Konferenca »Uvajanje interdisciplinarnih dobrih
praks v Posavju, Sloveniji in Švici«
Osnovna šola Sevnica, 24.4.2013

Zaključki konference:
-

Interdisciplinarni pristop deluje bolje: Na primerih je bilo pokazano, da povezovanje in
sodelovanje pri reševanju socialne, zdravstvene, vzgojno-izobraževalne, varstvene in
zaposlitvene problematike prinašajo boljše rezultate kot zapiranje v ločene podsisteme, zato
ga je potrebno razvijati in nadgrajevati.

-

Preventiva preprečuje škodo: Prikazani so bili rezultati analiz, kjer je vsak €, vložen v
preventivo, preprečil 10 in več € škode. Za preventivo sredstva niso zgolj porabljena, ampak
dobro vložena, tako na področju duševnega zdravja, varnosti, izobraževanja, medosebnih
odnosov kakor tudi drugih področjih.

-

Uvedeni ukrepi: s sodelovanjem različnih inštitucij smo v Sevnici v zadnjem obdobju
vzpostavili nekatere oblike pomoči ranljivim skupinam (npr. pomoč priseljencem, učna
pomoč otrokom iz ranljivih družin, razvoj preventivnih aktivnosti v družinskem in mladinskem
centru …).

-

Načrtovane aktivnosti: partnerji oz. sodelujoče inštitucije v projektu načrtujemo
sodelovanje pri večih programih: ulično delo z mladimi, šola za starše, preventivni
naravoslovni dan za devetošolce, akademija za prostovoljsko delo.

-

Svetovalnica Sevnica: s skupnim programom povezujemo obstoječe službe s področja
svetovalnega dela, družinske terapije in mentalnega zdravja. Skupni program svetovalnice
bo svoja vrata odprl predvidoma v mesecu juniju, z njim bomo izboljšali dostopnost za
uporabnike.

-

Posavju pripada več medicinskih programov: identificiranje potreb po strokovnem kadru
na področju mentalnega zdravja, ki ga je opravil ZD Sevnica in šolske svetovalne službe
šestih osnovnih šol, je pokazalo, da v Sevnici oz. širši posavski regiji nujno potrebujemo
specialista otroške in mladostniške psihiatrije, logopeda in kliničnega psihologa, prav tako je
zelo pomembno, da pride do čimprejšnje realizacije že odobrenega tima skupnostne
psihiatrije.

-

Alkoholizem naredi največ škode: zaradi socioloških značilnosti v občini Sevnica bomo
posebno pozornost posvetiti problematiki alkohola, ki je povezana številnimi negativnimi
kazalci v našem okolju, tako na področju duševnega zdravja, zaposlovanja, varnosti,
medosebnih odnosov oz. družinskega nasilja. Osredotočili se bomo na oblikovanje novih
preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti med mladimi, hkrati pa okrepiti že
obstoječe in oblikovati tudi ustrezne psihosocialne podpore posameznikom in družinam, ki
jih je prizadela zasvojenost z alkoholom.

Namen konference:
Konferenca »Interdisciplinarni pristop pri uvajanju dobrih praks« je bila organizirana v okviru
bilateralnega slovensko-švicarskega projekta »Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju
sociale«. Namen projekta je z interdisciplinarnim pristopom identificirati kritična področja v družbi, ki
potrebujejo nove, sveže pristope in oblikovanje novih rešitev ter pilotno uvajanje predlaganih
rešitev. S konferenco v Sevnici je interdisciplinarna delovna skupina želela predstaviti identificirana
področja ter predlagane rešitve in pilotne projekte na območju občine Sevnica.

Program konference - prispevki:


Predstavitev poteka in metodologije mednarodnega projekta »Uvajanje inovativnih
sistemskih rešitev na področju sociale« (dr. Peter Metlikovič, www.ZDT.SI, vodja projekta),



Sistemske interdisciplinarne rešitve v Sevnici I: »Začetek preventivnega uličnega dela z
mladimi, vzpostavitev Socialno varnostnega sosveta Občine Sevnica« (Damijan Ganc,
zakonski in družinski terapevt, Družinski inštitut Zaupanje, vodja projekta v Sevnici),



Sistemske interdisciplinarne rešitve v Sevnici II: Priprava in vsebina načrtovanega
preventivnega naravoslovega dne za devetošolce« (Janja Kranjc, univ. dipl. psih., OŠ Sava
Kladnika Sevnica),



Sistemske interdisciplinarne rešitve v Sevnici III: »Vzpostavitev Svetovalnice Sevnica« (mag.
Mojca Pompe Stopar, spec. ZDT, Zavod Izvir),



Sistemske interdisciplinarne rešitve v Sevnici IV: »Sistematična pomoč priseljencem v
sevniški občini« (Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica),



»Primeri analize stroškovne učinkovitosti programov v tujini in stroškovni vidik preventivnih
programov« (Boštjan Čampa, Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije),



»Identifikacija potreb po strokovnem kadru pri obravnavi duševnega zdravja otrok in
mladostnikov« (Darija Peterec Kotar, univ. dipl. psih., psihologinja v ZD Sevnica),



»Duševno zdravje otrok in mladostnikov – vloga in pomen specialista otroške in
mladostniške psihiatrije« (Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., specialistka psihiatrije,
psihoterapevtka, predsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo),



»Nam se rola brez drog in alkohola« – predstavitev preventivnega programa (Zdenka
Žveglič, CSD Krško in Mihaela Kovačič, MC Krško),



»Swiss drug policy and the work of Contact Netz« (Jakob Huber, direktor NGO z 250
zaposlenimi, Bern, Švica),



»Predstavitev ciljev in metod dela policije v Bernu s posebnim poudarkom na problematiki
zlorabe alkohola« (Manfred Neuhaus, vodja policijske skupine »Krokus«, regijska policija
Bern, Švica),



»Varnostne razmere na območju Policijske postaje Sevnica (Daniel Žniderič, komandir
Policijske postaje Sevnica).

Okrogla miza »Uvajanje interdisciplinarnih dobrih praks na področju Posavja, Slovenije in Švice«,
sodelujoči na okrogli mizi:


dr. Peter Metlikovič, Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, vodja projekta,



Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., specialistka psihiatrije, psihoterapevtka, Maribor,



Darija Peterec Kotar, univ. dipl. psih., ZD Sevnica,



Jakob Huber, Contact Netz, Bern, Švica,



Manfred Neuhaus, vodja policijske skupine »Krokus«, regijska policija Bern, Švica,



Mirjana Jelančič, ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica,



Damijan Ganc, Družinski inštitut Zaupanje, zakonski in družinski terapevt, moderator
konference.

Udeležba na dogodku:
Konference se je udeležilo preko 70 strokovnjakov oz. predstavnikov javnih zavodov s področja
sociale, zdravstva, policije, šolstva, zaposlovanja, mladinskih dejavnosti, udeležili pa so se je tudi
nekateri predstavniki občin in nevladnih organizacij s področja Posavja.

Sevnica, 22.5.2013
Dr. Peter Metlikovič,
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije,
vodja projekta

Damijan Ganc ,
Družinski inštitut Zaupanje,
vodja projekta v Sevnici

