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Spoštovani, 
 
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje želimo v okviru pilotskega projekta SOPA - Skupaj 
za odgovoren odnos do pitja alkohola s povezovanjem mrež z različnih področij okrepiti 
lokalno skupnost, da lažje obvladuje breme povezano s tveganim in škodljivim pitjem 
alkohola. Iščemo izvajalce s področij duševno zdravje, dobrodelnost, družina oz. socialno 
varstvo, gibalno ovirani, gluhi in naglušni, kultura, slepi in slabovidni, splošnokoristne 
dejavnosti verskih skupnosti, šport, zaposlovanje in brezposelnost, ki bi v okviru projekta v 
letih 2018-2020 spodbujali zdrav slog življenja v okviru lastnih dejavnosti. 

Storitve promocije pristopa SOPA in po potrebi usmerjanje k ustreznim virom pomoči za 
tiste osebe, ki želijo okrepiti svoje zdravje, predvsem v smislu zmanjšanja tveganega 
ali škodljivega pitja alkohola, bodo opravljali izvajalcii v 18 lokalnih okoljih (LO)ii. 
Povezovanje na lokalni ravni in med sektorji se nam zdi bistveni del prizadevanj za krepitev 
zdravja v skupnostih, del katerih so tudi področja kulturno-umetniške ljubiteljske 
dejavnosti. 

Težišče aktivnosti projekta za ciljno skupino odraslih od 25 do 65 let bo v zdravstvenih 
zavodih in centrih za socialno delo po Sloveniji. Projekt želi spodbuditi k razmisleku in 
zmanjšanju pitja alkohola odraslo populacijo, ki sicer nima sindroma odvisnosti od 
alkohola, njihov vzorec pitja pa vseeno presega mejo manj tveganega in škodljivega 
pitja alkohola. V navedenih 18 LO želimo zagotoviti promocijo pristopa SOPA z 
ozaveščanjem z gradivi in strokovnimi predstavitvami pristopa SOPA v obstoječih 
dejavnostih (predstave, nastopi, razstave, odprti dnevi vrat, otvoritve, projekcije itd.), ki 
bi z inovativnostjo, kreativnim izrazom in ljubiteljsko zagnanostjo spodbudila skrb za bolj 
zdrav življenjski slog v skupnosti. 

S promocijo pristopa SOPA v dejavnostih želimo opolnomočiti ljudi, da zmanjšajo pitje 
alkohola oziroma, da do pitja vzpostavijo odgovoren odnos. Ustvarjalci so v okviru projekta 
dobrodošel izvajalec ozaveščanja in informiranja, kot je diseminacija materialov in 
morebitnimi umetniškimi produkcijami in akcijami pri uvajanju pristopa SOPA, saj skrbijo za 
izraz doživljanja posameznika in skupnosti. V potencialu umetniškega ustvarjanja vidimo 
možnost, da dosežemo spremembo v ozaveščenosti o umeščenosti pitja alkohola v 
sodobni družbi, ki jo zaznamuje mokra kultura. 

Z udeležbo kulturno-umetniškega sektorja bodo aktivnosti ozaveščanja in preventive za zdrav 
življenjski slog v skupnosti celostno zaokrožene. Projekt SOPA želimo vpeljati na lokalno 
raven in pristop SOPA navezati na že obstoječe programe, stroški storitev promocije in 
medsektorskega mreženja med zdravstvenim, socialnim in nevladnim sektorjem pa bodo 
povrnjeni po izvedenih aktivnostih in predložitvi poročil. 

Več informacij o projektu je na spletni strani www.sopa.si. Za informacije glede kratkega 
ukrepa v pristopu SOPA v programih NVO sem na voljo:  

e-mail: blaz.bajec@nijz.si; tel: +01 2441 535; gsm: +386 31 396 534. 

Vabljeni, da se pridružite gibanju za odgovornejši odnos do alkohola. 

S spoštovanjem, 

      

      Projektna ekipa SOPA  

Datum: 
11. 9. 2018  
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V obdobju izvajanja pilotnih aktivnosti od septembra 2018 do junija 2020 bo izvajalec opravil v 
okviru lastnih programov zagotovil storitve v izbranih LO ter dodatne dejavnosti. Za usklajen 
pristop SOPA, ki ga bomo razvijali v letih 2018-2020, je predvideno: 

1. usposabljanje izvajalcev in predhodni predstavitveni sestanek v septembru 2018. Izvajalci 
bodo na njem prejeli konkretnejša navodila in oblikovali s predstavniki ostalih področij mrežo, 
ki bo sodelovala v lokalnih okoljih OE NIJZ in uvajale pristop SOPA v skupnost. 

2. Izvajalec bo določil osebo (1 za OE NIJZ, lahko pa ena oseba pokriva več OE NIJZ), ki se 
bo aktivno udeleževala na 3 skupnih srečanjih projekta, na katerih bo s pripravo poročila o 
uvajanju pristopa za izbrano/e OE NIJZ v obdobju od septembra 2018 do oktobra 2020 
predajala izkušnje o uvajanju pristopa SOPA. 

3. Izvajalec bo zagotovil udeležbo in aktivno sodelovanje na šestih (6) regionalnih srečanjih s 
pripravo poročila, s katerim se bo okrepilo povezovanje/mreženje med izvajalci uvajanja 
pristopa SOPA v vsaki izmed OE NIJZ). Za namene vsakega srečanja bodo izbrani sodelavci 
izvajalca pripravili poročilo o analizi stanja in o uvajanju pristopa SOPA znotraj lokalnega 
okolja. Srečanja bodo potekala v obdobju od septembra 2018 do junija 2020. 

4. Z namenom razvoja medsektorskega povezovanja bo izvajalec pripravil in izvedel 4 
dogodke na lokalni ravni (izvedba po najmanj 1 dogodka na vsako lokalno okolje oziroma 4 
storitev znotraj posamezne OE NIJZ). Za namene povezovanja z drugimi področji na 
dogodku bo potrebno podati predlog sodelovanja, zagotoviti pomoč pri pripravi in izvedbi 
dogodka, v katerem se lahko medsektorsko povezuje z drugimi izvajalci z ostalih 9 področij. 
Dogodki se bodo odvili v obdobju od septembra 2018 do februarja 2020. 

Obvezne storitve: 

5. Izvajalec bo zagotovil uvajanje pristopa SOPA za osebje/člane organizacije s predstavitvijo 
vsebin SOPA, ki jo bo pri izvajalcu izvedel strokovnjak NIJZ (najmanj 1 na eno od 8 OE 
NIJZ). 

6.. Izvajalec bo sodeloval na SOPA dogodkih s predstavitvijo svoje kulturne produkcije 
organizacije (z materialom, stojnico, nastopom, ki ga pripravi izvajalec in ki bo namenjen 
povezovanju z drugimi 9 področji ob DBA - Dnevu brez alkohola (1 dogodek v 2019 in 1 
dogodek v 2020 na OE NIJZ). 

7. Izvajalec bo izvajal promocijo SOPA s predajo gradiv ob dogodkih za širšo javnost (dnevih 
ozaveščanja, prireditve, kulturni dnevi, obletnice društev itd.) najmanj 1 in največ 6 v p 
osameznem LO. (lahko pa pokriva izvedbo aktivnosti tudi v drugih nepokritih LO v drugih OE 
NIJZ). 

Opcijske dejavnosti: 

8.-.10. Promocija pristopa SOPA v obdobju trajanja pilota od septembra 2018 do februarja 
2020: 

- v LO s pošiljanjem gradiv posameznikom ali partnerjem, 
- v medijskih in drugih promocijskih aktivnostih, ki jih koordinira naročnik, 
- v glasilih, spletnem omrežju in publikacijah izvajalca. 

11. Opcijsko bo izvajalec pripravil izvajanje kreativnih delavnic z namenom krepitve socialne 
mreže in razvoja spretnosti z ustvarjalnimi dejavnostmi (na primer izdelavo izdelkov, nastopa 
ipd.) na tematiko pristopa SOPA. 

12.-13. Izvedba obsežnejšega kulturnega dogodka, tematske razstave, okrogle mize z 
vključeno tematiko odgovornega odnosa do pitja alkohola in deljenjem gradiv SOPA, 
vključitvijo strokovnjaka NIJZ na DBA ali drugih terminih ozaveščanja.iii 

Izvajalec bo spremljal in izvedene aktivnosti beležil v obrazce/vprašalnike, ki mu jih bo pred 
začetkom izvedbe pilotnega testiranja posredoval naročnik, kateremu mu bo poročila 
izpolnjeval in posredoval naročniku v skladu s pogodbo. 
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ČASOVNICA 
 

Vrsta aktivnosti   Obdobje izvedbe 
Udeležba na predstavitvenem sestanku za izbrane sodelavce ter osebja, ki bo 
vključeno v izvajanje dejavnosti v LO pri izvajalcu projekta SOPA  avgust - september 2018 

Usposabljanja izbranih sodelavcev za izvajanje pilotnih aktivnosti v obsegu enega 
dneva 

sredina septembra 2018 

Izvajanje aktivnosti v sklopu pilotnega testiranja:  
diseminacija gradiv, osveščanje o virih pomoči; sodelovanje pri 
predstavitvi/predavanju o vsebinah SOPA na dogodkih v okviru rednih programov 
izbranega izvajalca z vključitvijo strokovnjaka NIJZ z organiziranje dogodkov na 
temo tveganega in škodljivega pitja alkohola in zdravega življenjskega sloga; 
objavljanje v medijih; sodelovanje v okviru obstoječih kulturnih dogodkih in v 
dogodkih, ki jih bo izvajal naročnik za promocijo pristopa SOPA za splošno 
javnost. 

september 2018 –februar 
2020 

Udeležba na 3 skupnih srečanjih projekta, s poročilom (prvo predvideno 25.9.2018) 
september 2018 – 
oktober 2020 

Udeležba izbranih sodelavcev (predvidoma po 1 predstavnik znotraj območja 8 OE 
NIJZ, lahko pa ena oseba pokriva več OE NIJZ) na regionalnih srečanjih mreže za 
povezovanje med izvajalci kratkih ukrepov, s poročilom (vsak izbran sodelavec 6 
srečanj tekom trajanja pilota v OE NIJZ) 

september 2018 – junij 
2020 

 
IZBRANA LOKALNA OKOLJA PO OBMOČNIH ENOTAH NIJZ 
 

Brežice, Sevnica, Laško 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 

 
PREDVIDENA SREDSTVA ZA 18 LOKALNIH OKOLIJ V 8 OBMOČNIH ENOTAH NIJZ 
 

Sklop  Največ (za vseh 18 LO 
in 8 OE NIJZ) do (eur) 

V okviru posamezne 
NVO 

I. obvezni del aktivnosti (1-7) 
izvedene storitve medsektorskega mreženja (v 8 OE NIJZ) 
 
glede na obseg izvedenih dogodkov točke 7 v vseh 18 LO 

 
4.992,00  
+ 
< 3.510,00 

 
624,00 (pokritje 1 OE 
NIJZ) 
+ 
> 32,50 (glede na št. 
LO) 

II. opcijske dejavnosti (8.-13.) 
Po izvedbi obveznih glede na opravljene storitve za vseh 18 
LO 

 
< 4.046,00 

 
povprečno 225,77 
(glede na št. LO in 
izbrane storitve) 

III. pavšal – potni stroški, administrativni stroški 
glede na obseg pokritih LO 

 
< 3.112,00 

 
< 228,42 
+ 
>11,89 (glede na št. LO 
in storitev točke 7.) 

SKUPAJ ZA PODROČJE KULTURE V 18 LOKALNIH 
OKOLIJ NAJVEČ DO 

<15.660,00 >896,81 

 

i Registrirana društva, ki lahko izvedejo storitve promocije pristopa SOPA vsaj v 1 LO v 1 OE NIJZ in za izvedbo 
izstavijo račun. 
ii Brežice, Sevnica, Laško, Koper/Capodistria, Bled in Radovljica, Ljubljana, Idrija, Kočevje, Lenart, Maribor, Ormož, 
Ptuj, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona, Murska Sobota, Ajdovščina, Nova Gorica, Ravne na Koroškem. 
iii Več podatkov o storitvah na objavi  
http://nijz.si/sl/oddaja-narocila-socialnih-in-drugih-posebnih-storitev-za-izbor-zunanjih-izvajalcev-sopa 

                                                           


