko kakor koli vplivajo
in pomagajo k odpravljanju in razrešitvi problema droge.
18. Fbznate v okolici kakšno novo službo, dejavnost, storitev, ki se vam zdi pomembna ali zanimiva novost na področju psihosocialne prakse?

18. Ne
Kontaktna oseba, tel. št.

