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1.1 UVOD 
 

V poročilu predstavljamo ugotovitve analize podatkov P1, za obdobje od 1. 1. 2015 – 31. 12. 

2015. 

 

Ugotovitve prikazujemo po posameznih sklopih kriterijev evalviranja:  

 ustreznost ciljev za reševanje problemov posameznih skupin; 

 uspešnost programa; 

 učinkovitost izvedenega programa;  

 ocena tveganja za izvedbo programa; 

 trajnost programa. 

  

Nekatere ugotovitve podajamo v obliki ocen, druge, kjer kvantitativno ocenjevanje ni 

smiselno, pa podajamo opisno. Za ocenjevanje uporabljamo lestvico od 0 (popolnoma 

neustrezno) do 6 (popolnoma ustrezno). Oznaka n.p. pomeni, da iz organizacije o danem 

vidiku nismo dobili podatka in oznaka n.o., da vidika ne ocenjujemo, ker ocena ni relevantna 

za dani program oz. program ocenjujemo zgolj opisno. 

 

Pri posameznih dimenzijah kriterijev, ki jih ocenjujemo številčno, podajamo tudi vsote, 

deleže, koeficiente, ki nam služijo kot osnova za ocenjevanje. Ocenjevalni listi za posamezno 

skupino programov oz. posamezni program so priloženi na koncu splošnega dela poročila.  

 

Na koncu poročila podajamo ključne ugotovitve in predloge za delovanje obravnavanega 

programa. 
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1.2 USTREZNOST CILJEV ZA REŠEVANJE PROBLEMOV 

POSAMEZNIH SKUPIN UPORABNIKOV 
 

Ugotovitve v tem poglavju prikazujemo v dveh točkah. V prvi so podane osnovne informacije 

o ciljih programa. V Preglednici 2.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa 

povezani s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine programov. Cilje na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog smo skupaj z izvajalci 

programov omenjenega področja in predstavniki MDDSZ prenovili v letu 2012, končno 

verzijo pa je potrdil tudi naročnik (MDDSZ). V Preglednici 2.2 prikazujemo dodatne cilje 

programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa pomemben del delovanja posameznega 

programa.  

 

V drugi točki podajamo ugotovitve glede ustreznosti ciljev programa za reševanje problemov 

posameznih skupin uporabnikov po naslednjih dimenzijah: primernost formulacije ciljev in 

ustreznost ciljev glede na tip programa. Ugotovitve podajamo opisno. 

 

1.2.1 Povezava ciljev programov s skupnimi cilji za evalviranje ter 

dodatni cilji 

 

V Preglednici 1.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa povezani s cilji, ki smo 

jih določili na ravni skupine programov. 

 

Preglednica 1.1: Povezava ciljev programa s skupaj določenimi cilji za evalviranje 

Skupni cilji, predvideni za visokopražne programe namenjene uporabnikom 

prepovedanih drog 
Da/Ne/Delno 

konstruktivno preživljanje prostega časa delno 

varna, dobra socialna mreža delno 

konstruktivno reševanje konfliktov  delno 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) da 

zastavljanje in uresničevanje ciljev delno 

sprejetje problematike / uvid v problem delno 

ureditev statusa da 

pridobitev novih spretnosti, znanj delno 

pridobitev delovnih navad delno 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini da 

predčasen odhod iz programa delno 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti 
delno 

 

Aktualni cilji obravnavanega programa se vsaj posredno pokrivajo s cilji, ki smo jih določili na 

ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 

2012. Gre zgolj za drugačne formulacije. 

 

V Preglednici 1.2 prikazujemo dodatne cilje programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa 

pomemben del delovanja posameznega programa. 
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Preglednica 1.2: Dodatni cilji programa 

Dodatni cilji 

/ 

 

Izvajalci programa niso navedli nobenih dodatnih ciljev, ki ne sodijo v nabor ciljev, ki smo jih 

določili na ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih 

drog v letu 2012. 

 

1.2.2 Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Primernost formulacije ciljev:  

Vsi cilji programa so ustrezno definirani. 

 

Ustreznost ciljev glede na tip programa: 

Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 
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1.3 USPEŠNOST PROGRAMA 
 

V visokopražnih programih namenjenih uporabnikom prepovedanih drog merimo doseganje 

posameznih skupnih ciljev z naslednjimi vprašalniki: Vprašalnik za uporabnike ob vstopu v 

program, Vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa, Vprašalnik za 

oceno programa – svojci in Dokumentacija za uporabnike1. V letu 2012 smo celoten sistem 

ciljev in vprašalnikov, ki merijo uspešnost programa temeljito preoblikovali. Doseganje ciljev 

pa merimo tudi preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za pripravo evalvacijskega 

poročila za skupino programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni 

uporabnikom prepovedanih drog, ki so nam jih posredovali izvajalci. 

 

Obravnavani program je oddal 71 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 14 vprašalnikov ob 

vstopu, 36 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu, 12 dokumentacij za uporabnike in 9 

vprašalnikov za oceno programa za svojce). Program je oddal tudi 7 internih vprašalnikov, ki 

v analizi niso bili uporabljeni. V program je bilo v obravnavanem obdobju vključenih 290 

rednih različnih uporabnikov, od tega 12 uporabnikov komune. 

 

Od 71 izpolnjenih vprašalnikov smo jih v analizo zajeli 70 (98,6 %), kar prikazujemo v 

Preglednici 1.3. 

 

Preglednica 1.3: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 14 

Evalvacija/izstop 36 

Dokumentacija za uporabnike 12* 

Ocena programa svojci 9 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 70* 

*V analizo smo zajeli 11 od 12 prejetih izpolnjenih dokumentaciji za uporabnike, saj je en uporabnik po manj kot enem mesecu 
bivanja v programu, zamenjal program in dokumentacije ne bi bilo smiselno vključiti v analizo.   

 

V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za vsak cilj podajamo 

številčno oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni 

posamezni elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 1.4). 

 

Preglednica 1.4: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 5 

varna, dobra socialna mreža 6 

konstruktivno reševanje konfliktov  5 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 6 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 3 

sprejetje problematike / uvid v problem 4 

ureditev statusa 5 

pridobitev novih spretnosti, znanj 2 

                                                           
1 Izvajalci SVP so dobili navodilo, naj na IRSSV posredujejo vprašalnike tistih uporabnikov, ki so obiskovali program v obdobju 
od 1. 1. do 31. 12. 2015, pri tem je bilo dogovorjeno, da jim ni treba pošiljati Dokumentacije o programu, saj potrebne podatke 
vsebujejo že Zbirniki podatkov o programu. 
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Skupni cilji Ocena 

pridobitev delovnih navad 4 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 5 

predčasen odhod iz programa 4 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti 
6 

 

1.3.1 Analiza vprašalnikov  

 

Omejitve pri analizi vprašalnikov: 

 

 skupno število odgovorov ni vedno enako številu vprašalnikov, saj vsi anketiranci niso 

vedno odgovarjali na vsa vprašanja; 

 v analizo smo vključili različne vprašalnike, ki smo jih v času od uvedbe spreminjali in 

dopolnjevali, zato nismo vseh vprašanj zajeli pri vseh tipih vprašalnikov.  

 nekateri vprašalniki so pomanjkljivo izpolnjeni; kljub temu da so imeli uporabniki 

povsod možnost označiti odgovor 98 (ne vem) in 99 (ne morem odgovoriti) na 

nekatera vprašanja niso odgovorili, večinoma pa nismo morali razbrati, ali je uporabnik 

vprašanje spregledal ali se določeno vprašanje uporabniku ni zdelo relevantno ali pa 

morda na vprašanje ni znal odgovoriti; 

 pri predstavitvi opisnih statistik uporabljamo izračunana povprečja na vseh enotah; 

kjer imamo izračune t-testa za dva odvisna vzorca (pri spremenljivkah z normalno 

porazdelitvijo) ali Wilcoxonov test (pri spremenljivkah, kjer porazdelitev ni normalna), 

je potrebno upoštevati, da smo pri izračunu upoštevali zgolj enote, za katere imamo 

identične šifre tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu iz programa, kar 

pomeni, da je skupno število enot lahko manjše, nekoliko pa se spremenijo tudi 

povprečja za zgolj te enote. Povprečij, izračunanih na manjšem številu enot, v poročilu 

ne predstavljamo. 

 

Pojasnila pri interpretacijah rezultatov: 

 

 pri interpretacijah rezultatov prikazujemo deleže (v odstotkih) ali povprečne vrednosti. 

Pri primerjavi med vstopom in evalvacijo/izstopom so deleži ali povprečne vrednosti 

lahko predstavljeni v oklepajih (npr. 4,20 oz. 4,30), prva številka vedno pomeni delež 

ali povprečno vrednost ob vstopu v program, druga številka pa ob evalvaciji/izstopu iz 

programa; 

 pri ocenjevanju upoštevamo statistično značilne razlike pri vsaj 5-odstotni stopnji 

značilnosti. 

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 
 
Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 
različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 
program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 
Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 
4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)2.  

                                                           
2 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 
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Preglednica 1.5: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 
Vstop (n=14)3 Evalvacija/izstop (n=36) 

Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 8 (57,1) 3 (21,4) 3 (21,4) 26 (81,3) 3 (9,4) 3 (9,4) 

Glasba 7 (58,3) 1 (8,3) 4 (33,3) 13 (41,9) 6 (19,4) 12 (38,7) 

Branje 6 (42,9) 3 (21,4) 5 (35,7) 21 (65,6) 7 (21,9) 4 (12,5) 

Ustvarjanje 3 (21,4) 6 (42,9) 5 (35,7) 18 (56,3) 5 (15,6) 9 (28,1) 

Kulturne prireditve 0 (0,0) 8 (57,1) 6 (42,9) 4 (12,9) 21 (67,7) 6 (19,4) 

Družabne igre 5 (35,7) 7 (50,0) 2 (14,3) 18 (52,9) 12 (35,5) 4 (11,8) 

Prostovoljno delo 3 (25,0) 4 (33,3) 5 (41,7) 17 (56,7) 7 (23,3) 6 (20,0) 

 
Med aktivnostmi preživljanja prostega časa pri vstopu prevladujeta glasba (58,3 %) in šport 
(57,1 %), s čimer se uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz programa 
se situacija popolnoma spremeni, in sicer sta najpogostejši dejavnosti šport (81,3 %) in 
branje (65,6 %), odstotek uporabnikov, ki se ukvarja s športom in branjem pa je ob 
izstopu/evalvaciji bistveno večji kot pri vstopu. Ob evalvaciji/izstopu iz programa se poveča 
tudi pogostost ustvarjanja, družabnih iger in prostovoljnega dela.   
 
Preglednica 1.6: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 10 1,7 4,0 3,0 0,7 

Preživljanje prostega časa – izstop* 26 1,0 3,7 2,4 0,6 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 3.4). 

 
Povprečna ocena preživljanja prostega časa uporabnikov pri vstopu znaša 3,0, pri izstopu pa 
2,4, kar pomeni, da se uporabniki z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob vstopu v 
povprečju ukvarjajo občasno, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa se pogostost aktivnosti 
preživljanja prostega časa poveča, in sicer v povprečju na 1 x tedensko. Razlike niso 
statistično značilne.  
 
Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 
 
Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 
dobro, 5-odlično). 
 
  

                                                                                                                                                                                     
 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v 2-občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
3 V vsaki celici prvi številčni podatek predstavlja število enot, podatek v oklepajih pa delež v odstotkih. 
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Slika 1.1: Ocena varnosti socialne mreže v %, (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma nezadostna (33,3 %) 
in zadostna (58,3 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže večinoma ocenjena kot 
zadostna  (27,2 %) in v večini dobra (72,7 %), pri izstopu iz programa pa je bila dobra (100,0 
%). 
 
Preglednica 1.7: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

12 1 3 1,8 0,6 11 2 3 2,7 0,5 5 3 3 3,0 0,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 1,8, ob evalvaciji 2,7 in ob 
izstopu 3,0. 
 
Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže so statistično značilne. Ob evalvaciji je 
bila ocena za višja kot vstopu (p=0,008), ob izstopu pa višja kot pri vstopu (p=0,034).  
 
Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 
 
Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 
konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-
odlično). 
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Slika 1.2: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v % (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 
nezadostna (33,3 %) in zadostna (58,3 %), ob evalvaciji večinoma zadostna (50,0 %) in 
dobra (33,3 %). Pri izstopu iz programa pa je bila ocena pripravljenosti za reševanje 
konfliktov večinoma zadostna (40,0 %) in dobra (60,0 %).  
 
Preglednica 1.8: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 

 

Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
12 1 3 1,8 0,6 11 1 3 2,2 0,8 5 1 2 2,6 0,5 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili t-test za odvisne vzorce oziroma Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na 
enotah, za katere imamo podatek ob vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 1,8, ob evalvaciji 
2,2 in ob izstopu 2,6. Razlike niso statistično značilne. 
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Slika 1.3: Ocena komunikacije, v %, (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (91,7 %), ob evalvaciji 
v največji meri dobra (63,6 %), pri izstopu iz programa pa v največji meri prav tako dobra 
(60,0 %).  
 
Preglednica 1.9: Opisne  statistike za oceno komunikacije 

 

Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 12 2 3 2,1 0,3 11 2 4 3,0 0,6 5 2 3 2,6 0,5 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,1, ob evalvaciji 3,0 in ob izstopu 2,6. 
 
Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne, in sicer ob evalvaciji je bila 
ocena višja kot ob vstopu (p=0,008), ob izstopu pa pri 10 % stopnji statistične značilnosti 
prav tako višja kot pri vstopu (p=0,083). 
 
Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 
 
Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 
iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 
uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 
zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-
zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 1.10: Skrb za lastno zdravje - samoocena 

 
Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 12 2 5 3,5 1,2 35 1 5 4,0 0,9 

Telesna dejavnost 14 2 5 3,1 1,2 34 2 5 4,0 0,8 

Skrb za zdravje 14 1 5 3,6 1,3 35 3 5 4,0 0,7 

Indeks skrb za lastno zdravje* 12 2,0 5,0 3,4 1,0 34 2,7 5,0 4,0 0,6 
*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 
Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,5, 
telesno dejavnost z oceno 3,1 in skrb za zdravje z oceno 3,6. Ob evalvaciji/izstopu iz 
programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 4,0, ocena telesne dejavnosti 
prav tako 4,0 in ocena skrbi za zdravje prav tako 4,0. 
 
Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 
za zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu povišale. Povprečna 
ocena skrbi za lastno zdravje ob vstopu znaša 3,4, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 4,0. 
Razlika v povprečju je statistično značilna (p=0,011).  
 
Slika 1.4: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 
Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 
85,7 %, ob evalvaciji/ izstopu 81,8 %), veliko jih je opravilo tudi preventivni pregled (ob 
vstopu 64,3 %, ob evalvaciji/izstopu 61,8 %). V primerjavi z vstopom se je ob 
evalvaciji/izstopu znižal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi psihičnih težav (iz 
57,1 % na 30,6 %).  
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Preglednica 1.11: Skrb za lastno zdravje - ocena strokovnih delavcev 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
12 1 2 1,5 0,5 10 2 3 2,7 0,5 5 2 3 2,3 0,5 

Skrb za 

zdravje 
12 1 2 1,7 0,5 10 2 3 2,7 0,5 5 2 3 2,2 0,4 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 
1,5, skrb za zdravje pa z oceno 1,7. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 2,7, 
ocena skrbi za zdravje pa prav tako 2,7. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti 
znašala 2,3 in ocena skrbi za zdravje 2,2.  
 
Razlike v povprečju ocene telesne dejavnosti uporabnikov so statistično značilne. Ocena 
telesne dejavnosti je bila ob evalvaciji višja kot ob vstopu (p=0,004), ob izstopu pa prav tako 
višja kot pri vstopu (p=0,046). Ocena skrbi za zdravje pa se je statistično značilno povečala 
ob evalvaciji (p=0,005), medtem ko statističnih razlik za oceno ob izstopu v primerjavi z 
vstopom ni.  
 
Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 
 
Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 
zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 
skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 
doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 
2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 
celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.4 
 
Preglednica 1.12: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=12 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 1 / 

Služba, delo, usposabljanje 2 / 

Boljše počutje 45 2,9 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika po 
potrebi 

6 4,0 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše starševstvo 14 3,0 

Boljša komunikacija (kontroliranje agresije, eksplozivnosti, 
ne vsiljevati svojega mnenja, poslušati druge v 
pogovoru…) 

26 2,8 

Izpit za avto 1 / 

Redna telesna/fizična aktivnost (šport, sprehodi, fizično 
delo…) 

14 3,6 

Asertivnost (znati postaviti meje, postaviti sebe na prvo 
mesto, v smislu ne biti všečen) 

12 2,9 

Urejen urnik (bioritem, prehranjevanje, red) 3 / 

Vestno sodelovanje v programu 11 3,2 

Molitev 2 / 

Dobri odnosi s (so)uporabniki in zaposlenimi 7 3,3 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Pridobitev poklica, zaključek šolanja, prekvalifikacija 1 / 

Odkriti in negovati lastne hobije 2 / 

                                                           
4 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo zadostnega števila enot (<6), smo izločili iz analize.   
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 Število 
Aritmetična 

sredina 

Postati odgovoren (za lastno življenje), ne prenašati 
odgovornosti na druge 

9 3,3 

Odzivanje na uradno in drugo pomembno pošto 6 3,7 

Ureditev obročnega plačevanja položnic 2 / 

Širjenje, izboljšanje socialne mreže 1 / 

Šolanje, izobraževanje (nadaljevanje, zaključek) 9 2,1 

Opuščanje kajenja 1 / 
Legenda: / - premalo enot analize (<6) 

 
Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje boljšega počutja (45-krat) in 
boljše komunikacije (26-krat). Podatki kažejo, da so bili najbolje realizirani cilji zdravo 
življenje (4,0), odzivanje na uradno in drugo pomembno pošt (3,7) in redna telesna aktivnost 
(3,6). Nekoliko slabše realiziran cilj je bil šolanje (2,1).  
 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 
 
Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Slika 1.5: Sprejetje problemov v %, (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (75,0 %) in dobra 
(16,7 %), ob evalvaciji v največji meri zadostna (91,6 %), pri izstopu iz programa pa v 
največji meri zadostna (60,0 %) in dobra (40,0 %).  
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Preglednica 1.13: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
12 1 3 2,1 0,5 9 2 3 2,1 0,3 5 2 3 2,4 0,5 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,1, ob evalvaciji prav tako 2,1 in ob 
izstopu 2,4. Razlike v povprečju niso statistično značilne.  
 
Cilj 7: Ureditev statusa 
 
Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 1.14: Urejenost statusa 

 Vstop (n=11) Izstop (n=6) 

 Frekvenca 
Odstotek 
(%) 

Frekvenca 
Odstotek 
(%) 

Zdravstveno zavarovanje 10 90,1 6 100,0 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0,0 0 0 

Osebni dokumenti 9 81,8 6 100,0 

Stalno prebivališče 10 90,1 6 100,0 

Denarna socialna pomoč 8 72,7 5 83,3 

Drugo 5 45,5 1 16,7 

Plačano delo 0 0 1 16,7 

Brezposelnost 12 100,0 5 83,3 

Šolanje 0 0,0 4 66,7 

Upokojitev 0 0,0 0 0,0 

 
Ugotavljamo, da je imelo ob vstopu deset uporabnikov urejeno zdravstveno zavarovanje 
(90,1 %) in stalno prebivališče (90,1 %). Devet uporabnikov (81,8 %) je imelo osebne 
dokumente, osem (72,7 %) pa jih je prejemalo tudi denarno socialno pomoč. Pet 
uporabnikov (45,5 %) je imelo odprte tudi druge zadeve (sodbe, dolgovi). Pri izstopu iz 
programa se je odstotek urejenosti statusa povišal5, in sicer so imeli vsi uporabniki urejeno 
zdravstveno zavarovanje, osebne dokumente in stalno prebivališče   (100,0 %), od tega pa je 
5 uporabnikov (83,3 %) prejemalo denarno socialno pomoč. 
 
Ob vstopu v je bilo vseh dvanajst uporabnikov (100,0 %) brezposelnih, pri izstopu pa je bilo 
brezposelnih 5 uporabnikov, kar predstavlja 83,3 %, štirje uporabniki so se vključili v šolanje 
(66,7 %), en uporabnik pa je ob izstopu iz programa opravljal plačano delo (16,7 %). 
 
Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 
 
Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 
programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 
 
  

                                                           
5 V času od vstopa do izstopa iz programa, je program zaključilo šest uporabnikov, zato je v analizi ob izstopu upoštevanih šest 
enot. 



 

20 
 

Preglednica 1.15: Pridobivanje novih spretnosti,n=36 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Ročne spretnosti 20 55,6 

znanje jezikov 5 13,9 

računalništvo 7 19,4 

vozniški izpit 2 5,6 

gospodinjska opravila 20 55,6 

vzdrževalna dela 16 44,4 

znanja o zdravem načinu življenja 26 72,2 

drugo 16 44,4 

 
Največ uporabnikov je pridobilo novo znanje o zdravem načinu življenja (72,2 %) ter znanje o 
ročnih spretnostih (55,6 %) in gospodinjskih opravilih (55,6 %). V manjši meri pa so 
uporabniki pridobili znanja vzdrževalnih del (44,4 %), računalništva (19,4 %), jezikov 13,9 %), 
dva uporabnika (5,6 %) pa sta opravili vozniški izpit. Med drugim so uporabniki navedli 
zdravljenje (5,6 %), postopek osebnega stečaja (13,9 %) in šolanje (19,4 %). Podatki kažejo, 
da se je 25 uporabnikov (69,4 %) v programu naučilo vsaj ene spretnosti. 
 
Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 
 
Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 1.16: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=12 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 1 16,7 

Prostovoljsko delo 9 75,0 

Delovna terapija: sprotna dela v hiši in okolju 10 83,3 

Delovna terapija: sprotna dela v mizarski delavnici 10 83,3 

 

En uporabnik (16,7 %) je opravljal družbeno koristno delo, devet uporabnikov (75,0 %) pa 

prostovoljsko delo. Večina uporabnikov se je udeležila tudi delovne terapije za sprotna dela v 

hiši in okolju ter mizarski delavnici (83,3 %).  

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 
 
Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki 
so jo izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
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Preglednica 1.17: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 

 
Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 

Signifikanca 
N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 
resnih, hudih sporih s 
starši. 

11 4,3 8 4,3 5 0 / 

… je uporabnik v 
resnih, hudih sporih z 
brati/sestrami. 

11 2,8 8 0,4 5 0 0,031 

… je uporabnik v sporu 
s partnerjem. 

11 1,2 8 0,8 5 0,4 0,500 

… ima uporabnik 
težave v odnosih s 
člani družine. 

11 0 8 0 5 0 / 

… je uporabnik žrtev 
psihičnih zlorab. 

11 0 8 0 5 0 / 

… je uporabnik žrtev 
fizičnih zlorab. 

11 0 8 0 5 0 / 

 
Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) statistično 
značilno zmanjšali konflikti z brati/sestrami (2,8 % oz. % oz. 0,0 %). 
 
Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 
 
Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 1.18: Izstop iz programa, n=12 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Program je uspešno zaključil 1 8,3 

Program je deloma uspešno zaključil / / 

Iz programa je izstop predčasno 5 41,7 

Nadaljuje s programom 6 50,0 

 

Skoraj polovica uporabnikov (41,7 %) je iz programa izstopilo predčasno. Najpogostejši 
razlog za predčasen odhod je nezmožnost nadaljevanja programa zaradi osebnostne krize 
(25,0 %) in želja po zaključku šolanja in iskanju zaposlitve (8,3 %). S programom še vedno 
nadaljuje polovica uporabnikov (50,0 %). 
 
Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 
kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 
 
Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 
obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Podatek smo pridobili za eno osebo (8,3 %), in sicer je šlo za spodrsljaj v obliki 
kompenzacije z drugo obliko zasvojenosti (tablete).  
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1.4 UČINKOVITOST PROGRAMA  
 

Doseganje učinkovitosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu 

za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog ter preko končnega poročila o 

izvajanju programa socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 za C 

programe – socialna rehabilitacija zasvojenih. Učinkovitost programa ocenjujemo na podlagi 

naslednjih dimenzij: primernost sredstev glede na število uporabnikov; primernost razmerja 

opravljenega dela neposredno z uporabniki in ostalega opravljenega dela. Podajamo 

številčne ocene. 

 

Preglednica 1.19: Učinkovitost rabe programskih virov 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost sredstev glede na število uporabnikov 110,46 EUR 5 

odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99)*, 

specifične postopke (100-199) ter postopke z anonimnimi 

uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za 

vse opravljene postopke (1-699) 

60,00 % 4 

Opomba: 

*V oklepajih navajamo standardizirane sklope šifer iz baze opravljenih postopkov. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot zelo ustrezno. Če 

sredstva preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število uporabnikov, 

je to okrog 110 EUR na uporabnika, kar ocenjujemo kot zelo ustrezno. 

 

Odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99), specifične postopke (100-199) 

ter postopke z anonimni uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za vse 

opravljene postopke (1-699): delež časa porabljenega za skupne, specifične postopke ter 

postopke z anonimnimi uporabniki v skupnem seštevku časa za vse postopke je 60,00 %, 

kar ocenjujemo kot ustrezno.   
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1.5 OCENA TVEGANJA ZA IZVEDBO PROGRAMA  
 

Oceno tveganja za izvedbo programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o 

programu za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju 

preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Analizo 

tveganja za izvedbo programa podajamo v več točkah: tveganja z vidika financiranja 

programa, z vidika zagotavljanja primernega kadra za izvajanje programa, z vidika 

ustreznosti programa za vključene uporabnike, z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa in drugih dejavnikov tveganja. Za nekatere dimenzije podajamo opisne 

ocene, za večino pa številčne. 

 

1.5.1 Ocena tveganja z vidika financiranja programa 

 

Preglednica 1.20: Financiranje programa 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za 

polni delovni čas 
23.324,01 EUR 6 

delež sofinanciranja MDDSZ glede na vse prihodke 56,47 % 3 

 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za poln delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. V povprečju zaposleni na letni ravni dobijo 23.324,01 EUR.  

 

Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 60 %. Ostala sredstva večinoma 

prihajajo preko občin. To ocenjujemo kot srednje ustrezno.  

 

Ustreznost velikosti proračuna za namen programa: finančna sredstva so zadostovala, 

da se je program nemoteno izvedel.  

 

1.5.2 Ocena tveganja z vidika zagotavljanja primernega kadra za 

izvajanje programa 

 

Preglednica 1.21: Primernost kadrov, ki delajo neposredno z uporabniki 

Kriterij Količnik/delež Ocena 

razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in 

številom zaposlenih 
25,5 3 

formalna usposobljenost kadrov (delež zaposlenih s strokovnim 

izpitom) 
50 % 3 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih (aritmetična sredina) 6 5 

ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ (skladnost s 

pogodbo) 
100 % 6 

 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot srednje ustrezno. Menimo, da je mesečno okrog 26 uporabnikov na izvajalca 

srednje ustrezna obremenitev.  

 

Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, ki imajo opravljen strokovni 

izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje ustrezno, saj ima polovica 

zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 
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Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih ocenjujemo kot zelo ustrezno – v povprečju 

imajo zaposleni v programu šesto stopnjo izobrazbe.  

 

Ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ: Po podatkih, prejetih od izvajalcev 

programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

1.5.3  Ocena tveganja z vidika ustreznosti programa za vključene 

uporabnike 

 

Primerjava ciljne in vključene populacije: ciljna in vključena populacija se ujemata. Izjema 

je bil en uporabnik, ki so ga zaradi intenzivnosti težav preusmerili v skupnost z dvojnimi 

diagnozami. Velik del uporabnikov, in sicer osem jih je imelo še nerešene pravne, kazenske 

zadeve. Pridobili so brezplačno pravno pomoč, zagovornika, pomagali so jim pri obravnavah 

na sodišču, večkrat so tudi pričali za osvetlitev osebnosti ter storjenih korakov v procesu 

zdravljenja. Dvakrat je strokovnim delavcem uspelo tudi nadomestiti kazen ali plačilo globe z 

opravljanjem del v splošno družbeno korist, ki so jih lahko opravili v okviru obravnavanega 

društva. 

 

Ustreznost programa za vključeno populacijo: program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo.  

 

1.5.4  Ocena tveganja z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa 

 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

1.5.5  Ocena tveganja z vidika beleženja in izvajanja ustreznih postopkov 

 

Preglednica 1.22: Postopki 

Kriterij Ocena 

kakovost strukture postopkov 6 

 

Kakovost strukture postopkov: poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu 

uporabljajo pri beleženju opravljenega dela, sta ustrezni.  

 

Ustreznost postopkov glede na zastavljene cilje: postopki, ki jih v programu uporabljajo 

pri beleženju opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

1.5.6  Ocena tveganja - ostalo 

 

Obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali: v obravnavanem 

obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih uporabljali. Skupaj 

preverjajo doseganje ciljev za uporabnike in v posvetih in intervizijah ugotavljajo uspešnost 

načinov in pristopov ter predlagajo in podelijo poglede na delo. 
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Administrativne in organizacijske ovire: izvajalci programa omenjajo občasne 

organizacijske težave pri razporeditvi delovnega časa, predvsem takrat, ko je kdo od 

zaposlenih na dopustu. Tudi različne lokacije sprejemnega centra so svojevrsten izziv. 

Ocenjujejo, da je premalo kadra za to delo, tako da včasih presegamo redne ure dela in 

naredijo tudi kar nekaj prostovoljnih ur. Izziv je tudi delo med vikendih in ob praznikih. 
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1.6 TRAJNOST PROGRAMA 
 

Oceno trajnosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za 

pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Trajnost programa 

ocenjujemo preko deležev povratnikov iz istega ali drugih programov ter razlogov za 

povratništvo in števila let delovanja programa. Posamezne dimenzije ocenjujemo opisno. 

Oceno trajnosti programa pa podajamo tudi na podlagi dejavnikov dostopnosti programa.  

 

Delež povratnikov in razlogi: uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali 

program in so se po prekinitvi obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali 

program, je po podatkih izvajalcev 17 % (dve osebi v letu 2015). Razlog je bil premajhna 

vztrajnost. 

 

Nekateri svojci, vključeni v okviru programa komune in sprejemnega centra so za krajši čas 

prekinili stike ter spet nadaljevali s svetovanjem, ko so začutili potrebo po tem.  

 

Prav tako so se bivši odvisniki vključevali glede na osebne potrebe, kadar so začutili potrebo 

po pogovoru in izmenjavi mnenj ter izkušenj. 

 

Delež uporabnikov iz drugih programov in razlogi: po podatkih izvajalcev so vsi 

uporabniki, prišli iz drugih programov, in sicer iz naslednjih SVP: terapevtski skupnosti in 

komune ter terapevtska skupnost za dvojne diagnoze in iz naslednjih medicinskih in drugih 

institucij: psihiatrične bolnice, detoks, metadonska ambulanta, zavod za prestajanje zaporne 

kazni.  

 

Delež uporabnikov, ki obiskujejo poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug 

SVP: po podatkih izvajalcev v letu 2015 ni bilo uporabnikov, ki so obiskovali poleg 

obravnavanega programa, še vsaj en drug SVP program, saj je tudi program tako naravnan 

in strukturiran, da ni potrebe, razen v enem primeru, ko je bila partnerica v drugi komuni in 

sta pričakovala otroka in je uporabnik redno hodil na partnerske terapije. So pa nekateri 

uporabniki komune obiskovali zdravstvene ustanove, In sicer psihiatra ter različne 

zdravstvene ustanove, oziroma specialiste (dermatologa, okulista, zobozdravnika, kirurga, 

ortopeda). Omogočanje zdravstvene oskrbe je namreč del programa.  

 

Število let delovanja programa: program deluje od leta 2006, torej približno 20 let. 

 

Preglednica 1.23: Dostopnost programa za uporabnike 

Kriterij Ocena 

čakalna doba – podatek izvajalcev 6 

arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 1 

dostopnost informacij o programu na spletu 6 

 

Čakalna doba – podatek izvajalcev 

Čakanja na prvo telefonsko svetovanje praviloma ni bilo, ko je nekdo poklical, če niso mogli 

takoj govoriti, so se dogovorili za poznejšo uro. Za individualno ali družinsko srečanje so se 

dogovorili v roku petih dni. Čas do vstopa v komuno je bil pogojen od  stanja, v katerem se je 

uporabnik nahajal (ali je bil na metadonu ali na katerih drugih substancah) ter od prostega 
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mesta. Vsekakor so se pogovorili o možnostih, kako lahko opravi detoksikacijo ali v okviru 

detoksa ali v okviru kakšne psihiatrične ustanove. V tem času so uporabnika, če se je odločil 

za vstop v program, spremljali, ga tudi obiskali in so ostajali v stikih z njim zaradi motiviranja 

in spoznavanja. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno.  

 

Urnik dela 

Delovni čas je fleksibilen, zaposleni se izmenjujejo pri delu dopoldanski in popoldanski čas, 

tretji zaposleni je večkrat fleksibilen, da lažje odgovorijo na potrebe uporabnikov in dejavnosti 

programa. Med vikendi in prazniki, ko strokovnih delavcev ni prisotnih, so v stalni 

pripravljenosti in so uporabnikom dosegljivi na dežurni mobilni številki zaradi kriznih 

intervencij. Za razgovore in skupinske oblike dela so navzoči na treh različnih lokacijah, 

občasno tudi na terenu. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 

Dostop do prostorov, kjer potekajo razgovori na dveh od treh lokacij ni arhitektonskih ovir. V 

programu komune je hiša na klancu, do nje vodi strma pot. Spodnji del hiše je dostopen 

gibalno oviranim, do spalnice in kletnih prostorov pa vodijo zahtevne stopnice. Sanitarije niso 

prirejene gibalno oviranim. To ocenjujemo kot neustrezno. Do sedaj pa ti pogoji niso bili 

problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v program. 

 

Dostopnost javnega prevoza 

Dostop do prostorov, kjer potekajo razgovori je možen z vlakom in avtobusom na vseh treh 

lokacijah, dostop do skupnosti pa je možen z avtobusom (blizu skupnosti), pa tudi z 

železnico (10 minut hoje). To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Vidnost, označenost prostorov programa 

Prostori, kjer potekajo razgovori so označeni z velikimi tablami z imenom programa, urnikom 

delovanja in kontaktno številko. Do sobe pa dodatno vodijo napisi in usmerjevalne puščice. 

Program komune pa je označen z leseno tablo, ki visi na zunanji strani hiše. To ocenjujemo 

kot popolnoma ustrezno. 

 

Dostopnost informacij o programu na spletu 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Spletna stran je v letu 2015 beležila 6.327 obiskov, od 

tega 214 unikatnih uporabnikov. Stran družbenega omrežja Facebook društva je v letu 2015  

beležila 419 všečkov.  
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1.7 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Vsi cilji programa so ustrezno definirani. Cilji programa iz verifikacijskega poročila so enaki 

ciljem iz razpisa ter aktualnim ciljem, se pa dikcije aktualnih ciljev pretežno ne ujemajo z 

dikcijami ciljev, ki smo jih določili na ravni skupine visokopražnih programov namenjenih 

uporabnikom prepovedanih drog v letu 2012, vendar gre zgolj za drugačne formulacije, 

vsebina pa je enaka. Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo 

programa. 

 

Uspešnost in učinkovitost programa 

 

Program je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) dosegal 

naslednje cilje skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih uporabnikom 

prepovedanih drog: spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti, spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno 

zdravje) in varna, dobra socialna mreža; zelo uspešno (ocenjeno z oceno 5) cilje: izboljšanje, 

urejanje odnosov v družini, ureditev statusa, konstruktivno reševanje konfliktov in 

konstruktivno preživljanje prostega časa; uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilje: predčasen 

odhod iz programa, pridobitev delovnih navad in sprejetje problematike / uvid v problem; v 

srednji meri cilj zastavljanje in uresničevanje ciljev (ocenjeno z oceno 3) in manj uspešno 

(ocenjeno z oceno 2) cilja pridobitev novih spretnosti, znanj.  

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot zelo ustrezno. Izvajalci so 

v obravnavanem obdobju porabili 60 % časa za postopke, ki vključujejo uporabnika, kar 

ocenjujemo kot ustrezno. 

 

Ocena tveganja za izvedbo programa 

 

Financiranje programa 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za polni delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 60 %. To 

ocenjujemo kot srednje ustrezno. Finančna sredstva so zadostovala, da se je program 

nemoteno izvedel.  

 

Primernost kadrov 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot srednje ustrezno. Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, 

ki imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje 

ustrezno, saj ima le polovica zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega 

varstva. Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih (6) ocenjujemo kot zelo ustrezno. Po 

podatkih, prejetih od izvajalcev programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader 

glede na pogodbo z MDDSZ. 
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Ustreznosti programa za uporabnike 

Ciljna in vključena populacija se ujemata. Izjema je bil en uporabnik, ki so ga zaradi 

intenzivnosti težav preusmerili v skupnost z dvojnimi diagnozami. Večina uporabnikov je 

imela nerešene pravne, kazenske zadeve, ki so jih reševali s pomočjo strokovnimi delavcev. 

Torej program nudi ustrezne storitve za vključeno populacijo.  

 

Ustreznost prostorov za izvedbo programa 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

Beleženje in izvajanje ustreznih postopkov 

Poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, sta ustrezni. Postopki, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

Ostala tveganja 

V obravnavanem obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih 

uporabljali. Tudi drugih večjih tveganj ne navajajo. Izvajalci programa omenjajo občasne 

organizacijske težave pri razporeditvi delovnega časa, ko je kdo od zaposlenih na dopustu. 

Tudi različne lokacije sprejemnega centra ter dežurstva med vikendi so glede na kadrovske 

kapacitete programa organizacijsko zahtevne.   

 

Kriterij trajnosti 

 

Kroženje uporabnikov 

Uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali program in so se po prekinitvi 

obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali program, je po podatkih izvajalcev 

17 % (dve osebi v letu 2015). Razlog je bil premajhna vztrajnost. Nekateri svojci, vključeni v 

okviru programa komune in sprejemnega centra so za krajši čas prekinili stike ter spet 

nadaljevali s svetovanjem, ko so začutili potrebo po tem. Prav tako so se bivši odvisniki 

vključevali glede na potrebe, po pogovoru. 

 

Po podatkih izvajalcev so vsi uporabniki prišli iz drugih programov, in sicer iz naslednjih SVP: 

komun ter terapevtske skupnost za dvojne diagnoze in iz naslednjih institucij: psihiatrične 

bolnice, detoksa, metadonske ambulante ter zavoda za prestajanje zaporne kazni. Po 

podatkih izvajalcev v letu 2015 ni bilo uporabnikov, ki so obiskovali poleg obravnavanega 

programa, še vsaj en drug SVP program, saj je tudi program tako strukturiran, da ni potrebe. 

So pa nekateri uporabniki komune obiskovali zdravstvene ustanove, In sicer psihiatra ter 

različne zdravstvene ustanove, oziroma specialiste.  

 

Program deluje od leta 2006, torej približno 20 let. 

 

Dostopnost programa za uporabnike 

Čakanja na prvo telefonsko svetovanje praviloma ni bilo, za individualno ali družinsko 

srečanje so se dogovorili v roku petih dni. Čas do vstopa v komuno je bil odvisen od  stanja, 

v katerem se je uporabnik nahajal (ali je bil na metadonu ali na katerih drugih substancah) ter 

od prostega mesta. Vsekakor so se pogovorili o možnostih, kako lahko opravi detoksikacijo 

ali v okviru detoksa ali v okviru kakšne psihiatrične ustanove. V tem času so uporabnika, če 

se je odločil za vstop v program, spremljali.  
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Delovni čas je fleksibilen, prilagojen potrebam uporabnikov, zaposleni se izmenjujejo 

dopoldanski in popoldanski čas. Med vikendi in prazniki, ko strokovnih delavcev ni prisotnih, 

so v stalni pripravljenosti in so uporabnikom dosegljivi na dežurni mobilni številki zaradi 

kriznih intervencij. Za razgovore in skupinske oblike dela so navzoči na treh različnih 

lokacijah, občasno tudi na terenu.  

 

V prostorih, kjer potekajo razgovori, na dveh od treh lokacij ni arhitektonskih ovir. V programu 

komune je hiša na klancu, do nje vodi strma pot. Spodnji del hiše je dostopen gibalno 

oviranim, ostali prostori komune (tudi sanitarije) niso prirejeni gibalno oviranim. Do sedaj ni 

bilo povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v program.  

 

Dostop do prostorov, kjer potekajo razgovori ter do komune je možen z vlakom in 

avtobusom. Prostori, kjer potekajo razgovori so označeni s tablami z imenom programa, 

urnikom delovanja in kontaktno številko. Do sob pa dodatno vodijo napisi in usmerjevalne 

puščice. Program komune pa je označen s tablo na zunanji strani hiše.  

 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov.  
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2.1 UVOD 
 

V poročilu predstavljamo ugotovitve analize podatkov P2, za obdobje od 1. 1. 2015 – 31. 12. 

2015. 

 

Ugotovitve prikazujemo po posameznih sklopih kriterijev evalviranja:  

 ustreznost ciljev za reševanje problemov posameznih skupin; 

 uspešnost programa; 

 učinkovitost izvedenega programa;  

 ocena tveganja za izvedbo programa; 

 trajnost programa. 

  

Nekatere ugotovitve podajamo v obliki ocen, druge, kjer kvantitativno ocenjevanje ni 

smiselno, pa podajamo opisno. Za ocenjevanje uporabljamo lestvico od 0 (popolnoma 

neustrezno) do 6 (popolnoma ustrezno). Oznaka n.p. pomeni, da iz organizacije o danem 

vidiku nismo dobili podatka in oznaka n.o., da vidika ne ocenjujemo, ker ocena ni relevantna 

za dani program oz. program ocenjujemo zgolj opisno. 

 

Pri posameznih dimenzijah kriterijev, ki jih ocenjujemo številčno, podajamo tudi vsote, 

deleže, koeficiente, ki nam služijo kot osnova za ocenjevanje. Ocenjevalni listi za posamezno 

skupino programov oz. posamezni program so priloženi na koncu splošnega dela poročila.  

 

Na koncu poročila podajamo ključne ugotovitve in predloge za delovanje obravnavanega 

programa. 
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2.2 USTREZNOST CILJEV ZA REŠEVANJE PROBLEMOV 

POSAMEZNIH SKUPIN UPORABNIKOV 
 

Ugotovitve v tem poglavju prikazujemo v dveh točkah. V prvi so podane osnovne informacije 

o ciljih programa. V Preglednici 2.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa 

povezani s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine programov. Cilje na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog smo skupaj z izvajalci 

programov omenjenega področja in predstavniki MDDSZ prenovili v letu 2012, končno 

verzijo pa je potrdil tudi naročnik (MDDSZ). V Preglednici 2.2 prikazujemo dodatne cilje 

programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa pomemben del delovanja posameznega 

programa.  

 

V drugi točki podajamo ugotovitve glede ustreznosti ciljev programa za reševanje problemov 

posameznih skupin uporabnikov po naslednjih dimenzijah: primernost formulacije ciljev in 

ustreznost ciljev glede na tip programa. Ugotovitve podajamo opisno. 

 

2.2.1 Povezava ciljev programov s skupnimi cilji za evalviranje ter 

dodatni cilji 

 

V Preglednici 2.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa povezani s cilji, ki smo 

jih določili na ravni skupine programov. 

 

Preglednica 2.1: Povezava ciljev programa s skupaj določenimi cilji za evalviranje 

Skupni cilji, predvideni za visokopražne programe namenjene uporabnikom 

prepovedanih drog 
Da/Ne/Delno 

konstruktivno preživljanje prostega časa delno 

varna, dobra socialna mreža delno 

konstruktivno reševanje konfliktov  delno 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) delno 

zastavljanje in uresničevanje ciljev delno 

sprejetje problematike / uvid v problem delno 

ureditev statusa delno 

pridobitev novih spretnosti, znanj delno 

pridobitev delovnih navad delno 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini delno 

predčasen odhod iz programa delno 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti 
delno 

 

Aktualni cilji obravnavanega programa se vsaj posredno pokrivajo s cilji, ki smo jih določili na 

ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 

2012. Gre zgolj za drugačne formulacije. 

 

V Preglednici 2.2 prikazujemo dodatne cilje programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa 

pomemben del delovanja posameznega programa. 
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Preglednica 2.2: Dodatni cilji programa 

Dodatni cilji 

raziskovanje možnosti za oblikovanje novega bivalnega programa vključevanja uporabnikov 

substitucijskih terapij (srednji prag) 

informiranje strokovne in laične javnosti 

mreženje na področju nevladnega sektorja  

 

Izvajalci programa so navedli dodatni cilj, ki ne sodi v nabor ciljev, ki smo jih določili na ravni 

skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 2012, 

in sicer: raziskovanje možnosti za oblikovanje novega bivalnega programa vključevanja 

uporabnikov substitucijskih terapij (srednji prag); informiranje strokovne in laične javnosti ter 

mreženje na področju nevladnega sektorja. 

 

2.2.2 Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Primernost formulacije ciljev:  

Cilji programa niso ustrezno definirani, zapisani so ali kot postopki oz. storitve, ki jih v 

programu izvajajo, npr. informiranje strokovne in laične javnosti (predlog pravilnejše 

formulacije: Informirana strokovna in laična javnost), kot procesi, npr. mreženje na področju 

nevladnega sektorja (predlog pravilnejše formulacije: izgrajena aktivna mreža sodelovanja 

NVO) ali kot načela, npr. delovanje po načelih enakih možnost.  

 

Ustreznost ciljev glede na tip programa: 

Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 
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2.3 USPEŠNOST  PROGRAMA 
 

V visokopražnih programih namenjenih uporabnikom prepovedanih drog merimo doseganje 

posameznih skupnih ciljev z naslednjimi vprašalniki: Vprašalnik za uporabnike ob vstopu v 

program, Vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa, Vprašalnik za 

oceno programa – svojci in Dokumentacija za uporabnike6. V letu 2012 smo celoten sistem 

ciljev in vprašalnikov, ki merijo uspešnost programa temeljito preoblikovali. Doseganje ciljev 

pa merimo tudi preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za pripravo evalvacijskega 

poročila za skupino programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni 

uporabnikom prepovedanih drog, ki so nam jih posredovali izvajalci. 

 

Program P2 obravnavamo v treh sklopih, in sicer: 

 

1. P2SC - Informacijska pisarna, ki nudi celostne informacije o problematiki 

zasvojenosti, možnostih obravnave ter o programih, ki le-to ponujajo. V ta sklop 

štejemo tudi Svetovalnico, ki omogoča vključitev v svetovalno-terapevtsko obravnavo 

po zaključku ali po predčasnem izstopu iz programa Reintegracija, kadar je za 

nadaljevanje obravnave izkazana potreba in/ali motivacija. 

2. P2POM - Podpora mladostnikom - mlado življenje brez droge, ki je namenjen mladim, 

ki eksperimentirajo z drogo in/ali alkoholom oz. je stopnja zasvojenosti pri njih že 

prepoznana, ter njihovim bližnjim. 

3. P2RC - Program reintegracija, ki je bivanjski program, namenjen nekdanjim 

uživalcem nedovoljenih drog. Cilj programa je nudenje podpore in pomoči pri 

ponovnem vključevanju v življenje brez drog. 

 

P2SC - Informacijska pisarna, Svetovalnica 

 

Obravnavani program je oddal 16 izpolnjenih vprašalnikov, in sicer dokumentacij za 

uporabnike. V glavni del podprograma je bilo v obravnavanem obdobju vključenih 124 rednih 

različnih uporabnikov. 

 

V analizo smo zajeli vse prejete vprašalnike za uporabnike (100 %), kar prikazujemo v 

Preglednici 2.3. 

 

Preglednica 2.3: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 0 

Evalvacija/izstop 0 

Dokumentacija za uporabnike 16 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 16 

 

V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za vsak cilj podajamo 

številčno oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni 

posamezni elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 2.4). 

                                                           
6 Izvajalci SVP so dobili navodilo, naj na IRSSV posredujejo vprašalnike tistih uporabnikov, ki so obiskovali program v obdobju 
od 1. 1. do 31. 12. 2015, pri tem je bilo dogovorjeno, da jim ni treba pošiljati Dokumentacije o programu, saj potrebne podatke 
vsebujejo že Zbirniki podatkov o programu. 
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Preglednica 2.4: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa n.p. 

varna, dobra socialna mreža 4 

konstruktivno reševanje konfliktov  4 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 6 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 3 

sprejetje problematike / uvid v problem 2 

ureditev statusa 2 

pridobitev novih spretnosti, znanj n.p. 

pridobitev delovnih navad 0 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 5 

predčasen odhod iz programa 5 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji 

z drugo obliko zasvojenosti 
4 

 

P2POM - Podpora mladostnikom  

 

Obravnavani program je oddal 46 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 21 vprašalnikov ob 

vstopu, štiri vprašalnike ob evalvaciji/izstopu in 21 dokumentacij za uporabnike. V glavni del 

podprograma je bilo v obravnavanem obdobju vključenih 84 rednih različnih uporabnikov. 

 

V analizo smo zajeli vse prejete vprašalnike za uporabnike (100 %), kar prikazujemo v 

Preglednici 2.5. 

 

Preglednica 2.5: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 21 

Evalvacija/izstop 4 

Dokumentacija za uporabnike 21 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 46 

 

V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za vsak cilj podajamo 

številčno oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni 

posamezni elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 2.6). 

 

Preglednica 2.6: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa* n.p. 

varna, dobra socialna mreža 5 

konstruktivno reševanje konfliktov  6 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 5 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 3 

sprejetje problematike / uvid v problem 5 

ureditev statusa 4 

pridobitev novih spretnosti, znanj 0 

pridobitev delovnih navad 0 
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Skupni cilji Ocena 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 5 

predčasen odhod iz programa 4 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji 

z drugo obliko zasvojenosti 
4 

*Cilja ne ocenjujemo, ker smo dobili izstopne podatke za samo štiri enote. 

 

P2RC - Program reintegracija 

 

Obravnavani podprogram je oddal 37 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 11 vprašalnikov ob 

vstopu, 22 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu in štiri dokumentacije za uporabnike. V glavni 

del programa je bilo v obravnavanem obdobju vključenih 67 rednih različnih uporabnikov. 

 

V analizo smo zajeli vse prejete vprašalnike za uporabnike (100 %), kar prikazujemo v 

Preglednici 2.7. 

 

Preglednica 2.7: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 11 

Evalvacija/izstop 22 

Dokumentacija za uporabnike 4 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 37 

 

V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za vsak cilj podajamo 

številčno oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni 

posamezni elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 2.8). 

 

Preglednica 2.8: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 3 

varna, dobra socialna mreža 5 

konstruktivno reševanje konfliktov  5 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) n.p. 

zastavljanje in uresničevanje ciljev n.p. 

sprejetje problematike / uvid v problem n.p. 

ureditev statusa 3 

pridobitev novih spretnosti, znanj 2 

pridobitev delovnih navad 0 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini n.p. 

predčasen odhod iz programa n.p. 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji 

z drugo obliko zasvojenosti 

n.p. 
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2.3.1 Analiza vprašalnikov  

 

Omejitve pri analizi vprašalnikov: 

 

 skupno število odgovorov ni vedno enako številu vprašalnikov, saj vsi anketiranci niso 

vedno odgovarjali na vsa vprašanja; 

 v analizo smo vključili različne vprašalnike, ki smo jih v času od uvedbe spreminjali in 

dopolnjevali, zato nismo vseh vprašanj zajeli pri vseh tipih vprašalnikov.  

 nekateri vprašalniki so pomanjkljivo izpolnjeni; kljub temu da so imeli uporabniki 

povsod možnost označiti odgovor 98 (ne vem) in 99 (ne morem odgovoriti) na 

nekatera vprašanja niso odgovorili, večinoma pa nismo morali razbrati, ali je uporabnik 

vprašanje spregledal ali se določeno vprašanje uporabniku ni zdelo relevantno ali pa 

morda na vprašanje ni znal odgovoriti; 

 pri predstavitvi opisnih statistik uporabljamo izračunana povprečja na vseh enotah; 

kjer imamo izračune t-testa za dva odvisna vzorca (pri spremenljivkah z normalno 

porazdelitvijo) ali Wilcoxonov test (pri spremenljivkah, kjer porazdelitev ni normalna), 

je potrebno upoštevati, da smo pri izračunu upoštevali zgolj enote, za katere imamo 

identične šifre tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu iz programa, kar 

pomeni, da je skupno število enot lahko manjše, nekoliko pa se spremenijo tudi 

povprečja za zgolj te enote. Povprečij, izračunanih na manjšem številu enot, v poročilu 

ne predstavljamo. 

 

Pojasnila pri interpretacijah rezultatov: 

 

 pri interpretacijah rezultatov prikazujemo deleže (v odstotkih) ali povprečne vrednosti. 

Pri primerjavi med vstopom in evalvacijo/izstopom so deleži ali povprečne vrednosti 

lahko predstavljeni v oklepajih (npr. 4,20 oz. 4,30), prva številka vedno pomeni delež 

ali povprečno vrednost ob vstopu v program, druga številka pa ob evalvaciji/izstopu iz 

programa; 

 pri ocenjevanju upoštevamo statistično značilne razlike pri vsaj 5-odstotni stopnji 

značilnosti. 

 

2.3.1.1 Analiza vprašalnikov P2SC  

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 

 

Cilja nismo analizirali, ker nismo prejeli vprašalnikov ob vstopu/izstopu za ta podprogram. 

 

Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 

Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 

dobro, 5-odlično). 
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Slika 2.1: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=16 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 

 

Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma zadostna (37,5 %) in 

odbra (25,0 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže večinoma ocenjena kot 

nezadostna (6,3 %), zadostna (12,5 %) in dobra (6,3 %), pri izstopu iz programa pa v največji 

meri zadostna (12,5 %) in dobra (12,5 %). Za 25,0 % uporabnikov ob vstopu, 68,8 % 

uporabnikov ob evalvaciji in 62,5 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali 

ocene varnosti socialne mreže.  

  

Preglednica 2.9: Opisne statistike za varnost socialne mreže 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

12 1 3 2,2 0,7 4 1 3 2,0 0,8 5 2 4 2,8 0,8 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 2,2, ob evalvaciji 2,0 in ob 

izstopu prav tako 2,8. Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže niso statistično 

značilne.  

 

Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 

konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-

odlično). 
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Slika 2.2: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=16 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 

zadostna (43,8 %) in dobra (25,0 %), ob evalvaciji pa prav tako večinoma nezadostna (12,5 

%) in zadostna (18,8 %). Pri izstopu iz programa pa je bila pripravljenost za reševanje 

konfliktov večinoma zadostna (12,5 %) in dobra (18,8 %). Za 12,5 % uporabnikov ob vstopu, 

68,8 % uporabnikov ob evalvaciji in 62,5 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso 

podali ocene. 

 

Preglednica 2.10: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
14 1 3 2,1 0,7 5 1 2 1,6 0,5 6 2 4 2,8 0,8 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 2,1, ob evalvaciji 

1,6 in ob izstopu 2,8. 

 

Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne, in 

sicer je bila ob izstopu ocena višja kot ob vstopu (p=0,083), medtem ko pri evalvaciji 

statistično značilnih razlik v primerjavi z vstopom ni.  
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Slika 2.3: Ocena komunikacije v %, n=16 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 

 

Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (37,5 %) in dobra 

(37,5 %), ob evalvaciji v največji meri zadostna (18,8 %) in dobra (6,3 %), pri izstopu iz 

programa pa v največji meri dobra (18,8 %) in prav dobra (12,5 %). Za 75,0 % uporabnikov 

ob evalvaciji in 62,5 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 

 

Preglednica 2.11: Opisne statistike za oceno komunikacije 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 16 1 4 2,7 0,9 4 2 3 2,3 0,5 6 2 4 3,2 0,8 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,7, ob evalvaciji 2,3 in ob izstopu prav tako 

3,2. 

 

Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne, in sicer je bila ob izstopu 

ocena višja kot ob vstopu (p=0,083), medtem ko pri evalvaciji statistično značilnih razlik v 

primerjavi z vstopom ni.  

 

Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 

 

Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v dokumentaciji, kar so ocenjevali strokovni 

delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 2.12: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
16 1 4 1,8 0,9 4 2 3 2,3 0,5 5 2 4 3,0 1,0 

Skrb za 

zdravje 
14 1 4 2,2 0,9 4 1 3 2,0 0,8 5 3 4 3,2 0,5 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 

1,8, skrb za zdravje pa z oceno 2,2. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 2,3, 

ocena skrbi za zdravje pa 2,0. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti znašala 

3,0 in ocena skrbi za zdravje 3,2. 

 

Razlike v povprečju ocene telesne dejavnosti uporabnikov so statistično značilne. Ocena 

telesne dejavnosti je bila ob evalvaciji višja kot ob vstopu (p=0,046), medtem ko ob izstopu ni 

statistično značilnih razlik v primerjavi z vstopom. Pri oceni skrbi za zdravje pa ni statistično 

značilnih razlik niti med vstopom in evalvacijo niti med vstopom in izstopom. 

 

Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 

 

Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 

zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 

skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 

doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 

2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 

celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.7 

 

Preglednica 2.13: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=21 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 9 2,9 

Služba, delo, usposabljanje 2 / 

Boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 

samopodoba…) 
2 / 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 

starševstvo 
9 3,0 

Redna telesna/fizična aktivnost 2 / 

Urejen urnik, bioritem, prehranjevanje, delovne navade, 

red, disciplina 
1 / 

Postati odgovoren (za lastno življenje), ne prenašati 

odgovornosti na druge 
4 / 

Širjenje, izboljšanje socialne mreže 1 / 

Šolanje/izobraževanje 4 / 

Legenda: / - premalo enot analize (<6) 

 

                                                           
7 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo veliko enot (<6), smo izločili iz analize.   
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Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje treznosti in abstinence (9-krat) 

ter partnerstva in izboljšanja odnosov (9-krat). Podatki kažejo, da je bil cilj treznosti in 

abstinence realiziran s povprečno oceno 2,9, cilj izboljšanja partnerskih in družinskih 

odnosov pa z oceno 3,0. 

 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 

 

Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Slika 2.4: Sprejetje problemov v %, n=16 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 

 

Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma nezadostna (25,0 %), 

zadostna (37,5 %) in dobra (25,0 %), ob evalvaciji v največji meri zadostna (25,0 %), pri 

izstopu iz programa pa v največji meri zadostna (18,8 %), dobra (12,5 %) in prav dobra (6,3 

%). Za 75,0 % uporabnikov ob evalvaciji in 62,5 % ob izstopu strokovni delavci pri izstopu 

niso podali ocene. 

 

Preglednica 2.14: Opisne statistike za indikator uvid v problem 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
16 1 4 2,3 1,0 4 2 2 2,0 0,0 6 2 4 2,7 0,8 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,3, ob evalvaciji 2,0 in ob izstopu 2,7.  

 

Razlike v povprečju uvida v problem so statistično značilne, in sicer ob evalvaciji je bila 

ocena nižja kot pri vstopu (p=0,083), medtem ko pri oceni med vstopom in izstopom 

statistično značilnih razlik ni. 
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Cilj 7: Ureditev statusa 

 

Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.15: Urejenost statusa  

 Vstop (n=16) Izstop (n=16) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Zdravstveno zavarovanje 15 93,8 7 43,8 

Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

3 18,8 2 12,5 

Osebni dokumenti 15 93,8 8 50,0 

Stalno prebivališče 10 62,5 6 37,5 

Denarna socialna pomoč 4 25,0 3 18,8 

Plačano delo 8 50,0 4 25,0 

Brezposelnost 8 50,0 1 6,3 

Šolanje 2 12,5 1 6,3 

Delovno nezmožen 2 12,5 0 0 

Upokojitev 0 0 0 0 

 

Ugotavljamo, da je imela večina uporabnikov ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje 

(93,8 %), osebne dokumente (93,8 %) in stalno prebivališče (62,5 %). Trije uporabniki so 

imeli urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (18,8 %), štirje uporabniki pa so 

prejemali denarno socialno pomoč (25,0 %). Ob izstopu se je urejenost statusa znižala, in 

sicer je imela okoli poliva uporabnikov urejeno zdravstveno zavarovanje (43,8 %), osebne 

dokumente (50,0 %) in stalno prebivališče (37,5 %).  

 

Ob vstopu v program je osem uporabnikov opravljalo plačano delo (50,0 %), osem 

uporabnikov je bilo brezposelnih (50,0 %), dva uporabnika sta bila v procesu šolanja (12,5 

%), dva pa delovno nezmožna (12,5 %). Ob izstopu so plačano delo opravljali štirje 

uporabniki (25,0 %), en uporabnik je bil brezposeln (6,3 %), en uporabnik pa se je šolal (6,3 

%). 

 

Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 

Cilja nismo analizirali, ker nismo prejeli vprašalnikov ob vstopu/izstopu za ta podprogram. 

 

Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 

 

Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.16: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja),n=16 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 0 0 

Prostovoljsko delo 0 0 

Treniranje (nogomet) 1 6,3 
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En uporabnik (6,3 %) je v času obiskovanja programa treniral nogomet in tako pridobival 

delovne navade. 

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

 

Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.17: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 
 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 

Signifikanca 
N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih s 

starši. 

16 43,8 5 12,5 6 6,3 1,000 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih z 

brati/sestrami. 

15 25,0 5 12,5 6 0,0 1,000 

… je uporabnik v sporu 

s partnerjem. 
13 12,5 3 0,0 3 0,0 1,000 

… ima uporabnik 

težave v odnosih s 

člani družine. 

16 75,0 5 18,8 6 12,5 0,500 

… je uporabnik žrtev 

psihičnih zlorab. 
16 25,0 5 18,8 6 6,3 / 

… je uporabnik žrtev 

fizičnih zlorab. 
16 6,3 5 12,5 6 6,3 / 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemar test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) zmanjšali 

konflikti s starši (43,8 % oz. 6,3 %), spori z brati/sestrami (25,0 % oz. 0,0 %), z družinskimi 

člani (75,0 % oz. 12,5 %), zmanjšale pa so se tudi psihične zlorabe nad uporabniki (25,0 % 

oz. 6,3 %). Razlike niso statistično značilne. 

 

Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 

 

Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.18: Izstop iz programa, n=16  

 Frekvenca Odstotek (%) 

Program je uspešno zaključil 1 6,3 

Program je deloma uspešno zaključil 4 25,0 

Iz programa je izstopil predčasno 3 18,8 

Manjkajoče enote 8 50,0 

 

En uporabnik je program uspešno zaključil (6,3 %), štirje uporabniki pa so program zaključili 

delno uspešno (25,0 %). Trije uporabniki so iz programa izstopilo predčasno (18,8 %), najbolj 

pogost razlog za predčasen odhod pa je neredno obiskovanje aktivnosti oziroma neredno 

sodelovanje. Za osem uporabnikov (50,0 %) strokovni delavci podatka o odhodu niso ocenili. 
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Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 

 

Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Strokovni delavci so zabeležili pet primerov (31,3 %), kjer so uporabniki izkazali odklonsko 

vedenje. Pri dveh uporabnikih (40,0 %) je šlo odklonsko vedenje v obliki kriminala (prekršek, 

kazen), pri enem uporabniku (20,0 %) za šibkejšo vrnitev k isti obliki zasvojenosti oziroma 

spodrsljaj, pri dveh uporabnikih (40,0 %) pa za kompenzacijo z drugo obliko zasvojenosti 

(alkohol in iniciranje drog). 

 

2.3.1.2 Analiza vprašalnikov P2RC 

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 

 

Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 

različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 

program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 

 

Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 

4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)8.  

 

Preglednica 2.19: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 Vstop (n=10) Evalvacija/izstop (n=22) 

 Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 7 (63,6) 4 (36,4) 0 (0,0) 9 (40,9) 4 (18,2) 9 (40,9) 

Glasba 5 (45,5) 2 (18,2) 4 (36,4) 9 (40,9) 2 (9,1) 11 (50,0) 

Branje 10 (90,9) 1 (9,1) 0 (0,0) 15 (68,2) 6 (27,3) 1 (4,5) 

Ustvarjanje 5 (45,5) 4 (36,4) 1 (9,1) 10 (45,5) 4 (18,2) 8 (36,4) 

Kulturne prireditve 3 (27,3) 4 (36,4) 4 (36,4) 1 (4,5) 14 (63,6) 7 (31,8) 

Družabne igre 4 (36,4) 7 (63,6)  0 (0,0) 7 (31,8) 10 (45,5) 5 (22,7) 

Prostovoljno delo 2 (18,2) 3 (27,3) 6 (54,5) 4 (18,2) 7 (31,8) 11 (50,0) 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 2) 

 

Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladuje branje (90,9 %), s čimer se 

uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz programa sta najpogostejši 

dejavnosti prav tako branje (68,2 %) ter ustvarjanje (45,5 %).  

 

Preglednica 2.20: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 10 2,0 3,0 2,6 0,4 

Preživljanje prostega časa – izstop* 22 1,9 3,7 2,9 0,6 

                                                           
8 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka sedmih indikatorjev (Preglednica 2). 

 

Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 2,6 pri izstopu 2,9, kar pomeni, 

da se uporabniki z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob vstopu in izstopu v povprečju 

ukvarjajo občasno.  

 

Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 

Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 

dobro, 5-odlično). 

 

Slika 2.5: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=4 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 

 

Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma nezadostna (75,0 %) 

in zadostna (25,0 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže ocenjena kot zadostna 

(25,0 %). Za 75,0 % uporabnikov ob evalvaciji in 100,0 % uporabnikov ob izstopu strokovni 

delavci niso podali ocene varnosti socialne mreže.  

  

Preglednica 2.21: Opisne statistike za varnost socialne mreže 
  Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

4 1 2 1,3 0,5 1 2 2 2,0 / 0 / / / / 

 

Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 1,3, ob evalvaciji pa 2,0. 

Povprečne ocene ob izstopu ni bilo mogoče izračunati, ker so vse vrednosti manjkajoče. 

Primerjava ocen med vstopom, evalvacijo in izstopom ni možna, ker ni bilo zadostnega 

števila veljavnih primerov. 
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Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 

konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-

odlično). 

 

Slika 2.6: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=4 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 

 

Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 

zadostna (75,0 %) in nezadostna (25 %). Ob evalvaciji je bila ocena pripravljenosti večinoma 

dobra (25,0 %). Za 75,0 % uporabnikov ob evalvaciji in 100,0 % uporabnikov ob izstopu 

strokovni delavci niso podali ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov.  

 
Preglednica 2.22: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 

  Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
4 1 2 1,8 0,5 1 3 3 3,0 / 0 / / / / 

 

Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 1,8, ob evalvaciji 

pa 3,0. Povprečne ocene ob izstopu ni bilo mogoče izračunati, ker so vse vrednosti 

manjkajoče. Primerjava ocen med vstopom, evalvacijo in izstopom ni možna, ker ni bilo 

zadostnega števila veljavnih primerov. 
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Slika 2.7: Ocena komunikacije v %, n=4 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 

 

Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (50,0 %) ter 

nezadostna (25,0 %) in dobra (25,0 %). Ob evalvaciji je bila ocena v največji meri dobra 

(25,0 %). Za 75,0 % uporabnikov ob evalvaciji in 100,0 % uporabnikov ob izstopu strokovni 

delavci niso podali ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov.  

 

Preglednica 2.23: Opisne statistike za oceno komunikacije 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 4 1 3 2,0 0,8 1 3 3 3,0 / / / / / / 

 

Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,0, ob evalvaciji 3,0. Povprečne ocene ob 

izstopu ni bilo mogoče izračunati, ker so vse vrednosti manjkajoče. Primerjava ocen med 

vstopom, evalvacijo in izstopom ni možna, ker ni bilo zadostnega števila veljavnih primerov. 

 

Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 

 

Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 

uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 

zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-

zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 2.24: Skrb za lastno zdravje-samoocena 

 Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 11 3 5 4,0 0,8 22 2 5 3,4 0,7 

Telesna dejavnost 11 3 5 4,1 0,7 22 1 7 3,1 1,5 

Skrb za zdravje 11 3 5 4,1 0,7 22 2 5 3,5 0,7 

Indeks skrb za lastno 

zdravje* 
11 3 5 4,1 0,6 22 2 4,7 3,3 0,8 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 

Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 4,0, 

telesno dejavnost z oceno 4,1 in skrb za zdravje z oceno 4,1. Ob evalvaciji/izstopu iz 

programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 3,4, ocena telesne dejavnosti 3,1 

in ocena skrbi za zdravje 3,5. 

 

Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 

za zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu znižale. Povprečna 

ocena skrbi za lastno zdravje je ob vstopu znašala 4,1, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 

3,3.  

 

Vse tri ocene o skrbi za lastno zdravje so se ob izstopu v primerjavi z vstopom znižale, 

razlike pa so statistično značilne. 

 

Slika 2.8: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 

Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 

90,9 %, ob evalvaciji/ izstopu 72,7 %), približno dve tretjini uporabnikov se je zdravila zaradi 

psihičnih težav (63,6 %). 
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Preglednica 2.25: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
4 1 2 1,3 0,5 1 / / / / / / / / / 

Skrb za 

zdravje 
4 1 2 1,3 0,5 1 / / / / / / / / / 

 

Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 

1,3. Skrb za zdravje so ocenili z enako oceno, in sicer 1,3. Povprečne ocene ob evalvaciji in 

izstopu ni bilo mogoče izračunati, ker so vse vrednosti manjkajoče (oziroma ob evalvaciji ena 

veljavna enota). Primerjava ocen med vstopom, evalvacijo in izstopom tako ni možna, ker ni 

bilo zadostnega števila veljavnih primerov. 

 

Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 

 

Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 

zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 

skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 

doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 

2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 

celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti. 

 
Preglednica 2.26: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=21 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 1 / 

Služba, delo, usposabljanje 1 / 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika 

po potrebi 
3 

/ 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 

starševstvo 
1 

/ 

Šolanje/izobraževanje 2 / 

N.O. – ne morem oceniti 

 

Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilj zdravega načina življenja (3-krat). 

partnerstva in izboljšanja odnosov (9-krat), treznosti oziroma abstinence (7-krat) ter boljšega 

počutja (7-krat). Zaradi premajhnega števila enot (ki so vključeni v podprogram reintegracija) 

izračun povprečnih ocen realizacije ciljev ni smiseln.  

 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 

 

Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  
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Slika 2.9: Sprejetje problemov v %, n=4 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 

 

Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma nezadostna (50,0 %) ter 

zadostna (25,0 %) in dobra (25,0 %). Ob evalvaciji v največji meri zadostna (25,0 %). Za 

75,0 % uporabnikov ob evalvaciji in 100,0 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso 

podali ocene uvida v problem. 

 

Preglednica 2.27: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
4 1 3 1,8 1,0 1 / / / / / / / / / 

 

Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 1,8. Povprečne ocene ob evalvaciji in 

izstopu ni bilo mogoče izračunati, ker so vse vrednosti manjkajoče (oziroma ob evalvaciji ena 

veljavna enota). Primerjava ocen med vstopom, evalvacijo in izstopom tako ni možna, ker ni 

bilo zadostnega števila veljavnih primerov. 

 

Cilj 7: Ureditev statusa 

 

Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.28: Urejenost statusa  

 Vstop (n=4) Izstop (n=4) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Zdravstveno zavarovanje 2 50,0 2 50,0 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 0 0 
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 Vstop (n=4) Izstop (n=4) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Osebni dokumenti 2 50,0 2 50,0 

Stalno prebivališče 2 50,0 2 50,0 

Denarna socialna pomoč 2 50,0 2 50,0 

Plačano delo 0 0 0 0 

Brezposelnost 4 100,0 0 0 

Šolanje 0 0 0 0 

Delovno nezmožen 0 0 0 0 

Upokojitev 0 0 0 0 

 

Ugotavljamo, da je imela polovica uporabnikov ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje 

(50,0 %), osebne dokumente (50,0 %) in stalno prebivališče (50,0 %), prav tako pa je 

polovica uporabnikov prejemala denarno socialno pomoč (50,0 %). Pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja ni imel urejenega nihče od uporabnikov. Ob izstopu se status 

uporabnikov ni spremenil. 

 

Ob vstopu v program so bili vsi štirje uporabniki brezposelni (100,0 %), ob izstopu pa statusa 

uporabnikov ne vemo, saj so strokovni delavci ocenili, da uporabniki niso spadali v nobeno 

od naštetih kategorij.  

 

Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 

 

Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 

programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 

 

Preglednica 2.29: Pridobivanje novih spretnosti,n=22 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Ročne spretnosti 8 36,4 

Znanje jezikov 5 22,7 

Računalništvo 8 36,4 

Vozniški izpit 0 0 

Gospodinjska opravila 22 100,0 

Vzdrževalna dela 10 45,5 

Zdrav način življenja 15 68,2 

 

Vseh 22 uporabnikov se je v času obiskovanja programa naučilo gospodinjskih opravil (100,0 

%). Veliko uporabnikov (68,2 %) se je v tem času tudi naučilo nekaj o zdravem načinu 

življenja in vzdrževalnih delih (45,5 %), v manjši meri pa so se naučili ročnih spretnosti (36,4 

%), računalništva (36,4 %) in jezikov (22,7 %).  

 

Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 

 

Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
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Preglednica 2.30: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=0 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 0 0 

Prostovoljsko delo 0 0 

 

Nihče (0,0 %) v času bivanja v programu ni opravljal niti ene izmed navedenih oblik dela. 

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

 

Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.31: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 
 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 

Signifikanca 
N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih s 

starši. 

4 50,0 1 0,0 0 / 
/ 

 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih z 

brati/sestrami. 

2 25,0 1 0,0 0 / / 

… je uporabnik v sporu 

s partnerjem. 
3 25,0 1 0,0 0 / / 

… ima uporabnik 

težave v odnosih s 

člani družine. 

4 75,0 1 0,0 0 / / 

… je uporabnik žrtev 

psihičnih zlorab. 
4 50,0 1 0,0 0 / / 

… je uporabnik žrtev 

fizičnih zlorab. 
4 50,0 1 0,0 0 / / 

 

Zaradi pomanjkljivih podatkov ob izstopu primerjava ocen ni možna. Prav tako ocene ni 

mogoče podatki za primerjavo med vstopom in evalvacijo, saj pri evalvaciji ni bilo 

zadostnega števila veljavnih primerov. 

 

Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 

 

Cilja nismo analizirali, ker nismo prejeli izpolnjene rubrike v Dokumentaciji za uporabnike.  

 

Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 

 

Cilja nismo analizirali, ker nismo prejeli izpolnjene rubrike v Dokumentaciji za uporabnike.  
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2.3.1.3 Analiza vprašalnikov P2POM 

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 

 

Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 

različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 

program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 

Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 

4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)9.  

 

Preglednica 2.32: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 Vstop (n=21) Evalvacija/izstop (n=4) 

 Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 10 (47,6) 9 (42,9) 2 (9,5) 3 (75,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 

Glasba 7 (33,3) 7 (33,3) 7 (33,3) 1 (25,0) 3 (75,0) 0 (0,0) 

Branje 5 (23,8) 9 (42,9) 7 (33,3) 0 (0,0) 3 (75,0) 1 (25,0) 

Ustvarjanje 7 (33,3) 8 (38,1) 6 (28,6) 0 (0,0) 2 (50,0) 2 (50,0) 

Kulturne prireditve 0 (0,0) 12 (57,1) 9 (42,9) 0 (0,0) 3 (75,0) 1 (25,0) 

Družabne igre 3 (14,4) 10 (47,6)  8 (38,1) 0 (0,0) 4 (100,0) 0 (0,0) 

Prostovoljno delo 3 (14,4) 3 (14,3) 15 (71,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (100,0) 

 

Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladuje šport (47,6 %), s čimer se 

uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz programa sta najpogostejši 

dejavnosti prav tako šport (75,0 %) ter glasba (25,0 %), le da je odstotek uporabnikov, ki 

prosti čas preživlja s športom ob izstopu/evalvaciji bistveno večji kot pri vstopu.  

 

Preglednica 2.33: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 21 2,0 3,7 3,1 0,5 

Preživljanje prostega časa – izstop* 4 2,9 3,1 3,0 0,1 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 2). 

 

Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 3,1, pri izstopu 3,0, kar 

pomeni, da se uporabniki z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob vstopu in izstopu v 

povprečju ukvarjajo občasno.  

 

Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 

Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 

dobro, 5-odlično). 

 

 

 

                                                           
9 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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Slika 2.10: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=21 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma nezadostna (28,6 

%), zadostna (28,6 %) in dobra (42,9 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže 

večinoma ocenjena kot dobra (23,8 %), pri izstopu iz programa pa v največji meri zadostna 

(14,3 %), dobra (14,3 %) in prav dobra (9,5 %). Za 66,7 % uporabnikov ob evalvaciji in 57,1 

% uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene varnosti socialne mreže.  

  

Preglednica 2.34: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

21 1 3 2,1 0,9 7 2 3 2,7 0,5 9 1 4 2,7 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 2,1, ob evalvaciji 2,7 in ob 

izstopu prav tako 2,7. Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže niso statistično 

značilne.  

 

Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 

konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-

odlično). 
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Slika 2.11: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=21 (primerjava vstop, evalvacija, 
izstop) 

 

 

Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 

zadostna (61,9 %), ob evalvaciji pa večinoma dobra (28,6 %). Pri izstopu iz programa pa je 

bila pripravljenost za reševanje konfliktov večinoma zadostna (12,5 %) in dobra (25,0 %). Za 

12,5 % uporabnikov ob vstopu, 66,7 % uporabnikov ob evalvaciji in 50,0 % uporabnikov ob 

izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 

 

Preglednica 2.35: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
21 1 3 2,1 0,6 7 2 3 2,9 0,4 9 1 4 2,7 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 2,1, ob evalvaciji 

2,9 in ob izstopu 2,7. 

 

Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne, in 

sicer je bila ob evalvaciji ocena višja kot ob vstopu (p=0,046), medtem ko pri izstopu 

statistično značilnih razlik v primerjavi z vstopom ni.  
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Slika 2.12: Ocena komunikacije v %, n=21 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (42,9%) in dobra 

(42,9 %), ob evalvaciji v največji meri dobra (19,0 %), pri izstopu iz programa pa v največji 

meri prav dobra (19,0 %). Za 66,7 % uporabnikov ob evalvaciji in 57,1 % uporabnikov ob 

izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 

 

Preglednica 2.36: Opisne statistike za oceno komunikacije 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 21 1 3 2,3 0,7 7 2 4 3,1 0,7 9 2 4 3,1 0,9 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,3, ob evalvaciji 3,1 in ob izstopu prav tako 

3,1. 

 

Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne. Ob evalvaciji je bila ocena 

višja kot ob vstopu (p=0,025), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu (p=0,023). 

 

Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 

 

Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 

uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 

zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-

zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 2.37: Skrb za lastno zdravje-samoocena 

 Vstop Evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 21 2 5 3,7 0,7 4 3 4 3,8 0,5 

Telesna dejavnost 21 2 5 3,6 1,0 4 3 5 4,0 1,2 

Skrb za zdravje 21 2 4 3,4 0,6 4 3 5 4,0 0,8 

Indeks skrb za lastno 

zdravje* 
21 2,3 4,3 3,6 0,5 4 3,3 4,7 3,9 0,7 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 

Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,7, 

telesno dejavnost z oceno 3,6 in skrb za zdravje z oceno 3,4. Ob evalvaciji/izstopu iz 

programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 3,8, ocena telesne dejavnosti 4,0 

in ocena skrbi za zdravje 4,0. 

 

Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 

za zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu povišale. Povprečna 

ocena skrbi za lastno zdravje je ob vstopu znašala 3,6, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 

3,9. Razlike niso statistično značilne. 

 

Slika 2.13: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti, Da v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 

Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 

61,9 %, ob evalvaciji/ izstopu 25,0 %), približno tretjina uporabnikov je opravila tudi 

preventivni pregled (33,3 % oz. 25,0 %).  

 

 

 

 

 

61,9

33,3

23,8

9,5

9,5

61,9

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

50,0

0 10 20 30 40 50 60 70

Obisk pri splošnem zdravniku/specialistu

Preventivni pregled

Bolnišnica

Zdravila zaradi telesne bolezni

Zdravila zaradi psihičnih težav

Varna spolnost

Vstop Evalvacija/izstop



 

62 
 

Preglednica 2.38: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
21 1 3 2,2 0,7 7 1 3 2,7 0,8 9 1 4 2,7 1,1 

Skrb za 

zdravje 
20 2 3 2,4 0,5 7 2 4 3,0 0,6 8 2 3 2,8 0,5 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 

2,2, skrb za zdravje pa z oceno 2,4. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 2,7, 

ocena skrbi za zdravje pa 3,0. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti znašala 

2,7 in ocena skrbi za zdravje 2,8. 

 

Razlike v povprečju ocene skrbi za lastno zdravje uporabnikov so statistično značilne. Ocena 

telesne dejavnosti je bila ob evalvaciji višja kot ob vstopu (p=0,083), medtem ko ob izstopu ni 

statistično značilnih razlik v primerjavi z vstopom. Ocena skrbi za zdravje pa se je prav tako 

statistično značilno povečala ob evalvaciji (p=0,046), medtem ko statističnih razlik za oceno 

ob izstopu v primerjavi z vstopom ni.  

 

Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 

 

Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 

zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 

skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 

doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 

2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 

celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.10 

 

Preglednica 2.39: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=21 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 7 4,3 

Služba, delo, usposabljanje 1 3,0 

Boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 

samopodoba…) 
7 2,0 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika 

po potrebi 
4 3,5 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 

starševstvo 
9 3,3 

Boljša komunikacija (kontroliranje agresije, 

eksplozivnosti, ne vsiljevati svojega mnenja, poslušati 

druge v pogovoru…) 

4 2,3 

Redna telesna/fizična aktivnost 3 3,7 

Urejen urnik, bioritem, prehranjevanje, delovne navade, 

red, disciplina 
1 1,0 

Asertivnost (znati postaviti meje, postaviti sebe na prvo 1 3,0 

                                                           
10 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo veliko enot (<6), smo izločili iz analize.   
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 Število 
Aritmetična 

sredina 

mesto, v smislu ne biti všečen) 

Odkrivanje in negovanje lastnih hobijev 2 / 

Postati odgovoren (za lastno življenje), ne prenašati 

odgovornosti na druge 
3 4,0 

Šolanje/izobraževanje 21 2,7 

Opuščanje kajenja 1 2,0 

Končanje programa  1 4,0 

 

Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje šolanje in izobraževanje (21-

krat), partnerstva in izboljšanja odnosov (9-krat), treznosti oziroma abstinence (7-krat) ter 

boljšega počutja (7-krat). Podatki kažejo, da so bili najbolje realizirani cilji treznosti in 

abstinence (4,3). Najslabše realiziran cilj je bil boljše počutje (2,0).  

 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 

 

Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Slika 2.14: Sprejetje problemov v %, n=21 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 

 

Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (42,9 %) in dobra 

(38,1 %), ob evalvaciji v največji meri dobra (33,3 %), pri izstopu iz programa pa prav tako v 

največji meri dobra (23,8 %). Za 66,7 % uporabnikov ob vstopu ter 57,1 % uporabnikov ob 

evalvaciji in izstopu strokovni delavci pri izstopu niso podali ocene. 
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Preglednica 2.40: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
21 1 3 2,2 0,8 7 3 3 3,0 0,0 9 1 4 2,7 0,9 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 

Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,2, ob evalvaciji 3,0 in ob izstopu 2,7. 

Razlike v povprečju ocene uvida v problem niso statistično značilne. 

 

Cilj 7: Ureditev statusa 

 

Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.41: Urejenost statusa  

 Vstop (n=21) Izstop (n=8)11 

 Frekvenca Odstotek (%) Frekvenca Odstotek (%) 

Zdravstveno zavarovanje 20 95,2 8 100,0 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1 4,8 

Osebni dokumenti 20 95,2 8 100,0 

Stalno prebivališče 20 95,2 8 100,0 

Denarna socialna pomoč 0 0 0 0 

Plačano delo 0 0 0 0 

Brezposelnost 1 4,8 0 0 

Šolanje 20 95,2 7 87,5 

Delovno nezmožen 0 0 0 0 

Upokojitev 0 0 0 0 

 

Ugotavljamo, da je imela večina uporabnikov ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje 

(95,2 %), osebne dokumente (95,2 %) in stalno prebivališče (95,2 %). Nihče od uporabnikov 

ni bil pokojninsko in invalidsko zavarovan ter ni prejemal denarne socialne pomoči. Ob 

izstopu so imeli vsi uporabniki urejeno zdravstveno zavarovanje, osebne dokumente in 

stalno prebivališče (100,0), en uporabnik pa tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje (4,8 

%). 

 

Ob vstopu v program se je 20 uporabnikov šolalo (95,2 %), en uporabnik pa je bil brezposeln 

(4,8 %). Ob izstopu je bilo brezposelnih sedem uporabnikov (87,5 %). 

 

Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 

 

Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 

programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 

 

 

 

 

                                                           
11 Pri izstopu za 13 uporabnikov nimamo podatkov, zato smo analizo upoštevali na preostalih osmih enotah. 
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Preglednica 2.42: Pridobivanje novih spretnosti,n=4 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Ročne spretnosti 0 0 

Znanje jezikov 0 0 

Računalništvo 0 0 

Vozniški izpit 0 0 

Gospodinjska opravila 1 25,0 

Vzdrževalna dela 0 0 

Zdrav način življenja 3 75,0 

 

Trije uporabniki so se v času obiskovanja programa naučili zdravega načina življenja (75,0 

%), en uporabnik pa tudi gospodinjskih opravil (25,0 %). Podatki kažejo, da so se trije 

uporabniki (75,0 %) v programu naučilo vsaj ene spretnosti. 

 

Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 

 

Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.43: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=21 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 0 0 

Prostovoljsko delo 0 0 

Študentsko delo 1 4,8 

 

En uporabnik (4,8 %) je v času bivanja v programu opravljal delo preko študentske (dijaške) 

napotnice. 

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

 

Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.44: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 
 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 

Signifikanca 
N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih s 

starši. 

21 19,0 6 0,0 9 4,8 
1,000 

 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih z 

brati/sestrami. 

21 4,8 6 0,0 9 / / 

… je uporabnik v sporu 

s partnerjem. 
21 4,8 6 0,0 9 0,0 1,000 

… ima uporabnik 

težave v odnosih s 

člani družine. 

21 90,5 6 19,0 9 14,3 0,063 
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 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 
Signifikanca 

N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik žrtev 

psihičnih zlorab. 
21 19,0 6 0,0 8 / / 

… je uporabnik žrtev 

fizičnih zlorab. 
21 4,8 6 0,0 8 / / 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemar test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) statistično 

značilno zmanjšali konflikti z družinskimi člani (90,5 % oz. 19,0 %). 

 

Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 

 

Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 2.45: Izstop iz programa, n=21  

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Program je uspešno zaključil 1 4,8 

Program je deloma uspešno zaključil 1 4,8 

Iz programa je izstopil predčasno 7 33,3 

Manjkajoče enote 12 57,1 

 

En uporabnik je program uspešno zaključil (4,8 %), še en uporabnik pa je program zaključil 

delno uspešno (4,8 %). Sedem uporabnikov je iz programa izstopilo predčasno (33,3 %), 

razlogi za predčasen odhod pa so pomanjkanje (oziroma izguba) motivacije (42,9 %) in 

izpolnitev vseh ciljev (28,6 %). Za 12 uporabnika (57,1 %) strokovni delavci podatka o 

odhodu niso ocenili. 

 

Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 

 

Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Strokovni delavci so zabeležili šest primerov (28,8 %), kjer so uporabniki izkazali odklonsko 

vedenje. Pri treh uporabnikih je šlo za šibkejšo vrnitev k isti obliki zasvojenosti oziroma 

spodrsljaj (50,0 %), pri enem uporabniku za močnejšo vrnitev k isti obliki zasvojenosti (16,7 

%), pri dveh uporabnikih pa je šlo za samopoškodovanje (33,3 %). 
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2.4 UČINKOVITOST PROGRAMA  
 

Doseganje učinkovitosti celotnega programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o 

programu za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju 

preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog ter preko 

končnega poročila o izvajanju programa socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 

2015 za C programe – socialna rehabilitacija zasvojenih. Učinkovitost programa ocenjujemo 

na podlagi naslednjih dimenzij: primernost sredstev glede na število uporabnikov; primernost 

razmerja opravljenega dela neposredno z uporabniki in ostalega opravljenega dela. 

Podajamo številčne ocene. 

 

Preglednica 2.46: Učinkovitost rabe programskih virov 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost sredstev glede na število uporabnikov 152,57 EUR 4 

odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99)*, 

specifične postopke (100-199) ter postopke z anonimnimi 

uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za 

vse opravljene postopke (1-699) 

67,36 % 5 

Opomba: 

*V oklepajih navajamo standardizirane sklope šifer iz baze opravljenih postopkov. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot ustrezno. Če sredstva 

preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število uporabnikov, je to 

okrog 153 EUR na uporabnika, kar ocenjujemo kot ustrezno. 

 

Odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99), specifične postopke (100-199) 

ter postopke z anonimni uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za vse 

opravljene postopke (1-699): delež časa porabljenega za skupne, specifične postopke ter 

postopke z anonimnimi uporabniki v skupnem seštevku časa za vse postopke je dobri dve 

tretjini, kar ocenjujemo kot zelo ustrezno.   
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2.5 OCENA TVEGANJA ZA IZVEDBO PROGRAMA  
 

Oceno tveganja za izvedbo programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o 

programu za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju 

preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Analizo 

tveganja za izvedbo programa podajamo v več točkah: tveganja z vidika financiranja 

programa, z vidika zagotavljanja primernega kadra za izvajanje programa, z vidika 

ustreznosti programa za vključene uporabnike, z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa in drugih dejavnikov tveganja. Za nekatere dimenzije podajamo opisne 

ocene, za večino pa številčne. 

 

2.5.1 Ocena tveganja z vidika financiranja programa 

 

Preglednica 2.47: Financiranje programa 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za 

polni delovni čas 
25.247,53 6 

delež sofinanciranja MDDSZ glede na vse prihodke 64,85 % 2 

 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za poln delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. V povprečju zaposleni na letni ravni dobijo 25.247,53 EUR.  

 

Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je v višini dveh tretjin Ostala sredstva 

večinoma prihajajo preko FIHO in občine. To ocenjujemo kot manj ustrezno.  

 

Ustreznost velikosti proračuna za namen programa: finančna sredstva so zadostovala, 

da se je program nemoteno izvedel.  

 

2.5.2 Ocena tveganja z vidika zagotavljanja primernega kadra za 

izvajanje programa 

 

Preglednica 2.48: Primernost kadrov, ki delajo neposredno z uporabniki 

Kriterij Količnik/delež Ocena 

razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in 

številom zaposlenih 
19,70 5 

formalna usposobljenost kadrov (delež zaposlenih s strokovnim 

izpitom) 
40 % 3 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih (aritmetična sredina) 6,40 5 

ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ (skladnost s 

pogodbo) 
100 % 6 

 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot zelo ustrezno. Menimo, da je mesečno okrog 20 uporabnikov na izvajalca 

zelo ustrezna obremenitev.  

 

Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, ki imajo opravljen strokovni 

izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje ustrezno, saj ima le 40 % 

zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 
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Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih ocenjujemo kot zelo ustrezno – v povprečju 

imajo zaposleni v programu malo več kot šesto stopnjo izobrazbe.  

 

Ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ: Po podatkih, prejetih od izvajalcev 

programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

2.5.3  Ocena tveganja z vidika ustreznosti programa za vključene 

uporabnike 

 

Primerjava ciljne in vključene populacije: ciljna in vključena populacija se sicer ujemata. 

Se pa v programu srečujejo s težavo prikritih podatkov o zgodovini uporabnikov. Ob prehodu 

uporabnikov iz kateregakoli programa v RC, običajno zaprosijo za poročilo o opažanjih, ki so 

jih psihiatri, zdravniki in drugi zabeležili tekom zdravljenja, npr. na CZOPD. Zaradi varstva 

osebnih podatkov in želje po predajanju problematičnih uporabnikov, je osebje zelo previdno 

pri pisanju poročil o uporabnikih. Na kratko to pomeni, da psihiater ali drugi strokovnjak ne 

zapiše kočljivih informacij, ki jih je prejel od pacienta, npr. da je storilec zaradi hujših kaznivih 

dejanj (spolni delikti, umor...). Včasih to predstavlja problem, saj uporabnika, ki ima izrazite 

težave z agresivnostjo ipd. (kar se običajno kmalu pokaže), najverjetneje bi sprejeli in bi ga 

napotili drugam, v drugo bolj ustrezno institucijo. Obenem pa bi takšne informacije pomagale, 

da bi bili v programu bolj pozorni na uporabnikove probleme in mu hitreje nudili ustrezno 

pomoč. Nenazadnje, informacije v takšnih primerih pomenijo tudi varnostno tveganje za 

zaposlene in druge uporabnike. V programu pa so prisiljeni, uporabnikovo preteklost 

odkrivati sami.  

 

Ustreznost programa za vključeno populacijo: program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo.  

 

2.5.4  Ocena tveganja z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa 

 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

2.5.5  Ocena tveganja z vidika beleženja in izvajanja ustreznih postopkov 

 

Preglednica 2.49: Postopki 

Kriterij Ocena 

kakovost strukture postopkov 6 

 

Kakovost strukture postopkov: poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu 

uporabljajo pri beleženju opravljenega dela, sta ustrezni.  

 

Ustreznost postopkov glede na zastavljene cilje: postopki, ki jih v programu uporabljajo 

pri beleženju opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  
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2.5.6  Ocena tveganja - ostalo 

 

Obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali: v obravnavanem 

obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih uporabljali.  

 

Administrativne in organizacijske ovire: izvajalci programa omenjajo preobremenjenost z 

administrativnimi deli, kar sicer ni razvidno tudi iz deleža časa porabljenega za delo 

(postopke), ki vključujejo neposredno delo z uporabniki, ki obsega dobri dve tretjini vsega 

porabljenega časa. 

 

V P2POM so opazili, da ob izstopu (prekinitvi sodelovanja) mladi ne pridejo izpolniti 

zaključnega vprašalnika ob izstopu, tudi če jim ga pošljejo po pošti, ga ne izpolnijo. 

Ugotavljajo, da v vprašalniku »Dokumentacija za uporabnike« pri obravnavanem programu 

obstajajo deli, ki za mlade niso toliko relevantni, manjkajo pa drugi podatki, ki bi bili bolj 

koristni (npr. rednost njihove udeležbe, katere osebe iz socialnega okolja jih podpirajo, 

njihova aktivnost in spremembe med sodelovanjem, drugi dosežki - ne samo abstinenca, 

vrsta šole ali dela, ki ga opravljajo…). 

 

V programu P2RC ugotavljajo, da je izpolnjevanje vprašalnikov v veliki meri odvisno od 

razpoloženja uporabnikov. Tako je npr. uporabnik, ki je bil večino časa jezen, v vprašalnik 

vztrajno zapisoval, da se ne udeležuje praktično ničesar (v resnici se je udeleževal vseh 

organiziranih dogodkov, kot so npr. gledališke predstave).  
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2.6 TRAJNOST PROGRAMA 
 

Oceno trajnosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za 

pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Trajnost programa 

ocenjujemo preko deležev povratnikov iz istega ali drugih programov ter razlogov za 

povratništvo in števila let delovanja programa. Posamezne dimenzije ocenjujemo opisno. 

Oceno trajnosti programa pa podajamo tudi na podlagi dejavnikov dostopnosti programa.  

 

Delež povratnikov in razlogi: uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali 

program in so se po prekinitvi obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali 

program, je po podatkih izvajalcev v P2POM 5 %, P2RC polovico in P2SC 7,5 %. V P2SC 

sta se ponovno vključila dva uporabnika. Eden je bil pred leti vključen v P2POM, za 

svetovanje pa se je odločil zaradi potrebe po strokovni pomoči pri razreševanju drugih težav 

s katerimi se je srečeval. Drugi uporabnik je bil pred leti vključen v TS in P2RC. Ob ponovni 

vključitvi je želel strokovno podporo pri vzpostavljanju abstinence, vendar je zavračal idejo o 

vključiti v katerikoli bivanjski program, zato so ga v obravnavo sprejeli v okviru programa 

P2SC.  

 

Delež uporabnikov iz drugih programov in razlogi: po podatkih izvajalcev je bilo 

vključenih v obravnavanem obdobju v P2POM 25 % uporabnikov iz drugih programov, in 

sicer 5 % iz zdravstvenih programov, 19 % iz področja šolstva (stanovanjske skupine, 

vzgojni zavodi) in en uporabnik iz SVP – rejništvo (0,6 %); v 5P2RC polovico uporabnikov iz 

drugih programov, in sicer 20 % iz zdravstva in 30 % iz SVP ter v P2SC približno dve tretjini 

uporabnikov, ki so prišli iz drugih programov, in sicer je 7 % uporabnikov prišlo iz zdravstva, 

vendar so bili tudi ti napoteni iz CSD v okviru aktivnega reševanja socialne problematike ter 

56 % iz drugih SVP.  

 

V P2POM je bilo vključenih 5 % pacientov psihiatričnih programov, ki so se vključili v 

obravnavani program še med potekom zdravstvene obravnave. Vključitev v program je bila 

načrtovana kot širjenje socialne mreže in dodatna zunaj-bolnišnična podpora uporabnikom 

za čas, ko ne bodo več obravnavani na kliniki. Iz stanovanjskih skupin/mladinskega 

doma/vzgojnega zavoda je prišlo v obravnavani program 19 % mladih. Večinoma so 

sodelovali s CSD, razen ko so se na program obrnili starši ali mladostniki na lastno iniciativo.  

 

V P2RC je bilo 20 % uporabnikov vključenih iz zdravstva oz. iz programa CZOPD. Običajno 

je ta številka višja. Strokovni delavci opažajo, da se uporabniki vedno težje odločajo za dalj 

časa trajajoče programe obravnave/zdravljenja odvisnosti. Želijo hitre rešitve, ki pa običajno 

niso možne.  

 

Polovica uporabnikov se je vključila brez predhodne obravnave v kakšnem drugem programu 

ali pa so bili že vključeni v preteklosti in so obravnavani program dovolj dobro poznali. Opazili 

so, da so bili uspešnejši tisti uporabniki, ki so bili neposredno pred vključitvijo v program 

P2RC, vključeni v nek drug program zdravljenja odvisnosti. 
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Dobra četrtina uporabnikov je prišla iz drugih SVP, ena uporabnica iz tujine (Portugalska), 

kjer je bila v terapevtski komuni, s katero tudi sicer sodelujejo. Običajno so bili uporabniki v 

drugih programih neuspešni in so prišli v P2RC v dogovoru s strokovnimi delavci.  

 

Program Svetovalnica poteka v dveh mestih. Na drugo lokacijo je vse uporabnike v program 

napotil CSD, od koder jih je prišlo 15 % (oz. 7 % od celotnega števila vključenih) vključenih 

tudi v program CZOPD, kjer so prejemali le substitucijsko terapijo (npr. metadon). Program 

skupinskega in individualnega dela so obiskovali v dogovoru s CSD, saj je bilo prejemanje 

DSP pogojeno z vključitvijo v program. 44 % uporabnikov, ki jih obravnavajo na prvi lokaciji 

pa se je v program Svetovalnica vključilo na lastno pobudo oz. na pobudo njihovih svojcev 

(staršev, partnerjev). 

 

Delež uporabnikov, ki obiskujejo poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug 

SVP:  

V P2POM je 25 % uporabnikov poleg obravnavanega programa obiskovalo druge programe, 

in sicer 9 % uporabnikov na področju šolstva, 5 % na področju zdravstva in 0,6% SVP oz. 

rejništvo. 

 

V P2RC je polovica uporabnikov poleg obravnavanega programa obiskovala še zdravstvene 

programe in 2 % SVP.  

 

V P2SC je dobra polovica uporabnikov poleg obravnavanega programa obiskovala druge 

programe, in sicer je bilo 56 % vključenih tudi v svetovalno delo CSD, 7 % jih je poleg 

svetovalnega dela na CSD obiskovalo tudi zdravstveni program.  

 

Del uporabnikov P2POM je bilo nastanjenih v stanovanjskih skupinah (19 %). To so bili 

mladostniki iz šibkih družin z malo ustrezne podpore, tako da so potrebovali dodatno pomoč 

v življenju in šolanju. V P2POM so bili vključeni tudi zaradi vzpostavljanja in ohranjanja 

abstinence od marihuane, sicer bi bili lahko izključeni iz bivanja v stanovanjski skupini. 

 

V programu P2RC je večina uporabnikov prejemala terapijo zaradi duševnih motenj 

(depresija, anksioznost, nespečnost, nemir), tako da so vsi navedeni obiskovali psihiatra. 

Dva uporabnika sta bila vključena v podporno obravnavo socialnovarstvene organizacije, 

med drugim v program za pomoč povzročiteljem nasilja. Vključitev v zunanje programe 

vzpodbujajo iz razloga, da uporabniki širijo svojo socialno mrežo, pa čeprav je to sprva le 

mreža strokovnih delavcev različnih programov. Z odhajanjem iz programa v zunanje okolje 

tudi preizkušajo trdnost lastne abstinence. 

 

Vsi uporabniki programa (razen enega) so bili prejemniki DSP in so bili v stiku s CSD. 

 

V programu P2SC je bilo 7 % uporabnikov vključenih tudi v program CZOPD, vendar so tam 

prejemali le substitucijsko terapijo (npr. metadon). 56 % uporabnikov je program skupinskega 

in individualnega dela obiskovalo v dogovoru s CSD. 

 

Število let delovanja programa: program deluje od leta 1993, torej približno 23 let. 
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Preglednica 2.50: Dostopnost programa za uporabnike 

Kriterij Ocena 

čakalna doba – podatek izvajalcev 6 

arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 2 

dostopnost informacij o programu na spletu 6 

 

Čakalna doba – podatek izvajalcev 

Uporabniki od klica do prve prejete storitve čakajo povprečno tri dni. To ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. 

 

Urnik dela 

P2POM poteka dopoldanskem in popoldanskem času iz razloga, da se uporabniki lahko 

poleg šole udeležijo tudi skupinskega ali individualnega dela v programu. Prostočasne 

dejavnosti so organizirane med vikendi, ker se jih tako lahko udeležijo skupaj z družinskimi 

člani. 

 

Strokovni vodja in hkrati vodja P2RC je po telefonu stalno dosegljiv za uporabnike. Za 

uporabnike, ki so kontinuirano vključeni v P2POM ter P2SC pa sta stalno dosegljiva 

strokovna delavca P2POM v programih.  

 

Poslovne ure na lokaciji, kjer se izvajata P2POM in P2SC: ponedeljek, torek, četrtek: od 9:00 

do 15:00, sreda: od 13:00 do 19:00 in petek: od 8:00 do 14:00. Telefonsko svetovanje poteka 

v času poslovnih ur. 

 

Delo z vključenimi uporabniki v P2POM in P2SC poteka: ponedeljek: od 8:00 do 16:00, torek: 

od 8:00 do 19:00. sreda: od 13:00 do 21:00, četrtek: od 8:00 do 18:00 in petek od 8:00 do 

16:00. 

 

Poslovne ure v P2RC: sreda: od 10:00 do 13:00; delo z vključenimi uporabniki v P2RC 

poteka od ponedeljka do petka med 08.00 in 20.00 uro, hkrati izvajalci programa omogočajo 

24 urno telefonska dosegljivost za vključene uporabnike v P2RC. 

 

Izvajanje programa P2SC v prostorih CSD: vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 13:00 

do 19:00. 

 

To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 

V obeh enotah P2 prostori ne omogočajo dostopa gibalno oviranim osebam. Prostori, kjer 

izvajajo P2SC in P2POM so v visokem pritličju, do koder vodijo stopnice, tako da je lokacija 

za invalide dostopna le ob pomoči drugih. P2RC poteka v pritlični hiši, kjer sta dve manjši 

stopnici, potrebna bi bila manjša klančina za dostop invalidom. Sanitarije niso prirejene 

gibalno oviranim. To ocenjujemo kot manj ustrezno. Na nobeni izmed obeh lokacij še niso 

zaznali potrebe po dvigalu ali klančini.  

 

Dostopnost javnega prevoza 

Prostori obeh enot so ustrezno dostopni z vidika javnega prevoza. Prostori, kjer izvajajo 

P2SC in P2POM so v centru mesta, v neposredni bližini vseh avtobusnih prog in tudi 
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železniške postaje. P2RC poteka primestnem okolju, vendar je dostopen z javnim mestnim 

prevozom. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Vidnost, označenost prostorov programa 

Prostori obeh enot so ustrezno označeni z veliko tablo na hiši z nazivom društva. Na enoti, 

kjer izvajajo P2SC in P2POM, je je ob vhodnih vratih še izpis delovnega časa in kontaktnih 

številk. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno.  

 

Dostopnost informacij o programu na spletu 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. V letu 2015 je imela spletna stran društva 12.586 

ogledov. 
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2.7 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Cilji programa niso ustrezno definirani, zapisani so ali kot postopki oz. storitve, ki jih v 

programu izvajajo, npr. informiranje strokovne in laične javnosti (predlog pravilnejše 

formulacije: Informirana strokovna in laična javnost), kot procesi, npr. mreženje na področju 

nevladnega sektorja (predlog pravilnejše formulacije: izgrajena aktivna mreža sodelovanja 

NVO) ali kot načela, npr. delovanje po načelih enakih možnost. Cilji so sicer ustrezni glede 

na tip programa in vključeno populacijo programa. 

 

Predloga 

Predlagamo, da program trenutne cilje popolnoma prevetri, saj se aktualni cilji progama sicer 

vsebinsko ujemajo s skupnimi cilji skupine VPP, formulacije pa so neustrezne in bolj izražajo 

postopke oz. storitve, ki jih v programu izvajajo, procese in načela kot neke dokončne cilje. 

Pri tem bo IRSSV programu nudil strokovno-metodološko pomoč.  

 

Izvajalci programa so navedli tudi dodatni cilj programa, ki ne sodi v nabor ciljev skupine 

VPP, in sicer: mreženje na področju nevladnega sektorja. Ker gre pomemben cilj, kateremu 

glede na opravljene intervjuje s strokovnimi delavci drugih VPP, verjetno sledijo tudi drugi 

VPP, predlagamo najprej pravilnejšo formulacijo: izgrajena aktivna mreža sodelovanja NVO 

in nato še sprejetje cilja na ravni celotne skupine VPP. Cilj bi prispeval k večji učinkovitosti 

NVO in izmenjavi uspešnih strokovnih praks. 

 

Uspešnost in učinkovitost programa 

 

Podprogram P2SC je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) 

dosegal naslednji cilj skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih 

uporabnikom prepovedanih drog: spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje); zelo 

uspešno (ocenjeno z oceno 5) cilja: izboljšanje, urejanje odnosov v družini in predčasen 

odhod iz programa; uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilje: spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim 

ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti in varna, dobra 

socialna mreža. in konstruktivno reševanje konfliktov; v srednji meri (ocenjeno z oceno 3) cilj: 

zastavljanje in uresničevanje ciljev; manj uspešno (ocenjeno z oceno 2) cilja: sprejetje 

problematike / uvid v problem in ureditev statusa ter neuspešno (ocenjeno z oceno 1) cilj 

pridobitev delovnih navad. 

 

Podprogram P2POM je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) 

dosegal naslednji cilj skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih 

uporabnikom prepovedanih drog: konstruktivno reševanje konfliktov; zelo uspešno (ocenjeno 

z oceno 5) cilje: varna, dobra socialna mreža, spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno 

zdravje), sprejetje problematike / uvid v problem, izboljšanje, urejanje odnosov v družini; 

uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilje: ureditev statusa, predčasen odhod iz programa in 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo obliko 

zasvojenosti; v srednji meri (ocenjeno z oceno 3) cilj: zastavljanje in uresničevanje ciljev ter 

popolnoma neuspešno cilja pridobitev delovnih navad in pridobitev novih spretnosti, znanj. 
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Podprogram P2RC je zelo uspešno (ocenjeno z oceno 5 na lestvici od 0 do 6) dosegal 

naslednja cilja skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih uporabnikom 

prepovedanih drog: varna, dobra socialna mreža in konstruktivno reševanje konfliktov; v 

srednji meri (ocenjeno z oceno 3) cilja konstruktivno preživljanje prostega časa in ureditev 

statusa ter man uspešno (ocenjeno z oceno 2) cilj pridobitev novih spretnosti, znanj. Za 

statistično analizo ostalih ciljev smo prejeli premalo podatkov. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot ustrezno. Če sredstva 

preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število uporabnikov, je to 

okrog 153 EUR na uporabnika. Izvajalci so v obravnavanem obdobju dobri dve tretjini časa, 

za postopke, ki vključujejo uporabnika, kar ocenjujemo kot zelo ustrezno.  

 

Predlog 

Predlagamo, da P2RC okrepi delovanje pri cilju pridobitev delovnih navad, saj gre za 

reintegracijski program. Glede na to, da so možnosti socialnega podjetništva omejene, 

prelagamo udeležbo v prostovoljsko delo.  

 

Ocena tveganja za izvedbo programa 

 

Financiranje programa 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za polni delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabi dve tretjini. To 

ocenjujemo kot manj ustrezno. Finančna sredstva so zadostovala, da se je program 

nemoteno izvedel.  

 

Primernost kadrov 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot zelo ustrezno. Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, ki 

imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje 

ustrezno, saj ima le 40 % zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 

Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih (6,4) ocenjujemo kot zelo ustrezno. Po podatkih, 

prejetih od izvajalcev programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader glede na 

pogodbo z MDDSZ. 

 

Ustreznosti programa za uporabnike 

Ciljna in vključena populacija se ujemata. Se pa v programu srečujejo s težavo prikritih 

podatkov o zgodovini uporabnikov. Ob prehodu uporabnikov iz kateregakoli programa v RC, 

običajno zaprosijo za poročilo o opažanjih, ki so jih psihiatri, zdravniki in drugi zabeležili 

tekom zdravljenja. Zaradi varstva osebnih podatkov in želje po predajanju problematičnih 

uporabnikov, osebje pogosto ne zapiše kočljivih informacij o uporabnikih, npr. da je storilec 

zaradi hujših kaznivih dejanj. To predstavlja problem, saj uporabnika, ki ima izrazite težave z 

agresivnostjo ipd., najverjetneje ne bi sprejeli in bi ga napotili v bolj ustrezno institucijo. 

Obenem pa bi takšne informacije pomagale, da bi bili v programu bolj pozorni na 

uporabnikove probleme in mu hitreje nudili ustrezno pomoč. Nenazadnje, informacije v 

takšnih primerih pomenijo tudi varnostno tveganje za zaposlene in druge uporabnike. V 

programu pa so prisiljeni, uporabnikovo preteklost odkrivati sami. Program sicer nudi 

ustrezne storitve za vključeno populacijo.  
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Predlog 

Težave z neinformiranostjo izvajalcev programa o zamolčani preteklosti in karakteristikah 

uporabnikov (delikti, nasilno vedenje, nalezljive bolezni) kot posledica VOP in želje po 

predajanju problematičnih uporabnikov v druge ustanove, so velik problem, ki ga je potrebno 

reševati sistemsko in medresorsko. Najverjetneje je potrebna sprememba kazenske 

zakonodaje o zamolčanju ključnih informacij (kaznivo dejanje) ter zakonodaje o VOP.  

 

Ustreznost prostorov za izvedbo programa 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

Beleženje in izvajanje ustreznih postopkov 

Poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, sta ustrezni. Postopki, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

Ostala tveganja 

V obravnavanem obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih 

uporabljali. Izvajalci programa navajajo preobremenjenost z administrativnimi deli, kar sicer 

ni razvidno iz deleža časa porabljenega za postopke, ki vključujejo neposredno delo z 

uporabniki in obsega dobri dve tretjini vsega porabljenega časa. 

 

V P2POM so opazili, da ob izstopu mladi ne izpolnijo zaključnega vprašalnika ob izstopu. 

Ugotavljajo, da v vprašalniku »Dokumentacija za uporabnike« pri obravnavanem programu 

obstajajo deli, ki za mlade niso toliko relevantni, manjkajo pa drugi podatki, ki bi bili bolj 

koristni. 

 

V programu P2RC ugotavljajo, da je izpolnjevanje vprašalnikov v veliki meri odvisno od 

razpoloženja uporabnikov. Tako je npr. uporabnik, ki je bil večino časa jezen, v vprašalnik 

vztrajno zapisoval, da se ne udeležuje praktično ničesar (v resnici se je udeleževal vseh 

organiziranih dogodkov, kot so npr. gledališke predstave).  

 

Predloga 

Vsi JSVP vključeni v sistem evalviranja so večkrat dobili navodilo, da lahko (z opombo 

evalvatorjem) izpuščajo specifična neustrezna vprašanja za določene kategorije uporabnikov 

in dodajajo svoja vprašanja. Izvajalce SVP smo zgolj prosili, da vprašanj in merskih lestvic v 

vprašalnikih ne spreminjajo, ker ocenjujemo, da so metodološko ustrezno formulirani. 

 

Drugo navodilo, ki so ga večkrat dobili JSVP vključeni v sistem evalviranja je, da poiščejo po 

občutku ustrezen trenutek za izpolnjevanje vprašalnikov. Torej, da ne obremenjujejo 

uporabnikov s tem, ko so v stiski ali nerazpoloženi.  

 

Kriterij trajnosti 

 

Kroženje uporabnikov 

Uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali program in so se po prekinitvi 

obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali program, je po podatkih izvajalcev v 

P2POM 5 %, P2RC polovico in P2SC 7,5 %. V P2SC sta se ponovno vključila dva 

uporabnika. Eden je bil pred leti vključen v P2POM, za svetovanje pa se je odločil zaradi 
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potrebe po strokovni pomoči pri razreševanju drugih težav. Drugi uporabnik je bil pred leti 

vključen v TS in P2RC. Ob ponovni vključitvi je želel strokovno podporo pri vzpostavljanju 

abstinence, vendar je zavračal idejo o vključiti v katerikoli bivanjski program, zato so ga v 

obravnavo sprejeli v okviru programa P2SC. 

 

Po podatkih izvajalcev je bilo vključenih v obravnavanem obdobju v P2POM 25 % 

uporabnikov iz drugih programov, in sicer 5 % iz zdravstvenih programov, 19 % iz področja 

šolstva (stanovanjske skupine, vzgojni zavodi) in en uporabnik iz SVP – rejništvo (0,6 %); v 

5P2RC polovico uporabnikov iz drugih programov, in sicer 20 % iz zdravstva in 30 % iz SVP 

ter v P2SC približno dve tretjini uporabnikov, ki so prišli iz drugih programov, in sicer je 7 % 

uporabnikov prišlo iz zdravstva, vendar so bili tudi ti napoteni iz CSD v okviru aktivnega 

reševanja socialne problematike ter 56 % iz drugih SVP. V P2POM je bilo vključenih 5 % 

pacientov psihiatričnih programov, ki so se vključili v obravnavani program še med potekom 

zdravstvene obravnave. Iz stanovanjskih skupin/mladinskega doma/vzgojnega zavoda je 

prišlo v obravnavani program 19 % mladih. V P2RC je bilo 20 % uporabnikov vključenih iz 

zdravstva (CZOPD). Polovica uporabnikov se je vključila brez predhodne obravnave v 

kakšnem drugem programu ali pa so bili že vključeni v preteklosti in so obravnavani program 

dovolj dobro poznali. Opazili so, da so bili uspešnejši tisti uporabniki, ki so bili neposredno 

pred vključitvijo v program P2RC, vključeni v nek drug program zdravljenja odvisnosti. Dobra 

četrtina uporabnikov je prišla iz drugih SVP, ena uporabnica iz tujine, kjer je bila v terapevtski 

komuni, s katero tudi sicer sodelujejo. Običajno so bili uporabniki v drugih programih 

neuspešni in so prišli v P2RC v dogovoru s strokovnimi delavci. Program Svetovalnica 

poteka v dveh mestih. Na drugo lokacijo je vse uporabnike v program napotil CSD, od koder 

jih je prišlo 15 % (oz. 7 % od celotnega števila vključenih) vključenih tudi v program CZOPD, 

kjer so prejemali le substitucijsko terapijo. Program skupinskega in individualnega dela so 

obiskovali v dogovoru s CSD, saj je bilo prejemanje DSP pogojeno z vključitvijo v program. 

44 % uporabnikov, ki jih obravnavajo na prvi lokaciji pa se je v program Svetovalnica vključilo 

na lastno pobudo oz. na pobudo njihovih svojcev. 

 

V P2POM je 25 % uporabnikov poleg obravnavanega programa obiskovalo druge programe, 

in sicer 9 % uporabnikov na področju šolstva, 5 % na področju zdravstva in 0,6% SVP oz. 

rejništvo. V P2RC je polovica uporabnikov poleg obravnavanega programa obiskovala še 

zdravstvene programe in 2 % SVP. V P2SC je dobra polovica uporabnikov poleg 

obravnavanega programa obiskovala druge programe, in sicer je bilo 56 % vključenih tudi v 

svetovalno delo CSD, 7 % jih je poleg svetovalnega dela na CSD obiskovalo tudi zdravstveni 

program. Del uporabnikov P2POM je bilo nastanjenih v stanovanjskih skupinah (19 %). To 

so bili mladostniki iz šibkih družin z malo ustrezne podpore, tako da so potrebovali dodatno 

pomoč v življenju in šolanju. V P2POM so bili vključeni tudi zaradi vzpostavljanja in 

ohranjanja abstinence od marihuane, sicer bi bili lahko izključeni iz bivanja v stanovanjski 

skupini. V programu P2RC je večina uporabnikov obiskovala psihiatra. Dva uporabnika sta 

bila vključena v podporno obravnavo socialnovarstvene organizacije, med drugim v program 

za pomoč povzročiteljem nasilja. Vključitev v zunanje programe vzpodbujajo iz razloga, da 

uporabniki širijo svojo socialno mrežo, pa čeprav je to sprva le mreža strokovnih delavcev 

različnih programov. Z odhajanjem iz programa v zunanje okolje tudi preizkušajo trdnost 

lastne abstinence. Vsi uporabniki programa (razen enega) so bili prejemniki DSP in so bili v 

stiku s CSD. V programu P2SC je bilo 7 % uporabnikov vključenih tudi v program CZOPD, 

vendar so tam prejemali le substitucijsko terapijo (npr. metadon). 56 % uporabnikov je 

program skupinskega in individualnega dela obiskovalo v dogovoru s CSD. 
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Program deluje od leta 1993, torej približno 23 let. 

 

Dostopnost programa za uporabnike 

Uporabniki od klica do prve prejete storitve čakajo povprečno tri dni. P2POM poteka 

dopoldanskem in popoldanskem času iz razloga, da se uporabniki lahko poleg šole udeležijo 

tudi skupinskega ali individualnega dela v programu. Prostočasne dejavnosti so organizirane 

med vikendi, ker se jih tako lahko udeležijo skupaj z družinskimi člani. Strokovni vodja in 

hkrati vodja P2RC je po telefonu stalno dosegljiv za uporabnike. Za uporabnike, ki so 

kontinuirano vključeni v P2POM ter P2SC pa sta stalno dosegljiva strokovna delavca 

P2POM v programih. Delo z vključenimi uporabniki v P2POM in P2SC poteka: ponedeljek: 

od 8:00 do 16:00, torek: od 8:00 do 19:00. sreda: od 13:00 do 21:00, četrtek: od 8:00 do 

18:00 in petek od 8:00 do 16:00. Delo z vključenimi uporabniki v P2RC poteka od ponedeljka 

do petka med 08.00 in 20.00 uro, hkrati izvajalci programa omogočajo 24 urno telefonska 

dosegljivost za vključene uporabnike v P2RC. Izvajanje programa P2SC v prostorih CSD: 

vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 13:00 do 19:00. To ocenjujemo kot popolnoma 

ustrezno. 

 

V obeh enotah P2 prostori ne omogočajo dostopa gibalno oviranim osebam. Sanitarije niso 

prirejene gibalno oviranim. To ocenjujemo kot manj ustrezno. Na nobeni izmed obeh lokacij 

še niso zaznali potrebe po dvigalu ali klančini.  

 

Prostori obeh enot so ustrezno dostopni z vidika javnega prevoza. Prostori, kjer izvajajo 

P2SC in P2POM so v centru mesta, v neposredni bližini vseh avtobusnih prog in tudi 

železniške postaje. P2RC poteka primestnem okolju, vendar je dostopen z javnim mestnim 

prevozom. Prostori obeh enot so ustrezno označeni z veliko tablo na hiši z nazivom društva. 

Na enoti, kjer izvajajo P2SC in P2POM, je je ob vhodnih vratih še izpis delovnega časa in 

kontaktnih številk. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno.  

 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno.  
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3.1 UVOD 
 

V poročilu predstavljamo ugotovitve analize podatkov P3, za obdobje od 1. 1. 2015 – 31. 12. 

2015. 

 

Ugotovitve prikazujemo po posameznih sklopih kriterijev evalviranja:  

 ustreznost ciljev za reševanje problemov posameznih skupin; 

 uspešnost programa; 

 učinkovitost izvedenega programa;  

 ocena tveganja za izvedbo programa; 

 trajnost programa. 

  

Nekatere ugotovitve podajamo v obliki ocen, druge, kjer kvantitativno ocenjevanje ni 

smiselno, pa podajamo opisno. Za ocenjevanje uporabljamo lestvico od 0 (popolnoma 

neustrezno) do 6 (popolnoma ustrezno). Oznaka n.p. pomeni, da iz organizacije o danem 

vidiku nismo dobili podatka in oznaka n.o., da vidika ne ocenjujemo, ker ocena ni relevantna 

za dani program oz. program ocenjujemo zgolj opisno. 

 

Pri posameznih dimenzijah kriterijev, ki jih ocenjujemo številčno, podajamo tudi vsote, 

deleže, koeficiente, ki nam služijo kot osnova za ocenjevanje. Ocenjevalni listi za posamezno 

skupino programov oz. posamezni program so priloženi na koncu splošnega dela poročila.  

 

Na koncu poročila podajamo ključne ugotovitve in predloge za delovanje obravnavanega 

programa. 
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3.2 USTREZNOST CILJEV ZA REŠEVANJE PROBLEMOV 

POSAMEZNIH SKUPIN UPORABNIKOV 
 

Ugotovitve v tem poglavju prikazujemo v dveh točkah. V prvi so podane osnovne informacije 

o ciljih programa. V Preglednici 2.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa 

povezani s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine programov. Cilje na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog smo skupaj z izvajalci 

programov omenjenega področja in predstavniki MDDSZ prenovili v letu 2012, končno 

verzijo pa je potrdil tudi naročnik (MDDSZ). V Preglednici 2.2 prikazujemo dodatne cilje 

programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa pomemben del delovanja posameznega 

programa.  

 

V drugi točki podajamo ugotovitve glede ustreznosti ciljev programa za reševanje problemov 

posameznih skupin uporabnikov po naslednjih dimenzijah: primernost formulacije ciljev in 

ustreznost ciljev glede na tip programa. Ugotovitve podajamo opisno. 

 

3.2.1 Povezava ciljev programov s skupnimi cilji za evalviranje ter 

dodatni cilji 

 

V Preglednici 3.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa povezani s cilji, ki smo 

jih določili na ravni skupine programov. 

 

Preglednica 3.1: Povezava ciljev programa s skupaj določenimi cilji za evalviranje 

Skupni cilji, predvideni za visokopražne programe namenjene uporabnikom 

prepovedanih drog 
Da/Ne/Delno 

konstruktivno preživljanje prostega časa delno 

varna, dobra socialna mreža da 

konstruktivno reševanje konfliktov  delno 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) delno 

zastavljanje in uresničevanje ciljev delno 

sprejetje problematike / uvid v problem delno 

ureditev statusa da 

pridobitev novih spretnosti, znanj da 

pridobitev delovnih navad da 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini delno 

predčasen odhod iz programa delno 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti 
delno 

 

Aktualni cilji obravnavanega programa se vsaj posredno pokrivajo s cilji, ki smo jih določili na 

ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 

2012. Gre zgolj za drugačne formulacije. 

 

V Preglednici 3.2 prikazujemo dodatne cilje programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa 

pomemben del delovanja posameznega programa. 
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Preglednica 3.2: Dodatni cilji programa 

Dodatni cilji 

povezovanje z drugimi ustanovami 

podpora laični in strokovni javnosti 

pripraviti za vstop v nadaljevalne programe 

 

Izvajalci programa so navedli tri dodatne cilje, ki ne sodijo v nabor ciljev, ki smo jih določili na 

ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 

2012, in sicer povezovanje z drugimi ustanovami; podpora laični in strokovni javnosti in 

pripraviti za vstop v nadaljevalne programe. Slednji cilj je specifični cilj obravnavanega 

programa, saj gre za vmesni program, ki omogoča maksimalno nekajmesečno bivanje 

(praviloma nekaj tednov) in je oblika pripravljalnega programa na vstop v komuno.  

 

3.2.2 Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Primernost formulacije ciljev:  

Vsi cilji programa niso v celoti ustrezno definirani, nekateri so definirani kot postopki oz. 

storitve, ki jih v programu izvajajo.  

 

Ustreznost ciljev glede na tip programa: 

Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 
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3.3 USPEŠNOST PROGRAMA 
 

V visokopražnih programih namenjenih uporabnikom prepovedanih drog merimo doseganje 

posameznih skupnih ciljev z naslednjimi vprašalniki: Vprašalnik za uporabnike ob vstopu v 

program, Vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa, Vprašalnik za 

oceno programa – svojci in Dokumentacija za uporabnike12. V letu 2012 smo celoten sistem 

ciljev in vprašalnikov, ki merijo uspešnost programa temeljito preoblikovali. Doseganje ciljev 

pa merimo tudi preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za pripravo evalvacijskega 

poročila za skupino programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni 

uporabnikom prepovedanih drog, ki so nam jih posredovali izvajalci. 

 

Obravnavani program je oddal 209 zpolnjenih vprašalnikov (od tega 75 vprašalnikov ob 

vstopu, 66 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu, 35 dokumentacij za uporabnike in 33 

vprašalnikov za oceno programa za svojce). V program je bilo v obravnavanem obdobju 

vključenih 249 rednih različnih uporabnikov. 

 

V analizo smo zajeli 176 prejetih vprašalnikov za uporabnike (84,21 %), kar prikazujemo v 

Preglednici 3.3. 

 

Preglednica 3.3: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 75 

Evalvacija/izstop 66 

Dokumentacija za uporabnike 35 

Ocena programa svojci 33 

Skupaj prejetih vprašalnikov 209 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 176 

 

V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za vsak cilj podajamo 

številčno oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni 

posamezni elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 3.4). 

 

Preglednica 3.4: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 6 

varna, dobra socialna mreža 6 

konstruktivno reševanje konfliktov  6 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 6 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 4 

sprejetje problematike / uvid v problem 6 

ureditev statusa 4 

pridobitev novih spretnosti, znanj 2 

pridobitev delovnih navad 2 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 6 

                                                           
12 Izvajalci SVP so dobili navodilo, naj na IRSSV posredujejo vprašalnike tistih uporabnikov, ki so obiskovali program v obdobju 
od 1. 1. do 31. 12. 2015, pri tem je bilo dogovorjeno, da jim ni treba pošiljati Dokumentacije o programu, saj potrebne podatke 
vsebujejo že Zbirniki podatkov o programu. 
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Skupni cilji Ocena 

predčasen odhod iz programa 5 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji 

z drugo obliko zasvojenosti 

5 

 

3.3.1 Analiza vprašalnikov  

 

Omejitve pri analizi vprašalnikov: 

 

 skupno število odgovorov ni vedno enako številu vprašalnikov, saj vsi anketiranci niso 

vedno odgovarjali na vsa vprašanja; 

 v analizo smo vključili različne vprašalnike, ki smo jih v času od uvedbe spreminjali in 

dopolnjevali, zato nismo vseh vprašanj zajeli pri vseh tipih vprašalnikov.  

 nekateri vprašalniki so pomanjkljivo izpolnjeni; kljub temu da so imeli uporabniki 

povsod možnost označiti odgovor 98 (ne vem) in 99 (ne morem odgovoriti) na 

nekatera vprašanja niso odgovorili, večinoma pa nismo morali razbrati, ali je uporabnik 

vprašanje spregledal ali se določeno vprašanje uporabniku ni zdelo relevantno ali pa 

morda na vprašanje ni znal odgovoriti; 

 pri predstavitvi opisnih statistik uporabljamo izračunana povprečja na vseh enotah; 

kjer imamo izračune t-testa za dva odvisna vzorca (pri spremenljivkah z normalno 

porazdelitvijo) ali Wilcoxonov test (pri spremenljivkah, kjer porazdelitev ni normalna), 

je potrebno upoštevati, da smo pri izračunu upoštevali zgolj enote, za katere imamo 

identične šifre tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu iz programa, kar 

pomeni, da je skupno število enot lahko manjše, nekoliko pa se spremenijo tudi 

povprečja za zgolj te enote. Povprečij, izračunanih na manjšem številu enot, v poročilu 

ne predstavljamo. 

 

Pojasnila pri interpretacijah rezultatov: 

 

 pri interpretacijah rezultatov prikazujemo deleže (v odstotkih) ali povprečne vrednosti. 

Pri primerjavi med vstopom in evalvacijo/izstopom so deleži ali povprečne vrednosti 

lahko predstavljeni v oklepajih (npr. 4,20 oz. 4,30), prva številka vedno pomeni delež 

ali povprečno vrednost ob vstopu v program, druga številka pa ob evalvaciji/izstopu iz 

programa; 

 pri ocenjevanju upoštevamo statistično značilne razlike pri vsaj 5-odstotni stopnji 

značilnosti. 

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 
 
Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 
različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 
program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 
Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 
4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)13.  

                                                           
13 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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Preglednica 3.5: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 
Vstop (n=75) Evalvacija/izstop (n=66) 

Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 28 (37,8) 35 (47,3) 11 (14,9) 56 (84,4) 6 (9,1) 4 (6,1) 

Glasba 21 (28,4) 23 (31,1) 20 (40,5) 21 (32,8) 20 (31,3) 23 (35,9) 

Branje 26 (35,6) 36 (49,3) 11 (15,1) 52 (80,0) 9 (13,8) 4 (6,2) 

Ustvarjanje 17 (23,3) 22 (30,1) 34 (46,6) 28 (42,4) 18 (27,3) 20 (30,3) 

Kulturne 

prireditve 
5 (6,8) 42 (57,5) 26 (35,6) 9 (13,6) 22 (33,3) 33 (50,0) 

Družabne igre 20 (27,8) 35 (48,6) 17 (23,6) 44 (67,7) 12 (18,5) 9 (13,8) 

Prostovoljno delo 18 (25,0) 13 (18,1) 41 (56,9) 25 (38,5) 8 (12,3) 32 (49,2) 

Drugo 6 (8,2) 1 (1,3) 0 (0,0) 1 (1,5) 2 (3,0) 1 (1,5) 

 
Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladujeta šport (37,8 %) in branje 
(35,6 %), s čimer se uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz programa 
sta najpogostejši dejavnosti prav tako šport (84,4 %) in branje (80,0 %), le da je odstotek 
uporabnikov, ki prosti čas preživlja s športom in branjem ob izstopu/evalvaciji bistveno večji 
kot pri vstopu. Poleg navedenih dejavnosti so uporabniki ob vstopu navedli, da se pogosto 
ukvarjajo z živalmi, molijo, meditirajo, delajo okoli hiše ali se ukvarjajo z elektroniko oziroma 
računalnikom (8,2 %).  
 
Preglednica 3.6: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 67 1,1 3,9 2,5 0,6 

Preživljanje prostega časa – izstop* 60 1,1 4,0 3,0 0,7 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 3.4). 

 
Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 2,5, pri izstopu 3,0, kar 
pomeni, da se uporabniki v povprečju z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob vstopu 
ukvarjajo manj kot enkrat na teden (občasno), ob izstopu pa v povprečju približno enkrat na 
teden (pogosto). Razlike so statistično značilne, in sicer se je pogostost preživljanja prostega 
časa z omenjenimi aktivnostmi povečala. 
 
Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 
Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 
dobro, 5-odlično). 
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Slika 3.1: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=20 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Varnost socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma nezadostna (28,6 %) in 
zadostna (40,0 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže večinoma ocenjena kot 
zadostna (31,4 %) in dobra (45,7 %) pri izstopu iz programa pa v največji meri dobra (40,0 
%) in prav dobra (31,4 %). Za 5,7 % uporabnikov ob vstopu in evalvaciji ter 11,4 % 
uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene varnosti socialne mreže. 
  
Preglednica 3.7: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

32 1 4 2,1 1,0 33 1 4 2,8 0,8 31 1 5 3,3 0,9 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 2,1, ob evalvaciji 2,8 in ob 
izstopu 3,3. 
 
Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže so statistično značilne. Ob evalvaciji je 
bila ocena višja kot ob vstopu (p<0,001), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu 
(p<0,001). 
 
Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 
 
Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 
konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-
odlično). 
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Slika 3.2: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=20 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Pripravljenost uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma nezadostna 
(37,1 %) in zadostna (28,6 %) in dobra (25,7 %), ob evalvaciji pa večinoma zadostna (22,9 
%) in dobra (57,1 %). Pri izstopu iz programa pa je bila pripravljenost za reševanje konfliktov 
večinoma dobra (37,1 %) in prav dobra (34,3 %). Za 5,7 % uporabnikov ob vstopu, 11,4 % 
uporabnikov ob evalvaciji in 8,6 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali 
ocene. 
 
Preglednica 3.8: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
33 1 4 1,9 0,9 31 1 4 2,7 0,6 32 2 5 3,7 0,8 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxon test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 1,9, ob evalvaciji 
2,7 in ob izstopu 3,7. 
 
Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne. Ob 
evalvaciji je bila ocena višja kot ob vstopu (p<0,001), ob izstopu pa prav tako višja kot pri 
vstopu (p<0,001).  
 
  

37,1

28,6

25,7

2,9

0

5,7

2,9

22,9

57,1

5,7

0

11,4

0

2,9

37,1

34,3

17,1

8,6

0 10 20 30 40 50 60

Nezadostno

Zadostno

Dobro

Prav dobro

Odlično

Ne morem odgovoriti

Vstop Evalvacija Izstop



 

90 
 

Slika 3.3: Ocena komunikacije v %, n=20 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma nezadostna (25,7 %) in 
zadostna (45,7 %), ob evalvaciji v največji meri dobra (62,9 %), pri izstopu iz programa pa v 
največji meri dobra (25,7 %) in prav dobra (42,9 %). Za 5,7 % uporabnikov ob vstopu ter 2,9 
% uporabnikov ob evalvaciji in izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 
 
Preglednica 3.9: Opisne statistike za oceno komunikacije 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 33 1 4 2,0 0,8 34 1 4 2,9 0,7 34 1 5 3,7 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,0, ob evalvaciji 2,9 in ob izstopu 3,7. 
 
Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne. Ob evalvaciji je bila ocena 
višja kot ob vstopu (p<0,001), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu (p<0,001). 
 
Pripravljenost za reševanje konfliktov in komunikacija uporabnikov sta se ob izstopu v 
primerjavi z vstopom izboljšali. 
 
Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 
 
Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 
iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 
uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 
zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-
zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 3.10: Skrb za lastno zdravje-samoocena 

 
Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno 

stanje 
73 1 5 3,1 0,8 65 2 5 3,5 0,7 

Telesna dejavnost 74 1 5 3,0 1,0 65 2 5 3,6 0,9 

Skrb za zdravje 74 1 5 3,1 1,1 65 2 5 3,7 0,9 

Indeks skrb za lastno 

zdravje* 
73 1,3 5,0 3,1 0,8 20 2,0 5,0 3,6 0,8 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 
Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,1, 
telesno dejavnost z oceno 3,0 in skrb za zdravje z oceno 3,1. Ob evalvaciji/izstopu iz 
programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 3,5, ocena telesne dejavnosti 3,6 
in ocena skrbi za zdravje 3,7. 
 
Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 
za zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu povišale. Povprečna 
ocena skrbi za lastno zdravje je ob vstopu znašala 3,1, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 3,6. 

Razlike so statistično značilne. 

 
Slika 3.4: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 
Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 
80,0 %, ob evalvaciji/ izstopu 53,0 %), veliko pa jih je opravilo tudi preventivni pregled (ob 
vstopu 66,7 %, ob evalvaciji/izstopu 45,5 %). V primerjavi z vstopom se je ob 
evalvaciji/izstopu znižal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi telesnih bolezni (iz 
33,3 % na 24,2 %) in psihičnih težav (iz 45,3 % na 34,8 %).  
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Preglednica 3.11: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
34 1 5 2,2 1,1 34 2 5 3,2 0,7 33 2 5 3,9 1,0 

Skrb za 

zdravje 
34 1 4 2,6 1,1 33 2 4 3,4 0,7 35 2 5 4,1 0,8 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili t-test za odvisne vzorce oziroma Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na 
enotah, za katere imamo podatek ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 
2,2, skrb za zdravje pa z oceno 2,6. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 3,2, 
ocena skrbi za zdravje pa 3,4. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti znašala 
3,9 in ocena skrbi za zdravje 4,1. 
 
Razlike v povprečju ocene so statistično značilne, in sicer ob evalvaciji je bila ocena višja kot 
ob vstopu (p<0,001), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu (p<0,001).  
 
Ugotavljamo, da sta se telesna dejavnost in skrb za zdravje po strokovni oceni ob evalvaciji 
in izstopu v primerjavi z vstopom zvišali.  
 
Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 
 
Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 
zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 
skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 
doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 
2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 
celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.14 
 
Preglednica 3.12: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=15 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 35 4,8 

Služba, delo, usposabljanje 7 2,8 

Boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 
samopodoba…) 

13 2,7 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika 
po potrebi 

9 4,2 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 
starševstvo 

17 3,4 

Boljša komunikacija (kontroliranje agresije, 
eksplozivnosti, ne vsiljevati svojega mnenja, poslušati 
druge v pogovoru…) 

17 2,9 

Izpit za avto 1 / 

Redna telesna/fizična aktivnost 5 / 

Urejen urnik, bioritem, prehranjevanje, delovne navade, 
red, disciplina 

8 3,6 

Asertivnost (znati postaviti meje, postaviti sebe na prvo 
mesto, v smislu ne biti všečen) 

8 3,6 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Odkrivanje in negovanje lastnih hobijev 2 / 

Postati odgovoren (za lastno življenje), ne prenašati 
odgovornosti na druge 

6 4,3 

                                                           
14 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo veliko enot (<6), smo izločili iz analize.   
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 Število 
Aritmetična 

sredina 

Odzivanje na uradno in drugo pomembno pošto (kazni, 
sodišča, položnice…) 

3 / 

Širjenje, izboljšanje socialne mreže 4 / 

Urejanje statusa  2 / 

Šolanje/izobraževanje 2 / 

Opuščanje kajenja 4 / 

Končanje programa  14 4,2 

Stanovanje, ureditev bivalnih razmer 3 / 
Legenda: / - premalo enot analize (<6) 

 
Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje treznosti in abstinence (35-krat), 
komunikacije (17-krat) in partnerstvo (17-krat). Podatki kažejo, da so bili najbolje realizirani 
cilji treznosti in abstinence (4,8), postati odgovorne osebe (4,3), zdravo življenje (4,2) in 
končanje programa (4,2). Najslabše realizirana cilja sta bila boljše počutje in (2,7) in služba, 
delo oziroma usposabljanje (2,8). 
 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 
 
Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Slika 3.5: Sprejetje problemov v %, n=20 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (60,0 %), ob 
evalvaciji v največji meri dobra (68,6 %), pri izstopu iz programa pa v največji meri dobra 
(22,9 %), prav dobra (40,0 %) in odlična (22,9 %). Za 2,9 % uporabnikov ob vstopu ter 8,6 % 
uporabnikov ob evalvaciji in izstopu strokovni delavci pri izstopu niso podali ocene. 
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Preglednica 3.13: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
34 1 4 2,2 0,7 32 1 4 3,0 0,6 32 2 5 3,9 0,9 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,2, ob evalvaciji 3,0 in ob izstopu 3,9. 
 
Razlika v povprečju ocene uvida v problem je statistično značilna med vstopom in evalvacijo, 
in sicer je bila ocena ob evalvaciji višja kot ob vstopu (p<0,001), prav tako pa je bila ocena ob 
izstopu višja v primerjavi z vstopom (p<0,001).  
 
Cilj 7: Ureditev statusa 
 
Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 3.14: Urejenost statusa 

 

Vstop (n=35) Izstop (n=34)15 

Frekvenca 
Odstotek 

(%) 
Frekvenca 

Odstotek 
(%) 

Zdravstveno zavarovanje 35 100,0 34 100,0 

Pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

8 22,9 10 29,4 

Osebni dokumenti 34 97,1 34 100,0 

Stalno prebivališče 20 57,1 26 76,5 

Denarna socialna pomoč 20 57,1 20 58,8 

Plačano delo* 4 11,5 4 11,8 

Brezposelnost 25 71,4 26 76,5 

Šolanje 3 8,6 2 5,9 

Delovno nezmožen 2 5,7 3 8,8 

Upokojitev 0 0 0 0 
*Ob vstopu je en uporabnik opravljal plačano delo (2,9 %), trije uporabniki pa priložnostno plačano delo (8,6 %), ob izstopu pa 
so trije uporabniki opravljali plačano delo (8,6 %), en uporabnik pa priložnostno plačano delo (2,9 %). 

 
Ugotavljamo, da so imeli vsi uporabniki ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje (100,0 
%), večina uporabnikov pa tudi osebne dokumente (97,1 %). 20 uporabnikov je ob vstopu 
imelo urejeno stalno prebivališče (57,1 %), pokojninsko in invalidsko zavarovanje je 
prejemalo osem uporabnikov (22,9 %). 20 uporabnikov je prejemalo tudi denarno socialno 
pomoč. Ob izstopu se stanje statusa uporabnikov v primerjavi z vstopom bistveno ni 
spremenilo, sicer pa je več uporabnikov ob izstopu imelo urejeno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (29,4 %), prav tako je več uporabnikov uredilo stalno prebivališče (76,5 %). 
Izvajalec je navedel, da so uporabniki intenzivno urejali manjkajoče dokumente, kar se 
odraža v boljše urejenem statusu uporabnikov ob izstopu. 
 
Ob vstopu v program so štirje uporabniki (11,5 %) opravljali plačano delo, 25 uporabnikov 
(71,4 %) pa je bilo brezposelnih. Trije uporabniki so se šolali (8,6 %). Pri izstopu iz programa 
so plačano delo prav tako opravljali štirje uporabniki, en uporabnik je s šolanjem končal in ni 
uspel dobiti zaposlitve, zato se je brezposelnost ob izstopu povečala. Razlike niso statistično 
značilne. 
 
 

                                                           
15 Pri izstopu za enega uporabnika nimamo podatkov, zato smo analizo upoštevali na preostalih 34 enotah. 
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Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 
 
Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 
programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 
 
Preglednica 3.15: Pridobivanje novih spretnosti,n=66 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Ročne spretnosti 28 42,4 

Znanje jezikov 4 6,1 

Računalništvo 4 6,1 

Vozniški izpit 0 0 

Gospodinjska opravila 53 80,3 

Vzdrževalna dela 31 47,0 

Zdrav način življenja 54 81,8 

Drugo 4 6,1 

 
Največ uporabnikov je pridobilo novo znanje o zdravem načinu življenja (81,8 %) in 
gospodinjskih opravilih in vzdrževalnih delih (80,3 %). Skoraj polovica uporabnikov je 
pridobila znanje o vzdrževalnih delih (47,0 %) ter ročnih spretnosti (42,4 %), manj 
uporabnikov pa se je naučilo novih jezikov in računalništva (po 6,1 %). Med drugim so se 
uporabniki naučili tudi dela na vrtu, potrpljenja pri življenju z drugimi (drugače mislečimi) 
ljudmi ter risati (6,1 %). Podatki kažejo, da se je 65 uporabnikov      (98,4 %) v programu 
naučilo vsaj ene spretnosti. 
 
Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 
 
Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 3.16 Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=35 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 1 2,9 

Družbeno koristno delo 1 2,9 

Prostovoljsko delo 11 31,4 

Delovna terapija 10 28,6 

 

En uporabnik (2,9 %) je v času bivanja v programu opravil zaposlitveno rehabilitacijo 

prostovoljsko delo, en uporabnik pa je opravljal družbeno koristno delo (2,9 %). Približno 

tretjina uporabnikov je opravljala prostovoljsko delo (31,4 %), 10 uporabnikov pa je 

sodelovalo v delovni terapiji znotraj programa (28,6 %). 

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 
 
Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
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Preglednica 3.17: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 

 
Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 

Signifikanca 
N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 
resnih, hudih sporih s 
starši. 

30 33,3 31 9,7 32 6,3 
0,039 

 

… je uporabnik v 
resnih, hudih sporih z 
brati/sestrami. 

22 22,7 25 16,0 28 7,1 0,250 

… je uporabnik v sporu 
s partnerjem. 

19 31,6 23 17,4 27 11,1 0,250 

… ima uporabnik 
težave v odnosih s 
člani družine. 

31 71,0 32 43,8 30 23,3 <0,001 

… je uporabnik žrtev 
psihičnih zlorab. 

25 40,0 29 10,3 32 9,4 0,012 

… je uporabnik žrtev 
fizičnih zlorab. 

25 28,0 29 0,0 31 6,5 0,125 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemar test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) statistično 
značilno zmanjšali konflikti s starši (33,3 % oz. 6,3 %), z družinskimi člani (71,0 % oz. 23,3 
%) ter psihična zloraba uporabnikov (40,0 % oz. 9,4 %). 
 

Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 
 
Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 3.18: Izstop iz programa, n=35 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Program je uspešno zaključil 23 65,7 

Program je deloma uspešno zaključil 4 11,4 

Iz programa je izstopil predčasno 6 17,1 

Ne morem oceniti 2 5,7 

 
Več kot polovica uporabnikov je program uspešno zaključila (65,7 %), štirje uporabniki pa so 
program zaključili delno uspešno (11,4 %). Šest uporabnikov je iz programa izstopilo 
predčasno (17,1 %), razlogi za predčasen odhod pa so nasilno vedenje (izključitev iz 
programa), vključitev v nizkopražni program zaradi odvisnosti ter nezmožnost bivanja v 
programu. Za dva uporabnika (5,7 %) strokovni delavci podatka o odhodu niso ocenili. 
 
Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 
kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 
 
Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 
obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Strokovni delavci so zabeležili štiri primere uporabnikov (11,4 %), kjer je šlo za kompenzacijo 
z drugo obliko zasvojensti (alkohol), pri dveh uporabnikih se je pojavila šibkejša vrnitev k isti 
obliki zasvojenosti oziroma spodrsljaj (5,7 %) pri treh uporabnikih pa kriminal, prekrški, 
zapor, kazni (8,8 %). Pri enem uporabniku so strokovni delavci zasledili samopoškodovanje 
ter poskus samomora (2,9 %), pri dveh uporabnikih pa kompenzacijo z drugo obliko 
zasvojenosti (tablete). 
 

 



 

97 
 

3.4 UČINKOVITOST PROGRAMA  
 

Doseganje učinkovitosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu 

za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog ter preko končnega poročila o 

izvajanju programa socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 za C 

programe – socialna rehabilitacija zasvojenih. Učinkovitost programa ocenjujemo na podlagi 

naslednjih dimenzij: primernost sredstev glede na število uporabnikov; primernost razmerja 

opravljenega dela neposredno z uporabniki in ostalega opravljenega dela. Podajamo 

številčne ocene. 

 

Preglednica 3.19: Učinkovitost rabe programskih virov 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost sredstev glede na število uporabnikov 504,10 EUR 3 

odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99)*, 

specifične postopke (100-199) ter postopke z 

anonimnimi uporabniki (600-699) v razmerju do 

porabljenega časa za vse opravljene postopke (1-699) 

75,22 % 6 

Opomba: 

*V oklepajih navajamo standardizirane sklope šifer iz baze opravljenih postopkov. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot srednje ustrezno. Če 

sredstva preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število uporabnikov, 

je to okrog 504 EUR na uporabnika, kar ocenjujemo kot srednje ustrezno. 

 

Odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99), specifične postopke (100-199) 

ter postopke z anonimni uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za vse 

opravljene postopke (1-699): delež časa porabljenega za skupne, specifične postopke ter 

postopke z anonimnimi uporabniki v skupnem seštevku časa za vse postopke je dobre tri 

četrtine, kar ocenjujemo kot popolnoma ustrezno.   
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3.5 OCENA TVEGANJA ZA IZVEDBO PROGRAMA  
 

Oceno tveganja za izvedbo programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o 

programu za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju 

preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Analizo 

tveganja za izvedbo programa podajamo v več točkah: tveganja z vidika financiranja 

programa, z vidika zagotavljanja primernega kadra za izvajanje programa, z vidika 

ustreznosti programa za vključene uporabnike, z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa in drugih dejavnikov tveganja. Za nekatere dimenzije podajamo opisne 

ocene, za večino pa številčne. 

 

3.5.1 Ocena tveganja z vidika financiranja programa 

 

Preglednica 3.20: Financiranje programa 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za 

polni delovni čas 
25.150,25 6 

delež sofinanciranja MDDSZ glede na vse prihodke 58,96 % 3 

 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za poln delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. V povprečju zaposleni na letni ravni dobijo 25.150,25 EUR.  

 

Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 60 %. Ostala sredstva večinoma 

prihajajo preko ZRSZ in ustanovitelja oz. krovne organizacije programa. To ocenjujemo kot 

srednje ustrezno.  

 

Ustreznost velikosti proračuna za namen programa: finančna sredstva so zadostovala, 

da se je program nemoteno izvedel.  

 

3.5.2 Ocena tveganja z vidika zagotavljanja primernega kadra za 

izvajanje programa 

 

Preglednica 3.21: Primernost kadrov, ki delajo neposredno z uporabniki 

Kriterij Količnik/delež Ocena 

razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in 

številom zaposlenih 
5,01 6 

formalna usposobljenost kadrov (delež zaposlenih s strokovnim 

izpitom) 
30 % 2 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih (aritmetična sredina) 6 5 

ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ (skladnost s 

pogodbo) 
100 % 6 

 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Menimo, da je mesečno okrog 5 uporabnikov na 

izvajalca popolnoma ustrezna obremenitev.  
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Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, ki imajo opravljen strokovni 

izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot manj ustrezno, saj ima le slaba tretjina 

zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 

 

Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih ocenjujemo kot zelo ustrezno – v povprečju 

imajo zaposleni v programu šesto stopnjo izobrazbe.  

 

Ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ: Po podatkih, prejetih od izvajalcev 

programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

3.5.3  Ocena tveganja z vidika ustreznosti programa za vključene 

uporabnike 

 

Primerjava ciljne in vključene populacije: ciljna in vključena populacija se ujemata.  

 

Ustreznost programa za vključeno populacijo: program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo.  

 

3.5.4  Ocena tveganja z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa 

 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

3.5.5  Ocena tveganja z vidika beleženja in izvajanja ustreznih postopkov 

 

Preglednica 3.22: Postopki 

Kriterij Ocena 

kakovost strukture postopkov 6 

 

Kakovost strukture postopkov: poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu 

uporabljajo pri beleženju opravljenega dela, sta ustrezni.  

 

Ustreznost postopkov glede na zastavljene cilje: postopki, ki jih v programu uporabljajo 

pri beleženju opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

3.5.6  Ocena tveganja - ostalo 
 

Obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali: v obravnavanem 

obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih uporabljali.  

 

Administrativne in organizacijske ovire: izvajalci programa navajajo, da je evalvacijski 

vprašalnik Dokumentacija za uporabnike za tovrsten program, kjer uporabniki bivajo 

praviloma nekaj tednov, preobsežen.  
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3.6 TRAJNOST PROGRAMA 
 

Oceno trajnosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za 

pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Trajnost programa 

ocenjujemo preko deležev povratnikov iz istega ali drugih programov ter razlogov za 

povratništvo in števila let delovanja programa. Posamezne dimenzije ocenjujemo opisno. 

Oceno trajnosti programa pa podajamo tudi na podlagi dejavnikov dostopnosti programa.  

 

Delež povratnikov in razlogi: uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali 

program in so se po prekinitvi obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali 

program, je po podatkih izvajalcev 15 %. V celodnevni pripravljalni terapevtski center se 

vključujejo uporabniki tudi za poskusno dobo. Nekateri izmed njih terapevtsko skupnost 

zapustijo predčasno. Vzrok je lahko pomanjkanje motivacije, ko se soočijo z zahtevno 

strukturo in aktivnostmi programa. Za kandidate, ki ne pokažejo dovolj velike zrelosti ali 

pripravljenosti odredijo začasno izključitev oz. premislek. Če ne gre za bistvene kršitve 

terapevtskega dogovora, se lahko naknadno, po sklepu strokovnega tima, tovrstni uporabniki 

ponovno vključijo v program. 

 

Delež uporabnikov iz drugih programov in razlogi: po podatkih izvajalcev je bilo v 

program vključenih v obravnavanem obdobju 60 % uporabnikov, ki so prišli iz drugih 

programov, in sicer  iz naslednjih SVP: nizkopražnih programov namenjeni uporabnikom 

prepovedanih drog (5 %) in abstinenčnih programov drugih terapevtskih skupnosti (30 %). 

Hkrati je okrog 40 % prišlo iz psihiatrične klinike, CZOPD in drugih substitucijskih programov 

v okviru javnega zdravstva. 

 

Visokopražni programi terapevtskih skupnosti so navadno namenjeni tistim, ki so že poskusili 

vzpostaviti in vzdrževati abstinenco od PAS v domačem okolju. Navadno se uporabniki šele 

po večkratnih krajših poskusih neuspešnega zdravljenja vključujejo v programe, ki terjajo 

dolgotrajnejši odmik od domačega okolja in celostno obravnavo zasvojenosti. V programe pa 

se vključujejo tudi posamezniki, ki želijo prekiniti s substitucijsko terapijo, ob tem se 

zavedajo, da je za celostno rehabilitacijo potreben daljši čas in ustrezno okolje. 

 

Delež uporabnikov, ki obiskujejo poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug 

SVP: po podatkih izvajalcev je bilo v letu 2015, 55 % uporabnikov, ki so obiskovali poleg 

obravnavanega programa, še vsaj en drug SVP program. Med uporabniki celodnevne 

obravnave je bilo takih približno 25 % uporabnikov. Celodnevna obravnava je namenjena 

vsem, ki imajo težave z zasvojenostjo, lahko se vključijo tudi uporabniki s komorbidnimi 

motnjami. V nekaterih primerih je zaradi kompleksnosti težav uporabnika vključenost v 

psihiatrično obravnavo (mesečni pregledi pri izbranem psihiatru) nujna. Med ostalimi 

uporabniki in svojci je bilo takih uporabnikov slaba tretjina (30 %). Izmed njih je bilo največ 

sočasno vključenih v SVP drugih nevladnih organizacij. Uporabnike občasne obravnave 

vključujejo tudi v podporne skupine drugih organizacij, predvsem gre tu za podporne 

strokovno vodene skupine za svojce, samo-pomočniške skupine, pogosto so vključeni tudi v 

individualno obravnavo (partnersko in družinsko svetovanje, psihoterapijo). Gre predvsem za 

možnost vključitve uporabnikov v pomoč, ki se izvaja bližje njihovega doma. 
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Število let delovanja programa: program deluje od leta 1997, torej približno 19 let. 

 

Preglednica 3.23: Dostopnost programa za uporabnike 

Kriterij Ocena 

čakalna doba – podatek izvajalcev 6 

arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 3 

dostopnost informacij o programu na spletu 6 

 

Čakalna doba – podatek izvajalcev 

Čakalna doba na prvi informativni ali svetovalni razgovor je bila do 24 ur, razgovor so opravili 

že naslednji delovni dan po prejetem klicu, izjemoma tudi isti dan, če je bil na voljo strokovni 

delavec. Vključitev v celodnevno obravnavo opravijo že dan po informativnem razgovoru, 

morajo pa biti izpolnjeni pogoji terapevtskega dogovora (abstinenca, ureditev osebnih 

dokumentov in nekateri drugi pogoji, ki se opredeljeni v dogovorih s potencialnimi kandidati 

za vstop). Najpogosteje se uporabniki vključijo v času do 10 dni po prvem razgovoru, v 

povprečju sta pred vstopom opravljena dva informativno-svetovalna razgovora (prisotni so 

tudi svojci). To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Urnik dela 

Pripravljalni terapevtski center je odprt vse dni v tednu, 24 ur dnevno. V dnevnem času (med 

8. in 20. uro), vse delovne dni v tednu, potekajo: prvi informativni razgovori, svetovanja, delo 

s svojci in ostali sklopi programa.  

Delo celodnevne obravnave poteka v treh izmenah, čez dan je na razpolago strokovni 

delavec, v nočnem času poteka dežurstvo. Čez vikende je strokovni delavec prisoten od 8. 

do 20. ure, medtem ko so ostali zaposleni delavci prisotni od 20. ure do 8. ure naslednjega 

dne. Dežurni strokovni delavec je vedno dosegljiv preko telefona. 

Strokovni delavci odgovarjajo tudi na vprašanja preko elektronske pošte ali spletnega 

foruma. Sprejemni center na drugi lokaciji deluje od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, v 

ponedeljek pa tudi med 19. in 21. uro, ko poteka skupina za svojce. Občasno delo poteka 

tudi med vikendi. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 

Prostori v obeh enotah omogočajo, da so nekatere storitve programa (informativni in 

svetovalni razgovori, skupine za svojce) dostopne tudi gibalno oviranim osebam.  

V celodnevno obravnavo pa se težko vključijo osebe, ki so težje gibalno ovirane. Aktivnosti 

programa se namreč izvajajo v različnih nadstropjih, dvigala ni. V pritličju objekta je 

izjemoma in za krajše obdobje možna namestitev enega uporabnika. Sanitarije niso prirejene 

gibalno oviranim. Do sedaj pa ti pogoji niso bili problematični, saj ni bilo povpraševanja 

gibalno oviranih uporabnikov za vstop v program. To ocenjujemo kot srednje ustrezno. 

 

Dostopnost javnega prevoza 

Obe enoti sta z vidika javnega prevoza zelo dostopni. 

 

Dostop do enote celodnevne obravnave je možen tako z avtobusom kot z vlakom, povezava 

je zelo frekventna. Sama enota je od avtobusne in železniške postaje v Višnji Gori oddaljena 

150 m. Do enote sprejemnega centra je možen dostop s primestnim avtobusom. Enota je od 

avtobusne postaje oddaljena 200 m. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 
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Vidnost, označenost prostorov programa 

Dostopi do enot niso posebej označeni. Obe enoti sta sicer locirani v manjših krajih in 

posledično je dostop do njih zelo preprost. Na pročelju obeh zgradb je označen naziv in 

logotip zavoda, zaradi zagotavljanja anonimnosti uporabnikov pa večjih obeležij ni. Na spletni 

strani zavoda sta enoti označeni tudi na interaktivnem zemljevidu. To ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. 

 

Dostopnost informacij o programu na spletu 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Spletna stran zavoda16 je v letu 2015 beležila 665.000 

ogledov strani, od tega preko 14.000 različnih obiskovalcev.  

 

 

  

                                                           
16 Program je en od štirih (približno enako velikih programov), ki delujejo v okviru enega zavoda. 
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3.7 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Vsi cilji programa niso v celoti ustrezno definirani, nekateri so definirani kot postopki oz. 

storitve, ki jih v programu izvajajo. Aktualni cilji obravnavanega programa se vsaj posredno 

(vsebinsko) pokrivajo s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine visokopražnih programov 

namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 2012. Izvajalci programa so navedli tri 

dodatne cilje, ki ne sodijo v nabor skupnih ciljev, in sicer povezovanje z drugimi ustanovami; 

podpora laični in strokovni javnosti in pripraviti za vstop v nadaljevalne programe. Slednji cilj 

je specifični cilj obravnavanega programa, saj gre za vmesni program, ki omogoča 

maksimalno nekajmesečno bivanje (praviloma nekaj tednov) in je oblika pripravljalnega 

programa na vstop v komuno. Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo 

programa. 

 

Predlog 

Predlagamo drugačne formulacije specifičnih ciljev programa: informirana/osveščena laična 

in strokovna javnost; povezanost programa z drugimi ustanovami in pripravljeni uporabniki za 

vstop v nadaljevalne programe.  

 

Uspešnost in učinkovitost programa 

 

Program je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) dosegal 

naslednje cilje skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih uporabnikom 

prepovedanih drog: izboljšanje, urejanje odnosov v družin, sprejetje problematike / uvid v 

problem, konstruktivno preživljanje prostega časa, varna, dobra socialna mreža, 

konstruktivno reševanje konfliktov in spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje); 

zelo uspešno (ocenjeno z oceno 5) cilja: predčasen odhod iz programa in spodrsljaji, vrnitev 

k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti, 

uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilja: zastavljanje in uresničevanje ciljev in ureditev statusa in 

manj uspešno (ocenjeno z oceno 2) cilja pridobitev novih spretnosti, znanj in pridobitev 

delovnih navad.  

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot srednje ustrezno. Če 

sredstva preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število uporabnikov, 

je to okrog 504 EUR na uporabnika Izvajalci so v obravnavanem obdobju porabili dobre tri 

četrtine časa za postopke, ki vključujejo uporabnika, kar ocenjujemo kot popolnoma 

ustrezno. 

 

Predlog 

Predlagamo, da cilja pridobitev novih spretnosti, znanj in pridobitev delovnih navad izločimo 

iz nabora ciljev pripravljenih programov za življenje v komuni zaradi kratkotrajne narave 

tovrstnih programov.  
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Ocena tveganja za izvedbo programa 

 

Financiranje programa 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za polni delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 60 %. To 

ocenjujemo kot srednje ustrezno. Finančna sredstva so zadostovala, da se je program 

nemoteno izvedel.  

 

Primernost kadrov 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem 

tistih, ki imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot manj 

ustrezno, saj ima le slaba tretjina zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega 

varstva. Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih (6) ocenjujemo kot zelo ustrezno. Po 

podatkih, prejetih od izvajalcev programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader 

glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

Ustreznosti programa za uporabnike 

Ciljna in vključena populacija se ujemata. Torej program nudi ustrezne storitve za vključeno 

populacijo.  

 

Ustreznost prostorov za izvedbo programa 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

Beleženje in izvajanje ustreznih postopkov 

Poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, sta ustrezni. Postopki, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

Ostala tveganja 

V obravnavanem obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih 

uporabljali. Tudi drugih večjih tveganj ne navajajo. Izvajalci programa navajajo, da je 

evalvacijski vprašalnik Dokumentacija za uporabnike za tovrsten program, kjer uporabniki 

bivajo praviloma nekaj tednov, preobsežen.  

 

Predloga 

Predlagamo, da na podlagi rabe vprašalnika Dokumentacija za uporabnike v praksi skupaj z 

izvajalci programa prilagodimo vprašalnik namenjen komunam z dolgotrajnejšim bivanjem 

uporabnikov, ciljem obravnavnega programa, ki je namenjen kratkotrajnejšemu bivanju 

uporabnikov oziroma prehodni fazi v komuno. 

 

Predlog MDDSZ glede prilagoditve normativov: obravnavani program so v razpisu lahko 

prijavili le kot terapevtsko skupnost, zato so normativi zelo visoki. Predvsem, ker ne gre za 

tipično obliko terapevtskega centra, temveč za obliko pripravljalnega programa 

(terapevtskega centra) na vstop v komuno, kjer so uporabniki vključeni približno mesec dni, 

normativ pa je enak kot za skupnosti, kjer so lahko uporabniki praviloma vključeni bistveno 

daljše obdobje. Zato predlagamo razpolovitev normativov za uporabnike, ki bivajo, pogoji 

vključitve za ključne  bližnje osebe pa lahko ostanejo enaki.   
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Kriterij trajnosti 

 

Kroženje uporabnikov 

Uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali program in so se po prekinitvi 

obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali program, je po podatkih izvajalcev 

15 %. V celodnevni pripravljalni terapevtski center se vključujejo uporabniki tudi za poskusno 

dobo. Nekateri izmed njih terapevtsko skupnost zapustijo predčasno. Vzrok je lahko 

pomanjkanje motivacije, ko se soočijo z zahtevno strukturo in aktivnostmi programa. Za 

kandidate, ki ne pokažejo dovolj velike zrelosti ali pripravljenosti odredijo začasno izključitev 

oz. premislek. Če ne gre za bistvene kršitve terapevtskega dogovora, se lahko naknadno, 

tovrstni uporabniki ponovno vključijo v program. 

 

Po podatkih izvajalcev je bilo v program vključenih v obravnavanem obdobju 60 % 

uporabnikov, ki so prišli iz drugih programov, in sicer  iz naslednjih SVP: nizkopražni 

programi namenjeni uporabnikom prepovedanih drog in programi drugih terapevtskih 

skupnosti (30 %). Hkrati je okrog 40 % prišlo iz psihiatrične klinike, CZOPD in drugih 

substitucijskih programov. Vključenih je  bilo 55 % uporabnikov, ki so obiskovali poleg 

obravnavanega programa, še vsaj en drug SVP program. Med uporabniki celodnevne 

obravnave je bilo takih približno 25 % uporabnikov. Celodnevna obravnava je namenjena 

vsem, ki imajo težave z zasvojenostjo, lahko se vključijo tudi uporabniki s komorbidnimi 

motnjami. V nekaterih primerih je zaradi kompleksnosti težav uporabnika vključenost v 

psihiatrično obravnavo nujna. Med ostalimi uporabniki in svojci je bilo takih uporabnikov 

slaba tretjina. Izmed njih je bilo največ sočasno vključenih v SVP drugih nevladnih 

organizacij. Uporabnike občasne obravnave vključujejo tudi v podporne skupine drugih 

organizacij (skupine za svojce, samo-pomočniške skupine, partnersko in družinsko 

svetovanje, psihoterapija). Gre predvsem za možnost vključitve uporabnikov v pomoč, ki se 

izvaja bližje njihovega doma. 

 

Program deluje od leta 1997, torej približno 19 let. 

 

Dostopnost programa za uporabnike 

Čakalna doba na prvi informativni ali svetovalni razgovor je bila do 24 ur. Vključitev v 

celodnevno obravnavo opravijo že dan po informativnem razgovoru, morajo pa biti izpolnjeni 

pogoji terapevtskega dogovora. Najpogosteje se uporabniki vključijo v času do 10 dni po 

prvem razgovoru, v povprečju sta pred vstopom opravljena dva informativno-svetovalna 

razgovora (prisotni so tudi svojci). To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Pripravljalni terapevtski center je odprt vse dni v tednu, 24 ur dnevno. V dnevnem času (med 

8. in 20. uro), vse delovne dni v tednu, potekajo: prvi informativni razgovori, svetovanja, delo 

s svojci in ostali sklopi programa. Delo celodnevne obravnave poteka v treh izmenah, čez 

dan je na razpolago strokovni delavec, v nočnem času poteka dežurstvo. Čez vikende je 

strokovni delavec prisoten od 8. do 20. ure, medtem ko so ostali zaposleni delavci prisotni od 

20. ure do 8. ure naslednjega dne. Dežurni strokovni delavec je vedno dosegljiv preko 

telefona. Strokovni delavci odgovarjajo tudi na vprašanja preko elektronske pošte ali 

spletnega foruma. Sprejemni center na drugi lokaciji deluje od ponedeljka do petka med 8. in 

16. uro, v ponedeljek pa tudi med 19. in 21. uro, ko poteka skupina za svojce. Občasno delo 

poteka tudi med vikendi. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 
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Prostori v obeh enotah omogočajo dostopnost nekaterih storitev programa (informativni in 

svetovalni razgovori, skupine za svojce) tudi gibalno oviranim osebam. V celodnevno 

obravnavo pa se težko vključijo osebe, ki so težje gibalno ovirane. Aktivnosti programa se 

namreč izvajajo v različnih nadstropjih, dvigala ni. V pritličju objekta je izjemoma in za krajše 

obdobje možna namestitev enega uporabnika. Sanitarije niso prirejene gibalno oviranim. Do 

sedaj pa ti pogoji niso bili problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno oviranih 

uporabnikov za vstop v program. To ocenjujemo kot srednje ustrezno. 

 

Obe enoti sta z vidika javnega prevoza dobro dostopni tako z avtobusom kot z vlakom, kar  

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Dostopi do enot niso posebej označeni. Na pročelju 

obeh zgradb je označen naziv in logotip zavoda, zaradi zagotavljanja anonimnosti 

uporabnikov pa večjih obeležij ni. Na spletni strani zavoda sta enoti označeni tudi na 

interaktivnem zemljevidu. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Predlog 

Na spletni strani obravnavanega zavoda sta enoti, kjer se program izvaja, označeni tudi na 

interaktivnem zemljevidu. To priporočamo tudi ostalim SVP s področja odvisnosti.  
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4.1 UVOD 
 

V poročilu predstavljamo ugotovitve analize podatkov P4, za obdobje od 1. 1. 2015 – 31. 12. 

2015. 

 

Ugotovitve prikazujemo po posameznih sklopih kriterijev evalviranja:  

 ustreznost ciljev za reševanje problemov posameznih skupin; 

 uspešnost programa; 

 učinkovitost izvedenega programa;  

 ocena tveganja za izvedbo programa; 

 trajnost programa. 

  

Nekatere ugotovitve podajamo v obliki ocen, druge, kjer kvantitativno ocenjevanje ni 

smiselno, pa podajamo opisno. Za ocenjevanje uporabljamo lestvico od 0 (popolnoma 

neustrezno) do 6 (popolnoma ustrezno). Oznaka n.p. pomeni, da iz organizacije o danem 

vidiku nismo dobili podatka in oznaka n.o., da vidika ne ocenjujemo, ker ocena ni relevantna 

za dani program oz. program ocenjujemo zgolj opisno. 

 

Pri posameznih dimenzijah kriterijev, ki jih ocenjujemo številčno, podajamo tudi vsote, 

deleže, koeficiente, ki nam služijo kot osnova za ocenjevanje. Ocenjevalni listi za posamezno 

skupino programov oz. posamezni program so priloženi na koncu splošnega dela poročila.  

 

Na koncu poročila podajamo ključne ugotovitve in predloge za delovanje obravnavanega 

programa. 
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4.2 USTREZNOST CILJEV ZA REŠEVANJE PROBLEMOV 

POSAMEZNIH SKUPIN UPORABNIKOV 
 

Ugotovitve v tem poglavju prikazujemo v dveh točkah. V prvi so podane osnovne informacije 

o ciljih programa. V Preglednici 2.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa 

povezani s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine programov. Cilje na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog smo skupaj z izvajalci 

programov omenjenega področja in predstavniki MDDSZ prenovili v letu 2012, končno 

verzijo pa je potrdil tudi naročnik (MDDSZ). V Preglednici 2.2 prikazujemo dodatne cilje 

programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa pomemben del delovanja posameznega 

programa.  

 

V drugi točki podajamo ugotovitve glede ustreznosti ciljev programa za reševanje problemov 

posameznih skupin uporabnikov po naslednjih dimenzijah: primernost formulacije ciljev in 

ustreznost ciljev glede na tip programa. Ugotovitve podajamo opisno. 

 

4.2.1 Povezava ciljev programov s skupnimi cilji za evalviranje ter 

dodatni cilji 

 

V Preglednici 4.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa povezani s cilji, ki smo 

jih določili na ravni skupine programov. 

 

Preglednica 4.1: Povezava ciljev programa s skupaj določenimi cilji za evalviranje 

Skupni cilji, predvideni za visokopražne programe namenjene uporabnikom 

prepovedanih drog 
Da/Ne/Delno 

konstruktivno preživljanje prostega časa da 

varna, dobra socialna mreža delno 

konstruktivno reševanje konfliktov  da 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) delno 

zastavljanje in uresničevanje ciljev delno 

sprejetje problematike / uvid v problem delno 

ureditev statusa delno 

pridobitev novih spretnosti, znanj delno 

pridobitev delovnih navad da 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini delno 

predčasen odhod iz programa delno 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti 
delno 

 

Aktualni cilji obravnavanega programa se vsaj posredno pokrivajo s cilji, ki smo jih določili na 

ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 

2012. Gre zgolj za drugačne formulacije. 

 

V Preglednici 4.2 prikazujemo dodatne cilje programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa 

pomemben del delovanja posameznega programa. 
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Preglednica 4.2: Dodatni cilji programa 

Dodatni cilji 

promocija in razvoj prostovoljnega dela 

razvoj in promocija programa 

osveščanje ter izobraževanje javnosti o problematiki zasvojenosti 

 

Izvajalci programa so navedli tri dodatne cilje, ki ne sodijo v nabor ciljev, ki smo jih določili na 

ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 

2012, in sicer: promocija in razvoj prostovoljnega dela, razvoj in promocija programa in 

osveščanje ter izobraževanje javnosti o problematiki zasvojenosti.  

 

4.2.2 Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Primernost formulacije ciljev:  

Cilji programa so ustrezno definirani, izjema je cilj osveščanje ter izobraževanje javnosti o 

problematiki zasvojenosti, ki je zapisan kot postopek oz. storitev, ki jo v programu izvajajo 

(predlog pravilnejše formulacije: Informirana (strokovna in laična) javnost o problematiki 

zasvojenosti.  

 

Ustreznost ciljev glede na tip programa: 

Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 
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4.3 USPEŠNOST PROGRAMA 
 

V visokopražnih programih namenjenih uporabnikom prepovedanih drog merimo doseganje 

posameznih skupnih ciljev z naslednjimi vprašalniki: Vprašalnik za uporabnike ob vstopu v 

program, Vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa, Vprašalnik za 

oceno programa – svojci in Dokumentacija za uporabnike17. V letu 2012 smo celoten sistem 

ciljev in vprašalnikov, ki merijo uspešnost programa temeljito preoblikovali. Doseganje ciljev 

pa merimo tudi preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za pripravo evalvacijskega 

poročila za skupino programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni 

uporabnikom prepovedanih drog, ki so nam jih posredovali izvajalci. 

 

Program P4 obravnavamo v dveh sklopih, in sicer: 

 

1. P4DC/SC - Sprejemni in Dnevni center: Program Sprejemnega centra je namenjen 

posameznikom, ki imajo kakršne koli težave v povezavi z zasvojenostjo od PAS. Na 

SC se lahko obrnejo tudi starši, svojci oziroma druge za zasvojeno osebo pomembne 

osebe (partnerji, prijatelji, itd.) (Labirint Kranj a 2016). Program dnevnega centra 

ponuja vsakodnevno strukturirano, kontinuirano obravnavo v obliki skupinskega in 

individualnega dela vključenih uporabnikov. Obravnava zajema različne vidike dela 

na sebi, z izdelavo individualnega terapevtskega in osebnega življenjskega načrta 

uporabnika s postavljanjem konkretnih ciljev (Labirint Kranj b 2016). 

2. P4RC – Reintegracijski center: Gre za bivanjski program, namenjen nekdanjim 

uživalcem nedovoljenih drog. Cilj programa je nudenje podpore in pomoči pri 

ponovnem vključevanju v življenje brez drog. Program uporabnikom nudi pomoč pri 

socialni rehabilitaciji oziroma ponovni vključitvi v primarno okolje ter kot takšen šteje 

za ključni del obravnave zasvojenosti od psihoaktivnih substanc. V sklopu 

individualne in skupinske obravnave nudi pomoč pri vedenjskih težavah, pri 

zastavljanju ciljev in evalvaciji le-teh ter pomoč pri vzpostavljanju odnosov z bližnjimi 

kot tudi vzpostavljanju nove socialne mreže (FVD 2016).  

 

P4DC/SC - Sprejemni in Dnevni center 

 

P4DC/SC - Sprejemni in Dnevni center je oddal 3018 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 12 

vprašalnikov ob vstopu, 10 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu in 8 dokumentacij za 

uporabnike). V glavni del P4DC/SC - Dnevnega centra je bilo v obravnavanem obdobju 

vključenih 100 rednih različnih uporabnikov, v glavni del P4DC/SC - Sprejemnega centra pa 

69 rednih različnih uporabnikov. 

 

V analizo smo zajeli vse prejete vprašalnike za uporabnike (100 %), kar prikazujemo v 

Preglednici 4.3. 

 

Preglednica 4.3: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

                                                           
17 Izvajalci SVP so dobili navodilo, naj na IRSSV posredujejo vprašalnike tistih uporabnikov, ki so obiskovali program v obdobju 
od 1. 1. do 31. 12. 2015, pri tem je bilo dogovorjeno, da jim ni treba pošiljati Dokumentacije o programu, saj potrebne podatke 
vsebujejo že Zbirniki podatkov o programu. 
18 Prejeli smo nizko število vprašalnikov/enot, kar lahko vpliva na verodostojnost analize.  
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Vstop 12 

Evalvacija/izstop 10 

Dokumentacija za uporabnike 8 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 30 

 
V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za cilje podajamo številčno 

oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni posamezni 

elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 4.4). 

 

Preglednica 4.4: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 5 

varna, dobra socialna mreža 6 

konstruktivno reševanje konfliktov  5 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 5 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 2 

sprejetje problematike / uvid v problem 6 

ureditev statusa 3 

pridobitev novih spretnosti, znanj 2 

pridobitev delovnih navad n.p. 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini n.p. 

predčasen odhod iz programa n.p. 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji 

z drugo obliko zasvojenosti 
n.p. 

 

P4RC - Reintegracijski center 

 

Za sklop P4RC - Reintegracijski center je bilo oddanih 3719 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 

21 vprašalnikov ob vstopu ter 16 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu. V glavni del P4RC - 

Reintegracijskega centra je bilo v obravnavanem obdobju vključenih 76 rednih različnih 

uporabnikov. 

 

V analizo smo zajeli vse prejete vprašalnike za uporabnike (100 %), kar prikazujemo v 

Preglednici 4.5. 

 

Preglednica 4.5: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 21 

Evalvacija/izstop 16 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 37 

 
V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za cilje podajamo številčno 

                                                           
19 Prejeli smo nizko število vprašalnikov/enot, kar lahko vpliva na verodostojnost analize.  

 



 

 

115 
 

oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni posamezni 

elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 4.6). 

 

Preglednica 4.6: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 3 

varna, dobra socialna mreža n.p. 

konstruktivno reševanje konfliktov  n.p. 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 3 

zastavljanje in uresničevanje ciljev n.p. 

sprejetje problematike / uvid v problem n.p. 

ureditev statusa n.p. 

pridobitev novih spretnosti, znanj 3 

pridobitev delovnih navad n.p. 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini n.p. 

predčasen odhod iz programa n.p. 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji 

z drugo obliko zasvojenosti 
n.p. 

 

4.3.1 Analiza vprašalnikov  

 

Omejitve pri analizi vprašalnikov: 

 

 skupno število odgovorov ni vedno enako številu vprašalnikov, saj vsi anketiranci niso 

vedno odgovarjali na vsa vprašanja; 

 v analizo smo vključili različne vprašalnike, ki smo jih v času od uvedbe spreminjali in 

dopolnjevali, zato nismo vseh vprašanj zajeli pri vseh tipih vprašalnikov.  

 nekateri vprašalniki so pomanjkljivo izpolnjeni; kljub temu da so imeli uporabniki 

povsod možnost označiti odgovor 98 (ne vem) in 99 (ne morem odgovoriti) na 

nekatera vprašanja niso odgovorili, večinoma pa nismo morali razbrati, ali je uporabnik 

vprašanje spregledal ali se določeno vprašanje uporabniku ni zdelo relevantno ali pa 

morda na vprašanje ni znal odgovoriti; 

 pri predstavitvi opisnih statistik uporabljamo izračunana povprečja na vseh enotah; 

kjer imamo izračune t-testa za dva odvisna vzorca (pri spremenljivkah z normalno 

porazdelitvijo) ali Wilcoxonov test (pri spremenljivkah, kjer porazdelitev ni normalna), 

je potrebno upoštevati, da smo pri izračunu upoštevali zgolj enote, za katere imamo 

identične šifre tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu iz programa, kar 

pomeni, da je skupno število enot lahko manjše, nekoliko pa se spremenijo tudi 

povprečja za zgolj te enote. Povprečij, izračunanih na manjšem številu enot, v poročilu 

ne predstavljamo. 

 

Pojasnila pri interpretacijah rezultatov: 

 

 pri interpretacijah rezultatov prikazujemo deleže (v odstotkih) ali povprečne vrednosti. 

Pri primerjavi med vstopom in evalvacijo/izstopom so deleži ali povprečne vrednosti 

lahko predstavljeni v oklepajih (npr. 4,20 oz. 4,30), prva številka vedno pomeni delež 
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ali povprečno vrednost ob vstopu v program, druga številka pa ob evalvaciji/izstopu iz 

programa; 

 pri ocenjevanju upoštevamo statistično značilne razlike pri vsaj 5-odstotni stopnji 

značilnosti. 

 

4.3.1.1 Analiza vprašalnikov P4DC/SC  

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 

Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 

različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 

program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 

Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 

4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)20.  

 

Preglednica 4.7: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 Vstop (n=12) Evalvacija/izstop (n=10) 

 Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 3 (25,0) 5 (41,7) 4 (33,3) 4 (40,0) 5 (50,0) 1 (10,0) 

Glasba 2 (16,7) 5 (41,7) 5 (41,7) 4 (44,4) 4 (44,4) 1 (11,1) 

Branje 9 (75,0) 1 (8,3) 2 (16,7) 8 (80,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ustvarjanje 6 (50,0) 3 (25,0) 3 (25,0) 8 (80,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Kulturne prireditve 0 (0,0) 6 (50,0) 6 (50,0) 0 (0,0) 6 (66,7) 3 (33,3) 

Družabne igre 4 (33,3) 3 (25,0) 5 (41,7) 6 (66,7) 2 (22,2) 1 (11,1) 

Prostovoljno delo 0 (0,0) 5 (41,7) 7 (58,3) 3 (33,3) 2 (22,2) 4 (44,4) 

Drugo 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (20,0) 

 

Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladuje branje (75,0 %), zatem pa 

ustvarjanje (50,0 %), s čimer se uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz 

programa sta prav tako najpogostejši dejavnosti branje (80,0 %) in ustvarjanje (80,0 %), bolj 

pogosto v primerjavi z vstopom pa so se uporabniki posluževali tudi družabnih iger (66,7 %).  

 

Preglednica 4.8: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 12 2,1 4,0 3,0 0,6 

Preživljanje prostega časa – izstop* 7 2,0 2,9 2,4 0,3 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 2). 

 

Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 3,0, pri izstopu 2,4, kar 

pomeni, da se uporabniki v povprečju z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob vstopu 

ukvarjajo manj kot enkrat na teden (občasno), ob izstopu pa v povprečju približno enkrat na 

teden (pogosto). 

 

 

 

                                                           
20 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 

Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 

dobro, 5-odlično). 

 

Slika 4.1: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=8 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Varnost socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma nezadostna (62,5 %). Ob 

evalvaciji je bila varnost socialne mreže večinoma ocenjena kot zadostna (37,5 %) in prav 

dobra (25,0 %). Pri izstopu iz programa je bila ocena v največji meri nezadostna (25,0 %), za 

večino uporabnikov pa strokovni delavci niso podali ocene ob izstopu (62,5 %). Prav tako za 

12,5 % uporabnikov ob vstopu in evalvaciji strokovni delavci niso podali ocene varnosti 

socialne mreže.  

  

Preglednica 4.9: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

7 1 3 1,4 0,8 7 1 4 2,3 1,3 3 / / / / 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 1,4, ob evalvaciji pa 2,3. 

 

Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže so statistično značilne. Ob evalvaciji je 

bila ocena pri 10 % stopnji statistične značilnosti višja kot ob vstopu (p=0,059). Ob izstopu 

strokovni delavci v večini niso podali ocene (62,5 %), zato teh podatkov ne moremo 

primerjati z vstopom. 
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Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 

konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-

odlično). 

 

Slika 4.2: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=8 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 

nezadostna (50,0 %) in zadostna (25,0 %), ob evalvaciji pa večinoma zadostna (50,0 %) in 

dobra (25,0 %). Pri izstopu iz programa je bila ocena v največji meri dobra (25,0 %) ter 

zadostna in nezadostna (po 12,5 %). Za polovico uporabnikov strokovni delavci niso podali 

ocene ob izstopu (50,0 %). Prav tako za 12,5 % uporabnikov ob vstopu strokovni delavci 

niso podali ocene pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov.  

 

Preglednica 4.10: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
7 1 3 1,6 0,8 8 2 4 2,8 0,9 4 / / / / 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxon test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 1,6, ob evalvaciji 

pa 2,8. 

 

Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne. Ob 

evalvaciji je bila ocena pri 10 % stopnji statistične značilnosti višja kot ob vstopu (p=0,071). 

Ob izstopu strokovni delavci za polovico uporabnikov niso podali ocene (50,0 %), zato teh 

podatkov ne moremo primerjati z vstopom. 

Slika 4.3: Ocena komunikacije v %, n=8 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 
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Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma dobra (62,5 %), ob evalvaciji pa 

prav tako v največji meri dobra (50,0 %). Pri izstopu iz programa je bila ocena komunikacije 

uporabnikov dobra (25,0 %) in nezadostna (50,0), za polovico uporabnikov pa strokovni 

delavci niso podali ocene (50,0 %). Prav tako za 12,5 % uporabnikov ob vstopu strokovni 

delavci niso podali ocene komunikacije uporabnikov. 

 

Preglednica 4.11: Opisne statistike za oceno komunikacije 
 Vstop Evalvacija Izstop 

 N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 7 1 3 2,6 0,8 8 2 4 3,0 0,8 4 / / / / 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,6, ob evalvaciji pa 3,0. Razlike v 

povprečju ocene med vstopom in evalvacijo niso statistično značilne, ocene ob izstopu pa 

zaradi pomanjkljivih podatkov ne moremo primerjati z vstopom.  

 

Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 

 

Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 

uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 

zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-

zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 

 

 

 

 

Preglednica 4.12: Skrb za lastno zdravje-samoocena 
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 Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 12 1 5 3,0 1,1 10 3 5 3,6 0,7 

Telesna dejavnost 12 2 5 2,8 1,0 10 2 5 3,5 1,0 

Skrb za zdravje 12 2 5 3,3 0,9 10 3 5 3,8 0,6 

Indeks skrb za lastno 

zdravje* 
12 2,0 5,0 3,0 0,9 10 2,7 5,0 3,6 0,7 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,0, 

telesno dejavnost z oceno 2,8 in skrb za zdravje z oceno 3,3. Ob evalvaciji/izstopu iz 

programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 3,6, ocena telesne dejavnosti 3,5 

in ocena skrbi za zdravje 3,8. Razlika v povprečju med vstopom in evalvacijo/izstopom je 

statistično značilna pri 10 % stopnji statistične značilnosti pri oceni telesne dejavnosti 

(p=0,102).  

 

Podatki kažejo, da so ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi za 

zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu izboljšale. Povprečna ocena 

skrbi za lastno zdravje je torej ob vstopu znašala 3,0, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 

3,6. Razlika ni statistično značilna. 

 

Slika 4.4: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 

Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 

58,3 %, ob evalvaciji/ izstopu 80,0 %), veliko pa jih je opravilo tudi preventivni pregled (ob 

vstopu 41,7 %, ob evalvaciji/izstopu 80,0 %). V primerjavi z vstopom se je ob 

evalvaciji/izstopu znižal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi telesnih bolezni (iz 

16,7 % na 10,0 %), medtem ko je odstotek uporabnikov, ki jemljejo zdravila zaradi psihičnih 

težav ostal enak. 
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Preglednica 4.13: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
8 1 3 1,8 0,7 8 1 4 2,3 1,0 4 / / / / 

Skrb za 

zdravje 
8 2 4 2,6 0,7 8 1 4 2,8 0,9 4 / / / / 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili t-test za odvisne vzorce oziroma Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na 

enotah, za katere imamo podatek ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 

1,8, skrb za zdravje pa z oceno 2,6. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 2,3, 

ocena skrbi za zdravje pa 2,8. Razlike v povprečju ocen med vstopom in evalvacijo niso 

statistično značilne, medtem ko ocene ob izstopu zaradi pomanjkljivih podatkov ne moremo 

primerjati z vstopom. 

 

Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 

 

Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 

zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 

skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 

doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 

2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 

celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.21 

 

Preglednica 4.14: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=8 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 5 3,2 

Služba, delo, usposabljanje 3 1,0 

Boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 

samopodoba…) 
3 2,7 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika 

po potrebi 
1 3,0 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 

starševstvo 
6 3,0 

Boljša komunikacija (kontroliranje agresije, 

eksplozivnosti, ne vsiljevati svojega mnenja, poslušati 

druge v pogovoru…) 

2 2,0 

Redna telesna/fizična aktivnost 2 3,5 

Urejen urnik, bioritem, prehranjevanje, delovne navade, 

red, disciplina 
2 1,0 

Asertivnost (znati postaviti meje, postaviti sebe na prvo 

mesto, v smislu ne biti všečen) 
1 2,0 

Molitev (zahvale) 1 1,0 

Odkrivati in negovati lastne hobije 1 5,0 

Postati odgovoren (za lastno življenje), ne prenašati 2 1,0 
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 Število 
Aritmetična 

sredina 

odgovornosti na druge 

Obiskovanje izvenprogramskih "koristnih" aktivnosti 

(kulturne prireditve…) 
1 / 

 

Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje izboljšati partnerstvo in 

družinske odnose (6-krat) ter treznosti in abstinence (5-krat). Podatki kažejo, da so bili 

najbolje realizirani cilji odkrivanje in negovanje lastnih hobijev (5,0) ter treznosti redne 

telesne/fizične aktivnosti (4,2). Najslabše realizirani cilji so bili služba in delo/usposabljanje, 

urejen urnik, molitev in postati odgovorna oseba (1,0).22 

 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 

Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Slika 4.5: Sprejetje problemov v %, n=8 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (37,5 %) in dobra 

(37,5), ob evalvaciji v največji meri dobra (37,5 %) in prav dobra (37,5 %). Pri izstopu iz 

programa je bila ocena uvida v problem v največji meri dobra (37,5 %), za polovico 

uporabnikov pa strokovni delavci niso podali ocene (50,0 %). Prav tako za 12,5 % 

uporabnikov ob vstopu strokovni delavci niso podali ocene komunikacije uporabnikov. 

 

 

Preglednica 4.15: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 Vstop Evalvacija Izstop 

                                                           
22 Prikazana povprečja ne prikazujejo dejanskega stanja, zaradi premajhnega števila enot analize (N<6). 
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N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
8 1 3 2,1 0,8 8 2 4 3,1 0,8 4 / / / / 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,1, ob evalvaciji pa 3,1.  

 

Razlike v povprečju ocene uvida v problem so statistično značilne, in sicer je bila ocena ob 

evalvaciji višja kot ob vstopu (p=0,046). Ob izstopu strokovni delavci za polovico uporabnikov 

niso podali ocene (50,0 %), zato teh podatkov ne moremo primerjati z vstopom. 

 

Cilj 7: Ureditev statusa 

 

Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 4.16: Urejenost statusa  

 Vstop (n=8) Izstop (n=34)23 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Zdravstveno zavarovanje 8 100,0 34 100,0 

Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

1 12,5 10 29,4 

Osebni dokumenti 7 87,5 34 100,0 

Stalno prebivališče 8 100,0 26 76,5 

Denarna socialna pomoč 7 87,5 20 58,8 

Plačano delo 0 0,0 0 0,0 

Brezposelnost 6 75,0 n.p. / 

Šolanje 0 0,0 0 0,0 

Upokojitev 1 12,5 0 0,0 

 

Ugotavljamo, da so imeli vsi uporabniki ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje in stalno 

prebivališče (100,0 %), večina uporabnikov pa tudi osebne dokumente in denarno socialno 

pomoč (87,5 %).Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je imel en uporabnik (12,5 %). Ob 

izstopu se stanje statusa uporabnikov v primerjavi z vstopom bistveno ni spremenilo z izjemo 

manjšega števila uporabnikov s stalnim prebivališčem (76,5 %) in denarno socialno pomočjo 

(58,8 %). Ob izstopu je več uporabnikov imelo urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

(29,4 %) ter osebne dokumente. Izvajalec je navedel, da so uporabniki intenzivno urejali 

manjkajoče dokumente, kar se odraža v boljše urejenem statusu uporabnikov ob izstopu. 

Razlike niso statistično značilne.  

 

Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 

 

Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 

programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 

Preglednica 4.17: Pridobivanje novih spretnosti,n=10 

 Frekvenca Odstotek (%) 

                                                           
23 Pri izstopu za enega uporabnika nimamo podatkov, zato smo pri analizi upoštevali preostalih 34 enot. 
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Ročne spretnosti 6 60,0 

Znanje jezikov 1 10,0 

Računalništvo 0  0 

Vozniški izpit 0 0 

Gospodinjska opravila 6 60,0 

Vzdrževalna dela 2 20,0 

Zdrav način življenja 8 80,0 

Drugo 1 10,0 

 

Največ uporabnikov je pridobilo novo znanje o zdravem načinu življenja (80,0 %), več kot 

polovica uporabnikov pa se je naučila gospodinjskih opravil (60,0 %) in ročnih spretnosti 

(60,0 %). V manjši meri so se uporabniki naučili vzdrževalnih del (20,0 %) in jezikov (10,0 

%). Med drugim so se uporabniki naučili tudi samokontrole (10,0 %) (zajeto v rubriki Drugo). 

Podatki kažejo, da se je osem uporabnikov (80,0 %) v programu naučilo vsaj ene spretnosti. 

 

Cilji 9: pridobitev delovnih navad 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilji 10: izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilji 11: predčasen odhod iz programa 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilji 12: spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

4.3.1.2 Analiza vprašalnikov P4RC 

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 

 

Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 

različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 

program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 

Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 

4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)24.  

                                                           
24 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 
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Preglednica 4.18: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 Vstop (n=21) Evalvacija/izstop (n=16) 

 Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 14 (73,7) 5 (26,3) 0 (0,0) 9 (56,3) 6 (37,5) 1 (6,3) 

Glasba 5 (27,8) 7 (38,9) 6 (33,3) 5 (31,3) 5 (31,3) 6 (37,5) 

Branje 9 (50,0) 6 (33,3) 3 (16,7) 9 (60,0) 4 (26,7) 2 (13,3) 

Ustvarjanje 4 (21,1) 8 (42,1) 7 (26,8) 2 (12,5) 11 (68,8) 3 (18,8) 

Kulturne prireditve 1 (5,6) 10 (55,6) 7 (38,9) 0 (0,0) 13 (81,3) 3 (18,8) 

Družabne igre 10 (52,6) 7 (36,8) 2 (10,5) 6 (37,5) 9 (56,3) 1 (6,3) 

Prostovoljno delo 5 (23,8) 6 (33,3)  7 (38,9) 7 (46,7) 4 (26,7) 4 (26,7) 

Drugo 3 (14,3) 0 (0,0) 1 (4,8) 1 (6,3) 2 (12,5) 0 (0,0) 

 

Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladuje šport (73,7 %), s čimer se 

uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz programa sta najpogostejši 

dejavnosti branje (60,0 %) in šport (56,3 %). Poleg navedenih dejavnosti so uporabniki ob 

vstopu navedli, da se pogosto družijo s prijatelji na sprehodih ali so v službi (14,3 %) molijo, 

meditirajo, delajo okoli hiše ali se ukvarjajo z elektroniko oziroma računalnikom (8,2 %), ob 

izstopu pa so navedli, da hodijo tudi v hribe in pišejo pesmi (12,5 %).  

 

Preglednica 4.19: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 16 1,6 3,6 2,8 0,5 

Preživljanje prostega časa – izstop* 14 2,1 3,3 2,7 0,4 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 2). 

 

Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 2,8, pri izstopu 2,7, kar 

pomeni, da se uporabniki v povprečju z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob vstopu 

in ob izstopu ukvarjajo manj kot enkrat na teden (občasno). 

 

Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

 

 

 

Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 

 

Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 

                                                                                                                                                                                     
 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 

zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-

zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 

 

Preglednica 4.20: Skrb za lastno zdravje-samoocena 

 Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 21 2 5 3,7 0,9 16 3 5 3,8 0,5 

Telesna dejavnost 19 1 5 3,6 1,1 16 2 5 3,5 0,9 

Skrb za zdravje 19 1 5 3,7 1,3 16 3 5 3,7 0,6 

Indeks skrb za lastno 

zdravje* 
19 1,7 5,0 3,7 0,9 16 3,0 4,3 3,7 0,4 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 

Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,7, 

telesno dejavnost z oceno 3,6 in skrb za zdravje z oceno 3,7. Ob evalvaciji/izstopu iz 

programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 3,8, ocena telesne dejavnosti 3,5 

in ocena skrbi za zdravje 3,7. 

 

Podatki kažejo, da so ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi za 

zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu ostale približno enake. Ob 

evalvaciji/izstopu iz programa se je ocena telesne dejavnosti znižala, medtem ko se je ocena 

zdravstvenega stanja povišala. Povprečna ocena skrbi za lastno zdravje je torej ob vstopu 

znašala 3,7, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa prav tako 3,7. 

 

Drugega sklopa indikatorjev cilja 4, ki zajema oceno skrbi za lastno zdravje uporabnikov, ki 

so jo podali strokovni delavci (sestavljeno iz ocene telesne dejavnosti in skrbi za zdravje) 

nismo analizirali, ker nismo prejeli vprašalnikov o dokumentaciji, ki ta cilj merijo. 

 

Cilji 5: zastavljanje in uresničevanje ciljev 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilji 6: sprejetje problematike/uvid v problem 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilji 7: ureditev statusa 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 

 

Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 

programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 
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Preglednica 4.21: Pridobivanje novih spretnosti,n=16 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Ročne spretnosti 11 68,8 

Znanje jezikov 0 0 

Računalništvo 6 37,5 

Vozniški izpit 2 12,5 

Gospodinjska opravila 13 81,3 

Vzdrževalna dela 10 62,5 

Zdrav način življenja 14 87,5 

Drugo 2 12,5 

 

Največ uporabnikov je pridobilo novo znanje o zdravem načinu življenja (87,5 %) in 

gospodinjskih opravilih (81,3 %). Več kot polovica uporabnikov je pridobila znanje o 

vzdrževalnih delih (62,5 %) ter ročnih spretnosti (68,8 %), manj uporabnikov pa se je naučilo 

veščin računalništva (po 37,5 %), dva uporabnika pa sta opravila vozniški izpit (12,5 %). Med 

drugim so se uporabniki naučili tudi nekaj o fotografiji in pozitivnem pogledu na prihodnost 

(12,5 %). Podatki kažejo, da se je 15 uporabnikov (93,8 %) v programu naučilo vsaj ene 

spretnosti. 

 

Cilji 9: pridobitev delovnih navad 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilji 10: izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilji 11: predčasen odhod iz programa 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

Cilji 12: spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 

 

Cilja nismo analizirali, ker podatki za navedeni cilj niso bili (ustrezno) izpolnjeni oziroma 

nismo prejeli (zadostnega števila) vprašalnikov, ki merijo te cilje. 

 

 

 

 

 

 

4.4 UČINKOVITOST PROGRAMA  
 

Doseganje učinkovitosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu 

za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog ter preko končnega poročila o 

izvajanju programa socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 za C 
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programe – socialna rehabilitacija zasvojenih. Učinkovitost programa ocenjujemo na podlagi 

naslednjih dimenzij: primernost sredstev glede na število uporabnikov; primernost razmerja 

opravljenega dela neposredno z uporabniki in ostalega opravljenega dela. Podajamo 

številčne ocene. 

 

Preglednica 4.22: Učinkovitost rabe programskih virov 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost sredstev glede na število uporabnikov 212,57 EUR25 6 

odstotek porabljenega časa za skupne postopke 

(1-99)*, specifične postopke (100-199) ter 

postopke z anonimnimi uporabniki (600-699) v 

razmerju do porabljenega časa za vse opravljene 

postopke (1-699) 

60,33 % (Dnevni center) 

 

71,62 % (Sprejemni center) 

 

65,82 (Reintegracijski center) 

4 

 

5 

 

5 

Opomba: 

*V oklepajih navajamo standardizirane sklope šifer iz baze opravljenih postopkov. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

Če sredstva preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število 

uporabnikov, je to okrog 212,57 EUR na uporabnika. 

 

Odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99), specifične postopke (100-199) 

ter postopke z anonimni uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za vse 

opravljene postopke (1-699): delež časa porabljenega za skupne, specifične postopke ter 

postopke z anonimnimi uporabniki v skupnem seštevku časa za vse postopke ocenjujemo 

kot zelo ustrezno tako za podprogram P4DC/SC kot podprogram P4RC.   

                                                           
25 Primernost sredstev je izračunana glede na število uporabnikov podprogramov P4DC/SC in P4RC skupaj. 
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4.5 OCENA TVEGANJA ZA IZVEDBO PROGRAMA  
 

Oceno tveganja za izvedbo programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o 

programu za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju 

preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Analizo 

tveganja za izvedbo programa podajamo v več točkah: tveganja z vidika financiranja 

programa, z vidika zagotavljanja primernega kadra za izvajanje programa, z vidika 

ustreznosti programa za vključene uporabnike, z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa in drugih dejavnikov tveganja. Za nekatere dimenzije podajamo opisne 

ocene, za večino pa številčne. 

 

4.5.1 Ocena tveganja z vidika financiranja programa 

 

Preglednica 4.23: Financiranje programa 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za 

polni delovni čas 
20.238,61 6 

delež sofinanciranja MDDSZ glede na vse prihodke 71,72 % 1 

 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za poln delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. V povprečju zaposleni na letni ravni dobijo 20.238,61 EUR.  

 

Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je dobrih 70 %, kar ocenjujemo kot 

neustrezno. Preostala sredstva večinoma prihajajo s strani občin. 

 

Ustreznost velikosti proračuna za namen programa: finančna sredstva so zadostovala, 

da se je program nemoteno izvedel.  

 

4.5.2 Ocena tveganja z vidika zagotavljanja primernega kadra za 

izvajanje programa 

 

Preglednica 4.24: Primernost kadrov26, ki delajo neposredno z uporabniki 

Kriterij Količnik/delež Ocena 

razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in 

številom zaposlenih 
10,58 6 

formalna usposobljenost kadrov (delež zaposlenih s strokovnim 

izpitom) 
55,55 % 3 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih (aritmetična sredina) 6,55 

  

6 

 

ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ (skladnost s 

pogodbo) 
100 % 6 

 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Menimo, da je mesečno okrog deset uporabnikov na 

izvajalca popolnoma ustrezna obremenitev.  

 

                                                           
26 Zajeti so kadri obeh podprogramov (P4DC/SC in P4RC) skupaj. 
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Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, ki imajo opravljen strokovni 

izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje ustrezno, saj ima le dobra 

polovica zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 

 

Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih ocenjujemo kot popolnoma ustrezno – v 

povprečju zaposleni v programu presegajo šesto stopnjo izobrazbe.  

 

Ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ: Po podatkih, prejetih od izvajalcev 

programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

4.5.3  Ocena tveganja z vidika ustreznosti programa za vključene 

uporabnike 

 

Primerjava ciljne in vključene populacije: ciljna in vključena populacija se ujemata. Se pa 

v DC pojavlja pri določenem številu uporabnikov kombinirana odvisnost, soočajo se tudi s 

pojavom ti. dvojnih diagnoz. V teh primerih, kadar se vključujejo uporabniki, ki imajo 

pridružene težave ali motnje stremijo k multidisciplinarni obravnavi in sodelujejo s 

psihiatrično stroko. 

 

Ustreznost programa za vključeno populacijo: program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo.  

 

4.5.4  Ocena tveganja z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa 

 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

4.5.5  Ocena tveganja z vidika beleženja in izvajanja ustreznih postopkov 

 

Preglednica 4.25: Postopki 

Kriterij Ocena 

kakovost strukture postopkov 6 

 

Kakovost strukture postopkov: poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu 

uporabljajo pri beleženju opravljenega dela, sta ustrezni.  

 

Ustreznost postopkov glede na zastavljene cilje: postopki, ki jih v programu uporabljajo 

pri beleženju opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

4.5.6  Ocena tveganja - ostalo 
 

Obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali: v obravnavanem 

obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih uporabljali.  

 

Administrativne in organizacijske ovire: izvajalci programa navajajo, da se jim zdi 

evalvacijska dokumentacija za uporabnike sicer koristen pripomoček, vendar preobsežen. 
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Dogovorili smo se, da je vodenje dokumentacije potrebno in smiselno samo za tiste 

uporabnike, ki so v program vključeni v kontinuirano dnevno obravnavo, ne pa tudi tiste, ki 

program obiskujejo občasno oziroma se vanj vključijo za krajše obdobje z namenom 

reševanja neke konkretne, akutne situacije. 
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4.6 TRAJNOST PROGRAMA 
 

Oceno trajnosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za 

pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Trajnost programa 

ocenjujemo preko deležev povratnikov iz istega ali drugih programov ter razlogov za 

povratništvo in števila let delovanja programa. Posamezne dimenzije ocenjujemo opisno. 

Oceno trajnosti programa pa podajamo tudi na podlagi dejavnikov dostopnosti programa.  

 

Delež povratnikov in razlogi: uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali 

program in so se po prekinitvi obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali DC, je 

po podatkih izvajalcev okrog 18 %. Gre za dolgoletne uporabnikov programa, ki se za nekaj 

časa vključijo v program DC, takrat ko dosežejo večjo stabilnost, ob ponovitvi uporabe drog 

zapustijo program, ter se čez določen čas vanj vrnejo. Del uporabnikov (7 %) se vključuje v 

obravnavo v obliki vzpostavljanja stabilnosti in motiviranja za doseganje abstinence, ti se 

potem naprej vključujejo v druge VPP zaprtega tipa. Po končani obravnavi, oziroma ob 

prekinitvi obravnave se nekateri potem vračajo nazaj v DC. Določen del populacije ne zmore 

oz. ne želi obravnave v smislu vzpostavljanja abstinence in integracije v okolje. Motivirani pa 

so za vzpostavljanje določenega časovnega obdobja v katerem so bolj stabilni in ne 

uporabljajo PAS. Kljub temu, da se večkrat vračajo v obravnavo in ne zmorejo dolgotrajne 

abstinence so motivirani za sodelovanje v obravnavi in doseganje kratkotrajnih obdobij 

abstinence.  

 

Delež uporabnikov, ki so v bližnji preteklosti (3-5 let) obiskovali program SC in se ponovno 

vrnili v letu 2015 je okrog 10 %. Gre namreč za sprejemno obliko obravnave, kamor se 

uporabniki vključujejo kontinuirano ali občasno in ni pogostih primerov, ko bi uporabnik 

obiskoval SC nekaj časa, odšel v drug program in se ponovno vključil v SC. Če se uporabniki 

odločijo za vključitev v DC, stanovanjsko skupino ali druge (terapevtske) programe, se v SC 

praktično skorajda ne vključujejo več. Obstaja pa nekaj uporabnikov, ki so v daljni preteklosti 

(več kot pet let) poskušali z vključitvijo v komuno in podobne programe, pa so po odhodu iz 

komune zopet začeli z jemanjem PAS – približno 26 %.  

 

Uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali P2RC je 32 %. Nekateri so ugotovili, 

da želijo obravnavo nadaljevati, drugi so se na P2RC obračali v smislu razbremenilnih 

razgovorov in krajših intervencij ob na novo zaznanih težavah. Pri zdravljenju zasvojenosti 

uporabnike lahko hitro zavede prepričanje, da so naredili že dovolj in da so pripravljeni na 

vrnitev v družbo. Če se s tem ne strinjajo, jih v P2RC soočijo, a odločitev je seveda njihova. 

Večina uporabnikov, ki so uspešno zaključili program P2RC oz. še vedno abstinirajo, 

vzdržujejo stike s programom. Večkrat pokličejo po telefonu ali P2RC obiščejo. 

 

Delež uporabnikov iz drugih programov in razlogi: po podatkih izvajalcev je bilo v 

program DC vključenih v obravnavanem obdobju 24 % uporabnikov, ki so prišli iz drugih 

programov, in sicer iz drugih VPP. 50 % vključenih mladostnikov so napotile šole ali vzgojni 

zavodi. Velik del uporabnikov (okrog 30 %) je bil predhodno vključen v program CZOPD, so z 

DC vzpostavili kontakt že v času obravnave na substitucijski terapiji.  
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Od 10 % uporabnikov, ki so se vrnili v obravnavo v SC, jih je 77 % prišlo iz SVP, 23 % pa iz 

drugih programov (CZOPD). 

 

Več kot polovica (54,6 %) uporabnikov je za P2RC izvedelo v drugih ustanovah (psihiatrična 

obravnava: 20,61 % (CZOPD, Psihiatrične bolnišnice), CSD: 17,5 %, SVP: 16,49 % (VPP)). 

 

Delež uporabnikov, ki obiskujejo poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug 

SVP: V program DC se vključuje nekaj uporabnikov (do 10 %), ki so občasno vzporedno 

vključeni v druge SVP (Stanovanjska skupina obravnavanega programa) in preostale 

programe (do 12 %): vzgojni zavod, CZOPD.  

 

Poleg programa SC uporabniki praktično ne obiskujejo nobenega VPP. Nekaj redkih 

posameznikov se vključuje v NPP (v okviru terenskega dela in VH), vendar ne morejo 

oceniti, za kolikšen odstotek gre, ker nimajo konkretnih podatkov. Pri 38 % uporabnikov pa 

beležijo njihovo sočasno vključitev v CZOPD. 

 

40,20 % uporabnikov je bilo v času obravnave v P2RC obravnavanih tudi v okviru 

psihiatričnih bolnišnic, 5,15 % uporabnikov je bilo vzporedno vključenih v druge SVP 

(obiskovanje posameznih skupin v VPP, vključitev v skupino programa s področja nasilja).  

 

Opažajo, da ima vedno več uporabnikov predpisana psihiatrična zdravila, vendar večino ne 

morejo uvrstiti v ti. dvojne diagnoze. V takšnih primerih se v soglasju z uporabnikom 

povežejo tudi z izbranim psihiatrom. V psihiatrično obravnavo uporabnike usmerjajo tudi v 

programi, predvsem, ko z običajnimi intervencijami uporabnik ne zmore sodelovati v 

programu. 

 

V druge SVP (VPP) se običajno vključijo uporabniki, ki so bili prej vključeni v iste programe 

ali njihov program in strokovni delavci obeh programov ocenijo, da bi bila vzporedna 

obravnava smiselna (npr. obiskovanje nekaterih skupin). V program za povzročitelje nasilja 

uporabnike usmerjajo tudi sami, ko zaznajo, da ima uporabnik težave z nasiljem. Če je 

uporabnik že prej vključen v katero drugo obliko obravnave, skupaj z njim ocenijo, ali je 

smotrno obravnavo nadaljevati ali ne. 

 

Število let delovanja programa: programa P2DC/SC delujeta od leta 1994, torej približno 

22 let, program P2RC pa od leta 2008, torej približno 8 let 

 

Preglednica 4.26: Dostopnost programa za uporabnike 

Kriterij Ocena 

čakalna doba – podatek izvajalcev 6 

arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 

DC 4 

SC 5 

RC 3 

dostopnost informacij o programu na spletu 6 

 

Čakalna doba – podatek izvajalcev 

V DC je čakalna doba povprečno manj kot teden dni. To ocenjujemo kot popolnoma 

ustrezno. 
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Čakalne dobe v SC zaradi narave dela ni, lahko za srečanje dogovorijo takoj praviloma še 

isti dan, če ni možno pa naslednji. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Čakalna doba vstop v RC je od enega do pet dni. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Urnik dela 

DC je odprt vsak dan med 9.00 in 14.00 uro. Zaposleni DC določene uporabnike po 

dogovoru vključijo tudi v popoldanski termin. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

SC je odprt vsak dan med 10.00 in 14.00 uro, po dogovoru tudi po 16 h. To ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. 

 

Zaposleni RC so na voljo vse dni v tednu, od 8.00 do 19.00 ure. To ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. 

 

Arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 

 

Pritličje, kjer izvajajo DC je dostopno tudi invalidom, medtem, ko v prvo nadstropje vodijo 

stopnice in dostop gibalno oviranim osebam ni možen. Je pa možno vse storitve po 

predhodni pripravi prilagojeno izvajati tudi v pritličju. Sanitarije niso prirejene gibalno 

oviranim. To ocenjujemo kot ustrezno. Do sedaj pa ti pogoji niso bili problematični, saj ni bilo 

povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v program. 

 

Prostori SC, z izjemo pisarniškega dela so v pritličju, ki je dostopen invalidom, tako da je vse 

storitve možno izvajati v prostoru, ki je dostopen invalidom. Sanitarije niso prirejene gibalno 

oviranim. To ocenjujemo kot zelo ustrezno. 

 

V P2RC za uporabnike izvenbivalne oblike obravnave arhitektonskih ovir ni. Razgovore 

namreč opravljajo v pritličju. Za uporabnike bivalne oblike obravnave pa arhitektonske ovire 

so, saj nimamo dvigala. Dnevni prostor, računalniška soba, spalnice in kopalnice so namreč 

v prvem nadstropju, kamor se uporabniki morajo povzpeti po ozkem stopnišču. Sanitarije 

niso prirejene gibalno oviranim. To ocenjujemo kot srednje ustrezno. Do sedaj pa ti pogoji 

niso bili problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v 

program. 

 

Dostopnost javnega prevoza 

Lokacija DC in SC je v starem mestnem jedru blizu železniške in avtobusne postaje.  

 

RC je dobro dostopna, v razdalji 50 metrov se nahaja avtobusna postaja. Avtobus ob 

običajnih dnevih vozi vsako uro, v določenem delu dneva tudi pogosteje. To ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. 

 

Vidnost, označenost prostorov programa 

Pot do prostorov DC in SC ni posebej označena. Ob vhodnih vratih, na zunanji steni zgradbe 

je tabla z nazivom programa, kontaktnimi podatki in obratovalnim časom. To ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. 
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Pot do prostorov RC ni posebej označena. Je pa na hiši velik napis, prav tako na tabli ob 

glavni cesti, pri vhodu na dvorišče posestva. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Dostopnost informacij o programu na spletu 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov Ne 

vodijo evidence obiskov spletne strani P2DCSC in tudi ne P2RC, ki je zavihek na spletni 

strani fundacije, ki sofinancira program.  
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4.7 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Cilji programa so ustrezno definirani, izjema je cilj osveščanje ter izobraževanje javnosti o 

problematiki zasvojenosti, ki je zapisan kot postopek oz. storitev, ki jo v programu izvajajo. 

Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 

 

Uspešnost in učinkovitost programa 

 

Podprogram P4DC/SC je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) 

dosegal naslednja cilja skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih 

uporabnikom prepovedanih drog: varna, dobra socialna mreža ter sprejetje problematike / 

uvid v problem; zelo uspešno (ocenjeno z oceno 5) cilje: konstruktivno preživljanje prostega 

časa, konstruktivno reševanje konfliktov ter spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno 

zdravje); srednje uspešno (ocenjeno z oceno 3) cilj: ureditev statusa in manj uspešno 

(ocenjeno z oceno 2) cilja: zastavljanje in uresničevanje ciljev ter pridobitev novih spretnosti, 

znanj. Preostalih štirih ciljev pri podprogramu P4DC/SC ni bilo mogoče analizirati in oceniti. 

 

Podprogram P4RC je srednje uspešno (ocenjeno z oceno 3 na lestvici od 0 do 6) dosegal 

naslednje tri cilje skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih 

uporabnikom prepovedanih drog: konstruktivno preživljanje prostega časa, spremenjen 

odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) ter pridobitev novih spretnosti, znanj. Preostalih 

devetih ciljev pri podprogramu P4RC ni bilo mogoče analizirati in oceniti. 

 

Primernost sredstev27 glede na število uporabnikov ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

Izvajalci so v obravnavanem obdobju (pri obeh podprogramih) porabili okrog dve tretjini časa 

za postopke, ki vključujejo uporabnika, kar ocenjujemo kot zelo ustrezno.  

 

Predloga: 

Predlog pravilnejše formulacije cilja osveščanje ter izobraževanje javnosti o problematiki 

zasvojenosti: Informirana (strokovna in laična) javnost o problematiki zasvojenosti. 

Predlagamo tudi drugačno dikcijo dodatnega cilja: razvoj in promocija programa, in sicer bi 

ločili razvoj od promocije, cilj pa bi se glasil: prepoznavnost programa. 

 

Ocena tveganja za izvedbo programa 

 

Financiranje programa 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za polni delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je znašal slabih 70 %, 

kar ocenjujemo kot neustrezno. Finančna sredstva so zadostovala, da se je program 

nemoteno izvedel.  

 

Primernost kadrov 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem 

                                                           
27 Primernost sredstev je izračunana glede na število uporabnikov podprogramov P4DC/SC in P4RC skupaj. 
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tistih, ki imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje 

ustrezno, saj ima le dobra polovica zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega 

varstva. Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih (6,55) ocenjujemo kot popolnoma 

ustrezno. Po podatkih, prejetih od izvajalcev programa, je v programu zaposlen v celoti 

ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

Ustreznosti programa za uporabnike 

Ciljna in vključena populacija se ujemata. Se pa v DC pojavlja pri določenem številu 

uporabnikov kombinirana odvisnost, soočajo se tudi s pojavom ti. dvojnih diagnoz. Kadar se 

vključujejo uporabniki, ki imajo pridružene težave ali motnje stremijo k multidisciplinarni 

obravnavi in sodelujejo s psihiatrično stroko. Torej program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo.  

 

Ustreznost prostorov za izvedbo programa 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

Beleženje in izvajanje ustreznih postopkov 

Poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, sta ustrezni. Postopki, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

Ostala tveganja 

V obravnavanem obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih 

uporabljali. Izvajalci programa navajajo, da se jim zdi evalvacijska dokumentacija za 

uporabnike sicer koristen pripomoček, vendar preobsežen.  

 

Predlog 

Gre bolj za dogovor ob obisku programa kot predlog. Dogovorili smo se, da je vodenje 

dokumentacije potrebno in smiselno samo za tiste uporabnike, ki so v program vključeni v 

kontinuirano dnevno obravnavo, ne pa tudi tiste, ki program obiskujejo občasno oziroma se 

vanj vključijo za krajše obdobje z namenom reševanja neke konkretne, akutne situacije. 

 

Kriterij trajnosti 

 

Kroženje uporabnikov 

Uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali program in so se po prekinitvi 

obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali DC, je po podatkih izvajalcev okrog 

18 %. Gre za dolgoletne uporabnikov programa, ki se za nekaj časa vključijo v DC, takrat ko 

dosežejo večjo stabilnost, ob ponovitvi uporabe drog zapustijo program, ter se čez določen 

čas vanj vrnejo. Del uporabnikov (7 %) se vključuje v obravnavo v obliki vzpostavljanja 

stabilnosti in motiviranja za doseganje abstinence, ti se potem naprej vključujejo v druge 

VPP. Po končani obravnavi, oziroma ob prekinitvi obravnave se nekateri potem vračajo nazaj 

v DC. Določen del populacije ne zmore oz. ne želi obravnave v smislu vzpostavljanja 

abstinence in integracije v okolje. Motivirani pa so za vzpostavljanje določenega časovnega 

obdobja v katerem so bolj stabilni in ne uporabljajo PAS. Kljub temu, da se večkrat vračajo v 

obravnavo in ne zmorejo dolgotrajne abstinence so motivirani za sodelovanje v obravnavi in 

doseganje kratkotrajnih obdobij abstinence. Delež uporabnikov, ki so v bližnji preteklosti (3-5 

let) obiskovali program SC in se ponovno vrnili v letu 2015 je okrog 10 %. Gre namreč za 



 

 

138 
 

sprejemno obliko obravnave, kamor se uporabniki vključujejo kontinuirano ali občasno in ni 

pogostih primerov, ko bi uporabnik obiskoval SC nekaj časa, odšel v drug program in se 

ponovno vključil v SC. Če se uporabniki odločijo za vključitev v DC, stanovanjsko skupino ali 

druge (terapevtske) programe, se v SC skorajda ne vključujejo več. Obstaja pa nekaj 

uporabnikov (26 %), ki so v daljni preteklosti (več kot pet let) poskušali z vključitvijo v 

komuno, pa so po odhodu iz komune zopet začeli z jemanjem PAS. Uporabnikov, ki so v 

preteklosti kontinuirano obiskovali P2RC je 32 %. Nekateri so ugotovili, da želijo obravnavo 

nadaljevati, drugi so se na P2RC obračali v smislu razbremenilnih razgovorov ob na novo 

zaznanih težavah. Pri zdravljenju zasvojenosti uporabnike lahko hitro zavede prepričanje, da 

so naredili že dovolj in da so pripravljeni na vrnitev v družbo. Če se s tem ne strinjajo, jih v 

P2RC soočijo, a odločitev je njihova. Večina uporabnikov, ki so uspešno zaključili program 

P2RC oz. še vedno abstinirajo, vzdržujejo stike s programom. Večkrat pokličejo po telefonu 

ali P2RC obiščejo. 

 

Po podatkih izvajalcev je bilo v program DC vključenih v obravnavanem obdobju 24 % 

uporabnikov, ki so prišli iz drugih programov (drugi VPP). 50 % vključenih mladostnikov so 

napotile šole ali vzgojni zavodi. Velik del uporabnikov (okrog 30 %) je bil predhodno vključen 

v program CZOPD, so z DC vzpostavili kontakt že v času obravnave na substitucijski terapiji. 

Od 10 % uporabnikov, ki so se vrnili v obravnavo v SC, jih je 77 % prišlo iz SVP, 23 % pa iz 

drugih programov (CZOPD). Več kot polovica (54,6 %) uporabnikov je za P2RC izvedelo v 

drugih ustanovah (psihiatrična obravnava, CZOPD), CSD in SVP (VPP). 

 

V program DC se vključuje nekaj uporabnikov (do 10 %), ki so občasno vzporedno vključeni 

v druge SVP (Stanovanjska skupina obravnavanega programa) in preostale programe (do 12 

%): vzgojni zavod, CZOPD. Poleg programa SC uporabniki praktično ne obiskujejo 

nobenega VPP. Nekaj redkih posameznikov se vključuje v NPP (v okviru terenskega dela in 

VH). Pri 38 % uporabnikov pa beležijo njihovo sočasno vključitev v CZOPD. 40,20 % 

uporabnikov je bilo v času obravnave v P2RC obravnavanih tudi v okviru psihiatričnih 

bolnišnic, 5,15 % uporabnikov je bilo vzporedno vključenih v druge SVP (obiskovanje 

posameznih skupin VPP, vključitev v skupino programa s področja nasilja). Opažajo, da ima 

vedno več uporabnikov predpisana psihiatrična zdravila, vendar večino ne morejo uvrstiti v ti. 

dvojne diagnoze. V takšnih primerih se v soglasju z uporabnikom povežejo tudi z izbranim 

psihiatrom. V druge SVP (VPP) se običajno vključijo uporabniki, ki so bili prej vključeni v iste 

programe ali njihov program in strokovni delavci obeh programov ocenijo, da bi bila 

vzporedna obravnava smiselna. V program za povzročitelje nasilja uporabnike usmerjajo tudi 

sami, ko zaznajo, da ima uporabnik težave z nasiljem. Če je uporabnik že prej vključen v 

katero drugo obliko obravnave, skupaj z njim ocenijo, ali je smotrno obravnavo nadaljevati ali 

ne. 

 

Programa P2DC/SC delujeta od leta 1994, torej približno 22 let, program P2RC pa od leta 

2008, torej približno 8 let 

 

Dostopnost programa za uporabnike 

V DC je čakalna doba povprečno manj kot teden dni. Čakalne dobe v SC ni, lahko za 

srečanje dogovorijo takoj praviloma še isti dan, če ni možno pa naslednji. Čakalna doba 

vstop v RC je od enega do pet dni. DC je odprt vsak dan med 9.00 in 14.00 uro. Zaposleni 

DC določene uporabnike po dogovoru vključijo tudi po 16 h. SC je odprt vsak dan med 10.00 
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in 14.00 uro, po dogovoru tudi po 16 h. Zaposleni RC so na voljo vse dni v tednu, od 8.00 do 

19.00 ure. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Pritličje, kjer izvajajo DC je dostopno tudi invalidom, medtem, ko v prvo nadstropje vodijo 

stopnice in dostop gibalno oviranim osebam ni možen. Je pa možno vse storitve po 

predhodni pripravi prilagojeno izvajati tudi v pritličju. Sanitarije niso prirejene gibalno 

oviranim. To ocenjujemo kot ustrezno. Do sedaj pa ti pogoji niso bili problematični, saj ni bilo 

povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v program. Prostori SC, z izjemo 

pisarniškega dela so v pritličju, ki je dostopen invalidom, tako da je vse storitve možno 

izvajati v prostoru, ki je dostopen invalidom. Sanitarije niso prirejene gibalno oviranim. To 

ocenjujemo kot zelo ustrezno. V P2RC za uporabnike izvenbivalne oblike obravnave 

arhitektonskih ovir ni. Razgovore namreč opravljajo v pritličju. Za uporabnike bivalne oblike 

obravnave pa arhitektonske ovire so, saj nimamo dvigala. Dnevni prostor, računalniška soba, 

spalnice in kopalnice so namreč v prvem nadstropju, kamor se uporabniki morajo povzpeti 

po ozkem stopnišču. Sanitarije niso prirejene gibalno oviranim. To ocenjujemo kot srednje 

ustrezno. Do sedaj pa ti pogoji niso bili problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno 

oviranih uporabnikov za vstop v program. 

 

Lokacija DC in SC je v starem mestnem jedru blizu železniške in avtobusne postaje. RC je 

dobro dostopna, v razdalji 50 metrov se nahaja avtobusna postaja. Avtobus ob običajnih 

dnevih vozi vsako uro, v določenem delu dneva tudi pogosteje. Pot do prostorov DC in SC ni 

posebej označena. Ob vhodnih vratih, na zunanji steni zgradbe je tabla z nazivom programa, 

kontaktnimi podatki in obratovalnim časom. Pot do prostorov RC ni posebej označena. Je pa 

na hiši velik napis, prav tako na tabli ob glavni cesti, pri vhodu na dvorišče posestva. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov Ne 

vodijo evidence obiskov spletne strani P2DCSC in tudi ne P2RC, ki je zavihek na spletni 

strani fundacije, ki sofinancira program. 
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5.1 UVOD 
 

V poročilu predstavljamo ugotovitve analize podatkov P5, za obdobje od 1. 1. 2015 – 31. 12. 

2015. 

 

Ugotovitve prikazujemo po posameznih sklopih kriterijev evalviranja:  

 ustreznost ciljev za reševanje problemov posameznih skupin; 

 uspešnost programa; 

 učinkovitost izvedenega programa;  

 ocena tveganja za izvedbo programa; 

 trajnost programa. 

  

Nekatere ugotovitve podajamo v obliki ocen, druge, kjer kvantitativno ocenjevanje ni 

smiselno, pa podajamo opisno. Za ocenjevanje uporabljamo lestvico od 0 (popolnoma 

neustrezno) do 6 (popolnoma ustrezno). Oznaka n.p. pomeni, da iz organizacije o danem 

vidiku nismo dobili podatka in oznaka n.o., da vidika ne ocenjujemo, ker ocena ni relevantna 

za dani program oz. program ocenjujemo zgolj opisno. 

 

Pri posameznih dimenzijah kriterijev, ki jih ocenjujemo številčno, podajamo tudi vsote, 

deleže, koeficiente, ki nam služijo kot osnova za ocenjevanje. Ocenjevalni listi za posamezno 

skupino programov oz. posamezni program so priloženi na koncu splošnega dela poročila.  

 

Na koncu poročila podajamo ključne ugotovitve in predloge za delovanje obravnavanega 

programa. 

 

  



 

144 
 

5.2 USTREZNOST CILJEV ZA REŠEVANJE PROBLEMOV 

POSAMEZNIH SKUPIN UPORABNIKOV 
 

Ugotovitve v tem poglavju prikazujemo v dveh točkah. V prvi so podane osnovne informacije 

o ciljih programa. V Preglednici 2.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa 

povezani s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine programov. Cilje na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog smo skupaj z izvajalci 

programov omenjenega področja in predstavniki MDDSZ prenovili v letu 2012, končno 

verzijo pa je potrdil tudi naročnik (MDDSZ). V Preglednici 2.2 prikazujemo dodatne cilje 

programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa pomemben del delovanja posameznega 

programa.  

 

V drugi točki podajamo ugotovitve glede ustreznosti ciljev programa za reševanje problemov 

posameznih skupin uporabnikov po naslednjih dimenzijah: primernost formulacije ciljev in 

ustreznost ciljev glede na tip programa. Ugotovitve podajamo opisno. 

 

5.2.1 Povezava ciljev programov s skupnimi cilji za evalviranje ter 

dodatni cilji 

 

V Preglednici 5.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa povezani s cilji, ki smo 

jih določili na ravni skupine programov. 

 

Preglednica 5.1: Povezava ciljev programa s skupaj določenimi cilji za evalviranje 

Skupni cilji, predvideni za visokopražne programe namenjene uporabnikom 

prepovedanih drog 
Da/Ne/Delno 

konstruktivno preživljanje prostega časa delno 

varna, dobra socialna mreža delno 

konstruktivno reševanje konfliktov  delno 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) delno 

zastavljanje in uresničevanje ciljev delno 

sprejetje problematike / uvid v problem delno 

ureditev statusa delno 

pridobitev novih spretnosti, znanj delno 

pridobitev delovnih navad delno 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini delno 

predčasen odhod iz programa delno 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti 
delno 

 

Aktualni cilji obravnavanega programa se vsaj posredno pokrivajo s cilji, ki smo jih določili na 

ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 

2012. Gre zgolj za drugačne formulacije. 

 

V Preglednici 5.2 prikazujemo dodatne cilje programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa 

pomemben del delovanja posameznega programa. 

 
 
 
 



 

145 
 

Preglednica 5.2: Dodatni cilji programa 

Dodatni cilji 

seznaniti in ozaveščati javnosti o programu in problematiki zasvojenosti 

 

Izvajalci programa so navedli dodatni cilj, ki ne sodi v nabor ciljev, ki smo jih določili na ravni 

skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 2012, 

in sicer seznaniti in ozaveščati javnosti o programu in problematiki zasvojenosti.  

 

5.2.2 Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Primernost formulacije ciljev:  

Vsi cilji programa so v celoti ustrezno definirani, predlagamo zgolj rahlo drugačno formulacijo 

dodatnega cilja, ki je delno definiran kot postopek oz. storitev, ki jo v programu izvajajo. 

Nova, predlagana formulacija bi bila: ozaveščena javnost o programu in problematiki 

zasvojenosti.  

 

Ustreznost ciljev glede na tip programa: 

Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 
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5.3 USPEŠNOST PROGRAMA 
 

V visokopražnih programih namenjenih uporabnikom prepovedanih drog merimo doseganje 

posameznih skupnih ciljev z naslednjimi vprašalniki: Vprašalnik za uporabnike ob vstopu v 

program, Vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa, Vprašalnik za 

oceno programa – svojci in Dokumentacija za uporabnike28. V letu 2012 smo celoten sistem 

ciljev in vprašalnikov, ki merijo uspešnost programa temeljito preoblikovali. Doseganje ciljev 

pa merimo tudi preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za pripravo evalvacijskega 

poročila za skupino programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni 

uporabnikom prepovedanih drog, ki so nam jih posredovali izvajalci. 

 

Obravnavani program je oddal 118 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 57 vprašalnikov ob 

vstopu, 20 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu, 20 dokumentacij za uporabnike in 21 

vprašalnikov za oceno programa za svojce). V program je bilo v obravnavanem obdobju 

vključenih skupaj s svetovalnim delom 612 rednih različnih uporabnikov. 

 

V analizo smo zajeli vse prejete vprašalnike za uporabnike (100 %), kar prikazujemo v 

Preglednici 5.3. 

 

Preglednica 5.3: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 57 

Evalvacija/izstop 20 

Dokumentacija za uporabnike 20 

Ocena programa svojci 21 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 118 

 

V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za vsak cilj podajamo 

številčno oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni 

posamezni elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 5.4). 

 

Preglednica 5.4: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 5 

varna, dobra socialna mreža 6 

konstruktivno reševanje konfliktov  6 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 6 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 3 

sprejetje problematike / uvid v problem 6 

ureditev statusa 4 

pridobitev novih spretnosti, znanj 3 

pridobitev delovnih navad 1 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 5 

predčasen odhod iz programa 3 

                                                           
28 Izvajalci SVP so dobili navodilo, naj na IRSSV posredujejo vprašalnike tistih uporabnikov, ki so obiskovali program v obdobju 
od 1. 1. do 31. 12. 2015, pri tem je bilo dogovorjeno, da jim ni treba pošiljati Dokumentacije o programu, saj potrebne podatke 
vsebujejo že Zbirniki podatkov o programu. 
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Skupni cilji Ocena 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji 

z drugo obliko zasvojenosti 
6 

 

5.3.1 Analiza vprašalnikov  

 

Omejitve pri analizi vprašalnikov: 

 

 skupno število odgovorov ni vedno enako številu vprašalnikov, saj vsi anketiranci niso 

vedno odgovarjali na vsa vprašanja; 

 v analizo smo vključili različne vprašalnike, ki smo jih v času od uvedbe spreminjali in 

dopolnjevali, zato nismo vseh vprašanj zajeli pri vseh tipih vprašalnikov.  

 nekateri vprašalniki so pomanjkljivo izpolnjeni; kljub temu da so imeli uporabniki 

povsod možnost označiti odgovor 98 (ne vem) in 99 (ne morem odgovoriti) na 

nekatera vprašanja niso odgovorili, večinoma pa nismo morali razbrati, ali je uporabnik 

vprašanje spregledal ali se določeno vprašanje uporabniku ni zdelo relevantno ali pa 

morda na vprašanje ni znal odgovoriti; 

 pri predstavitvi opisnih statistik uporabljamo izračunana povprečja na vseh enotah; 

kjer imamo izračune t-testa za dva odvisna vzorca (pri spremenljivkah z normalno 

porazdelitvijo) ali Wilcoxonov test (pri spremenljivkah, kjer porazdelitev ni normalna), 

je potrebno upoštevati, da smo pri izračunu upoštevali zgolj enote, za katere imamo 

identične šifre tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu iz programa, kar 

pomeni, da je skupno število enot lahko manjše, nekoliko pa se spremenijo tudi 

povprečja za zgolj te enote. Povprečij, izračunanih na manjšem številu enot, v poročilu 

ne predstavljamo. 

 

Pojasnila pri interpretacijah rezultatov: 

 

 pri interpretacijah rezultatov prikazujemo deleže (v odstotkih) ali povprečne vrednosti. 

Pri primerjavi med vstopom in evalvacijo/izstopom so deleži ali povprečne vrednosti 

lahko predstavljeni v oklepajih (npr. 4,20 oz. 4,30), prva številka vedno pomeni delež 

ali povprečno vrednost ob vstopu v program, druga številka pa ob evalvaciji/izstopu iz 

programa; 

 pri ocenjevanju upoštevamo statistično značilne razlike pri vsaj 5-odstotni stopnji 

značilnosti. 

 
Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 
 
Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 
različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 
program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 
Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 
4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)29.  
 
 

                                                           
29 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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Preglednica 5.5: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 
Vstop (n=57)30 Evalvacija/izstop (n=20) 

Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 19 (33,3) 19 (33,3) 19 (33,3) 6 (30,0) 14 (70,0) 0 (0,0) 

Glasba 15 (26,3) 14 (24,6) 28 (49,1) 2 (10,0) 15 (75,0) 3 (15,0) 

Branje 20 (36,4) 17 (30,9) 18 (32,7) 19 (95,0) 1 (5,0) 0 (0,0) 

Ustvarjanje 8 (14,3) 10 (17,5) 38 (67,9) 4 (20,0) 5 (25,0) 11 (55,0) 

Kulturne 

prireditve 
3 (5,5) 15 (27,3) 37 (67,3) 1 (5,0) 2 (10,0) 17 (85,0) 

Družabne igre 12 (21,8) 19 (34,5) 24 (43,6) 6 (30,0) 12 (60,0) 2 (10,0) 

Prostovoljno delo 8 (14,0) 10 (17,5) 39 (68,4) 4 (20,0) 14 (70,0) 2 (10,0) 

Drugo 2 (3,5) 1 (1,8) 0 (0,0) 1 (5,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 
Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladujeta branje (36,4 %) in šport 
(33,3 %), s čimer se uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz programa 
je najpogostejša dejavnost branje (95,0 %), le da je odstotek uporabnikov, ki prosti čas 
preživlja z branjem ob izstopu/evalvaciji bistveno večji kot pri vstopu. Poleg navedenih 
dejavnosti so uporabniki ob vstopu navedli, da pogosto kolesarijo (3,5 %), ob 
evalvaciji/izstopu iz programa pa so navedli, da se pogosto tudi izobražujejo v smislu 
pridobivanja različnih zgodovinskih/geografskih znanj (5,0 %). 
 
Preglednica 5.6: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 51 1,0 4,0 3,3 0,7 

Preživljanje prostega časa – izstop* 20 1,6 3,4 2,9 0,5 
*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 3.4). 

 
Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 3,3, pri izstopu pa 2,9, kar 
pomeni, da se uporabniki z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob vstopu in izstopu v 
povprečju ukvarjajo občasno. Razlike niso statistično značilne. 
 

Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 
 
Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 
dobro, 5-odlično). 
 
  

                                                           
30 V vsaki celici prvi številčni podatek predstavlja število enot, podatek v oklepajih pa delež v odstotkih. 
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Slika 5.1: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=20 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Varnost socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma zadostna (35,0 %) in dobra 
(35,0 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže večinoma ocenjena kot dobra (70,0 %) 
pri izstopu iz programa pa v največji meri prav dobra (40,0 %). Za 5,0 % uporabnikov 
strokovni delavci pri izstopu niso podali ocene varnosti socialne mreže.  
  
Preglednica 5.7: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 
socialne 
mreže 

20 1 4 2,5 0,9 20 2 4 3,2 0,5 19 2 5 3,3 0,9 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 2,5, ob evalvaciji 3,2 in ob 
izstopu 3,3. 
 
Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže so statistično značilne. Ob evalvaciji je 
bila ocena višja kot ob vstopu (p=0,002), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu 
(p=0,005).  
 
Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 
 
Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 
konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-
odlično). 
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Slika 5.2: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=20 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Pripravljenost uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma nezadostna 
(30,0 %) in zadostna (40,0 %), ob evalvaciji pa večinoma dobra (60,0 %) Pri izstopu iz 
programa pa je bila pripravljenost za reševanje konfliktov večinoma dobra (25,0 %) in prav 
dobra (30,0 %). Za 10,0 % uporabnikov strokovni delavci ob izstopu niso podali ocene. 
 
Preglednica 5.8: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 
konfliktov 

20 1 4 2,1 0,9 20 1 5 3,0 0,9 18 1 5 3,2 1,2 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxon test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 2,1, ob evalvaciji 
3,0 in ob izstopu 3,2. 
 
Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne. Ob 
evalvaciji je bila ocena višja kot ob vstopu (p<0,001), ob izstopu pa prav tako višja kot pri 
vstopu (p=0,001).  
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Slika 5.3: Ocena komunikacije v %, n=20 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (40,0 %), ob evalvaciji 
v največji meri dobra (55,0 %), pri izstopu iz programa pa v največji meri dobra (30,0 %) in 
prav dobra (35,0 %). Za 5,0 % uporabnikov strokovni delavci ob evalvaciji in izstopu niso 
podali ocene. 
 
Preglednica 5.9: Opisne statistike za oceno komunikacije 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 20 1 5 2,5 1,1 19 2 5 3,3 0,8 19 2 5 3,5 1 
Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,5, ob evalvaciji 3,3 in ob izstopu 3,5. 
 
Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne. Ob evalvaciji je bila ocena 
višja kot ob vstopu (p<0,001), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu (p<0,001). 
 
Pripravljenost za reševanje konfliktov in komunikacija uporabnikov sta se ob izstopu v 
primerjavi z vstopom izboljšali. 
 
Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 
 
Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 
iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 
uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 
zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-
zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 5.10: Skrb za lastno zdravje-samoocena 

 
Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno 
zdravstveno stanje 

52 1 5 3,2 1,1 20 2 5 3,8 1,0 

Telesna dejavnost 54 1 5 2,8 1,0 20 2 5 3,3 1,3 

Skrb za zdravje 50 1 5 3,0 1,1 20 2 5 3,7 0,8 

Indeks skrb za 
lastno zdravje* 

49 1 5 3,0 0,9 20 2 5 3,6 0,9 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 
Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,2, 
telesno dejavnost z oceno 2,8 in skrb za zdravje z oceno 3,0. Ob evalvaciji/izstopu iz 
programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 3,8, ocena telesne dejavnosti 3,3 
in ocena skrbi za zdravje 3,7. 
 
Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 
za zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu povišale. Povprečna 
ocena skrbi za lastno zdravje ob vstopu znaša 3,0, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 3,6. 
Razlike niso statistično značilne.  
 
Slika 5.4: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 
Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 
68,4 %, ob evalvaciji/ izstopu 70,0 %), več kot polovica uporabnikov skrbi za varno spolnost 
(ob vstopu 56,1 %, ob evalvaciji/izstopu 50,0 %), veliko pa jih je opravilo tudi preventivni 
pregled (ob vstopu 54,4 %, ob evalvaciji/izstopu 40,0 %). V primerjavi z vstopom se je ob 
evalvaciji/izstopu znižal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi psihičnih težav (iz 
17,5 % na 10,0 %).  
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Preglednica 5.11: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 
dejavnost 

19 1 4 2,2 0,9 18 3 5 3,5 0,8 18 2 5 3,8 1,0 

Skrb za 
zdravje 

20 1 4 2,4 0,8 18 3 5 3,4 0,6 17 2 5 3,9 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili t-test za odvisne vzorce oziroma Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na 
enotah, za katere imamo podatek ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 
2,2, skrb za zdravje pa z oceno 2,4. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 3,5, 
ocena skrbi za zdravje pa 3,4. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti znašala 
3,8 in ocena skrbi za zdravje 3,9. 
 
Razlike v povprečju ocene skrbi za lastno zdravje so statistično značilne, in sicer ob 
evalvaciji je bila ocena višja kot ob vstopu (p=0,001), ob izstopu pa prav tako višja kot pri 
vstopu (p=0,001).  
 
Ugotavljamo, da sta se telesna dejavnost in skrb za zdravje po strokovni oceni ob evalvaciji 
in izstopu v primerjavi z vstopom zvišali.  
 
Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 
 
Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 
zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 
skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 
doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 
2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 
celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.31 
 
Preglednica 5.12: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=15 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 11 4,8 

Služba, delo, usposabljanje 2 / 

boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 
samopodoba…) 

13 3,4 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika 
po potrebi 

3 / 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 
starševstvo 

12 2,9 

Boljša komunikacija (kontroliranje agresije, 
eksplozivnosti, ne vsiljevati svojega mnenja, poslušati 
druge v pogovoru…) 

14 2,9 

urejen urnik, bioritem, prehranjevanje, delovne navade, 
red, disciplina 

3 / 

Asertivnost (znati postaviti meje, postaviti sebe na prvo 
mesto, v smislu ne biti všečen) 

1 / 

Vestno sodelovanje v programu (upoštevanje urnika, 
pisanje dnevnika, sodelovanje v skupinskih aktivnostih…) 

1 / 

Postati odgovoren (za lastno življenje), ne prenašati 
odgovornosti na druge 

6 3,2 

Širjenje, izboljšanje socialne mreže 1 / 

 Končati program, preiti v drugo fazo programa  2 / 

                                                           
31 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo veliko enot (<6), smo izločili iz analize.  
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 Število 
Aritmetična 

sredina 

 Stanovanje, ureditev bivalnih razmer 1 / 
Legenda: / - premalo enot analize (<6) 

 
Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje boljše komunikacije (14-krat), 
boljšega počutja (13-krat), izboljšati družinske odnose/partnerstvo (12-krat) in 
treznosti/abstinence (11-krat). Podatki kažejo, da so bili najbolje realizirani cilji treznosti in 
abstinence (4,8), nekoliko slabše realizirana cilja sta bila boljše počutje (3,4) in postati 
odgovoren (3,2), v najslabši meri pa partnerstvo in boljša komunikacija (2,9).  
 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 
 
Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Slika 5.5: Sprejetje problemov v %, n=20 (primerjava vstop, evalvacija, izstop 

 
 
Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (40,0 %) in dobra 
(30,0 %), ob evalvaciji v največji mer dobra (45,0 %) in prav dobra (30,0 %), pri izstopu iz 
programa pa v največji meri prav dobra (45,0 %). Za 10,0 % uporabnikov ob vstopu in 5,0 % 
uporabnikov ob evalvaciji strokovni delavci pri izstopu niso podali ocene. 
 

Preglednica 5.13: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 
problem 

18 1 4 2,3 0,8 19 2 4 3,1 0,7 20 1 5 3,4 1,3 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,3, ob evalvaciji 3,1 in ob izstopu 3,4. 
Razlika v povprečju ocene uvida v problem je statistično značilna med vstopom in evalvacijo, 
in sicer je bila ocena ob evalvaciji višja kot ob vstopu (p<0,001), prav tako pa je bila ocena ob 
izstopu višja v primerjavi z vstopom (p=0,002).  
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Cilj 7: Ureditev statusa 
 
Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 5.14: Urejenost statusa 

 

Vstop (n=20) Izstop (n=20) 

Frekvenca 
Odstotek 

(%) 
Frekvenca 

Odstotek 
(%) 

Zdravstveno zavarovanje 20 100,0 20 100,0 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2 10,0 2 90,0 

Osebni dokumenti 20 100,0 20 100,0 

Stalno prebivališče 20 100,0 20 90,0 

Denarna socialna pomoč 18 90,0 18 100,0 

Plačano delo 1 5,0 0 0 

Brezposelnost 17 85,0 18 90,0 

Šolanje 0 0 0 0 

Upokojitev 0 0 0 0 

 
Ugotavljamo, da so imeli vsi uporabniki ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje (100,0 
%) in osebne dokumente (100,0 %). Izvajalci so navedli, da imajo prav tako vsi uporabniki 
urejeno stalno prebivališče (100,0 %), od tega 13 uporabnikov (65,0 %) pa je imelo 
prijavljeno začasno prebivališče.32 Izmed vseh teh je 18 uporabnikov (90,0 %) prejemalo 
denarno socialno pomoč, dva uporabnika (10,0 %) pa sta imela urejeno tudi pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Ob izstopu se stanje statusa uporabnikov v primerjavi z vstopom ni 
spremenilo.  
 
Ob vstopu v program je en uporabnik (5,0 %) opravljalo plačano delo, 17 uporabnikov (85,0 
%) pa je bilo brezposelnih. Pri izstopu je bilo 18 uporabnikov (90,0 %) brezposelnih 
V primerjavi z vstopom se je odstotek uporabnikov, ki so opravljali plačano delo zmanjšal. 
Hkrati pa se je odstotek uporabnikov, ki so bili pri vstopu brezposelni, ob izstopu iz programa 
povečal. Razlike niso statistično značilne. 
 
Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 
 
Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 
programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 
 
Preglednica 5.15: Pridobivanje novih spretnosti,n=20 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Ročne spretnosti 17 85,0 

Znanje jezikov 2 10,0 

Računalništvo 0 0 

Vozniški izpit 0 0 

Gospodinjska opravila 18 90,0 

Vzdrževalna dela 18 90,0 

Zdrav način življenja 9 45,0 

Drugo 2 10,0 

 
Največ uporabnikov je pridobilo novo znanje o gospodinjskih opravilih in vzdrževalnih delih 
(po 90,0 %) ter ročnih spretnosti (85,0 %). Skoraj polovica uporabnikov je pridobila znanje o 
zdravem načinu življenja (45,0 %), manj uporabnikov pa se je naučilo novih jezikov (10,0 %). 
Med drugim so se uporabniki naučili tudi kmečkih opravil in postali duhovno in duševno bolj 

                                                           
32 Predvidevamo, da imajo uporabniki urejeno stalno prebivališče. 
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stabilni (2,4 %). Podatki kažejo, da se je 19 uporabnikov (95,0 %) v programu naučilo vsaj 
ene spretnosti. 
 

Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 
 
Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu. 
 
Preglednica 5.16: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=20 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 0 0 

Prostovoljsko delo 1 10,0 

 

En uporabnik (10,0 %) je v času bivanja v programu opravljal prostovoljsko delo.  

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 
 
Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
 

Preglednica 5.17: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 

 
Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 

Signifikanca 
N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v resnih, 
hudih sporih s starši. 

20 35,0 19 5,0 20 10,0 
0,063 

 

… je uporabnik v resnih, 
hudih sporih z 
brati/sestrami. 

20 25,0 20 10,0 20 10,0 0,500 

… je uporabnik v sporu 
s partnerjem. 

20 10,0 20 5,0 20 5,0 1,000 

… ima uporabnik težave 
v odnosih s člani 
družine. 

20 70,0 20 30,0 20 20,0 0,016 

… je uporabnik žrtev 
psihičnih zlorab. 

20 5,0 19 55,0 19 0 1,000 

… je uporabnik žrtev 
fizičnih zlorab. 

20 5,0 19 55,0 19 0 1,000 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemar test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) statistično 
značilno zmanjšali konflikti z družinskimi člani (70,0 % oz. 20,0 %) in konflikti s starši (35,0 % 
oz. 10,0 %). 
 
Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 
 
Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 5.18: Izstop iz programa, n=20 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Program je uspešno zaključil 8 40,0 

Program je deloma uspešno zaključil 0 0 

Iz programa je izstopil predčasno 11 55,0 

Ne morem oceniti 1 5,0 
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Skoraj polovica uporabnikov (40,0 %) je program uspešno zaključila, druga polovica (55,0 %) 
pa je iz programa izstopila predčasno. Najpogostejši razlog za predčasen odhod je 
uporabnikova ocena, da pomoči ne potrebuje več (25,0 %) in uporniško vedenje (10,0 %). Za 
enega uporabnika (5,0 %) strokovni delavci podatka o odhodu niso ocenili. 
 

Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 
kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 
 
Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 
obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Tovrstnih pojavov v programu v obravnavanem obdobju strokovni delavci niso zabeležili.  
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5.4 UČINKOVITOST PROGRAMA  
 

Doseganje učinkovitosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu 

za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog ter preko končnega poročila o 

izvajanju programa socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 za C 

programe – socialna rehabilitacija zasvojenih. Učinkovitost programa ocenjujemo na podlagi 

naslednjih dimenzij: primernost sredstev glede na število uporabnikov; primernost razmerja 

opravljenega dela neposredno z uporabniki in ostalega opravljenega dela. Podajamo 

številčne ocene. 

 

Preglednica 5.19: Učinkovitost rabe programskih virov 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost sredstev glede na število uporabnikov 739,45 EUR 4 

odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99)*, 

specifične postopke (100-199) ter postopke z anonimnimi 

uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za 

vse opravljene postopke (1-699) 

52,93 % 3 

Opomba: 

*V oklepajih navajamo standardizirane sklope šifer iz baze opravljenih postopkov. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot ustrezno. Če sredstva 

preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število uporabnikov, je to 

okrog 739 EUR na uporabnika, kar ocenjujemo kot ustrezno. 

 

Odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99), specifične postopke (100-199) 

ter postopke z anonimni uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za vse 

opravljene postopke (1-699): delež časa porabljenega za skupne, specifične postopke ter 

postopke z anonimnimi uporabniki v skupnem seštevku časa za vse postopke je približno 

polovica, kar ocenjujemo kot srednje ustrezno.   
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5.5 OCENA TVEGANJA ZA IZVEDBO PROGRAMA  
 

Oceno tveganja za izvedbo programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o 

programu za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju 

preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Analizo 

tveganja za izvedbo programa podajamo v več točkah: tveganja z vidika financiranja 

programa, z vidika zagotavljanja primernega kadra za izvajanje programa, z vidika 

ustreznosti programa za vključene uporabnike, z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa in drugih dejavnikov tveganja. Za nekatere dimenzije podajamo opisne 

ocene, za večino pa številčne. 

 

5.5.1 Ocena tveganja z vidika financiranja programa 

 

Preglednica 5.20: Financiranje programa 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za 

polni delovni čas 
19.871,64 5 

delež sofinanciranja MDDSZ glede na vse prihodke 56,75 % 3 

 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za poln delovni čas ocenjujemo kot 

zelo ustrezno. V povprečju zaposleni na letni ravni dobijo 19.871,64 EUR.  

 

Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 60 %. Ostala sredstva večinoma 

prihajajo preko uporabnikov programa. To ocenjujemo kot srednje ustrezno.  

 

Ustreznost velikosti proračuna za namen programa: finančna sredstva so zadostovala, 

da se je program nemoteno izvedel.  

 

5.5.2 Ocena tveganja z vidika zagotavljanja primernega kadra za 

izvajanje programa 

 

Preglednica 5.21: Primernost kadrov, ki delajo neposredno z uporabniki 

Kriterij Količnik/delež Ocena 

razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in 

številom zaposlenih 
3,29 6 

formalna usposobljenost kadrov (delež zaposlenih s strokovnim 

izpitom) 
55 % 3 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih (aritmetična sredina) 6,33 5 

ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ (skladnost s 

pogodbo) 
100 % 6 

 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Menimo, da so mesečno okrog trije uporabniki na 

izvajalca popolnoma ustrezna obremenitev.  

 

Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, ki imajo opravljen strokovni 

izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje ustrezno, saj ima le dobra 

polovica zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 
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Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih ocenjujemo kot zelo ustrezno – v povprečju 

imajo zaposleni v programu šesto stopnjo izobrazbe.  

 

Ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ: Po podatkih, prejetih od izvajalcev 

programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

5.5.3  Ocena tveganja z vidika ustreznosti programa za vključene 

uporabnike 

 

Primerjava ciljne in vključene populacije: ciljna in vključena populacija se ujemata.  

 

Ustreznost programa za vključeno populacijo: program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo.  

 

5.5.4  Ocena tveganja z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa 

 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

5.5.5  Ocena tveganja z vidika beleženja in izvajanja ustreznih postopkov 

 

Preglednica 5.22: Postopki 

Kriterij Ocena 

kakovost strukture postopkov 6 

 

Kakovost strukture postopkov: poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu 

uporabljajo pri beleženju opravljenega dela, sta ustrezni.  

 

Ustreznost postopkov glede na zastavljene cilje: postopki, ki jih v programu uporabljajo 

pri beleženju opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

5.5.6  Ocena tveganja - ostalo 
 

Obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali: v obravnavanem 

obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih uporabljali.  

 

Administrativne in organizacijske ovire: izvajalci programa navajajo, da se srečujejo s 

težavami finančne narave pri delu s svojci, ki težko najdejo finančne vire za aktivno 

sodelovanje v programu (prevozi). Srečujejo se tudi z občasnim osipom uporabnikov zaradi 

drugih, bolj vabljivih programskih ponudb, ki so do uporabnikov manj zahtevne.  
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5.6 TRAJNOST PROGRAMA 
 

Oceno trajnosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za 

pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Trajnost programa 

ocenjujemo preko deležev povratnikov iz istega ali drugih programov ter razlogov za 

povratništvo in števila let delovanja programa. Posamezne dimenzije ocenjujemo opisno. 

Oceno trajnosti programa pa podajamo tudi na podlagi dejavnikov dostopnosti programa.  

 

Delež povratnikov in razlogi: uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali 

program in so se po prekinitvi obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali 

program, je po podatkih izvajalcev med 15 % in 20 %. Najbolj pogosti razlog je ta, da so 

sprva ocenili, da so dovolj pripravljeni za življenje zunaj komune, zaradi spleta življenjskih 

okoliščin pa so ugotovili, da se je potrebno vrniti nazaj in nadaljevati s programom. 

 

Delež uporabnikov iz drugih programov in razlogi: po podatkih izvajalcev je bilo v 

program vključenih v obravnavanem obdobju 65 % uporabnikov, ki so prišli iz drugih 

programov, in sicer iz naslednjih SVP: drugi visokopražni programi, svetovalnice. Večina od 

teh ima izkušnje z različnimi substitucijskimi programi. Zgolj manjši delež (15 %) uporabnikov 

ni imel nobene izkušnje z drugimi programi, in je obravnavani program prvi, v katerega so 

vključeni.  

 

Delež uporabnikov, ki obiskujejo poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug 

SVP: Uporabniki, ki so vključeni v obravnavani program, so obravnavani zgolj v tem 

programu. Ker gre za visokopražni program zaprtega tipa, je to običajen proces socialne 

obravnave in urejanja. 

 

Število let delovanja programa: program deluje od leta 1995, torej približno 21 let. 

 

Preglednica 5.23: Dostopnost programa za uporabnike 

Kriterij Ocena 

čakalna doba – podatek izvajalcev 6 

arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 1 

dostopnost informacij o programu na spletu 6 

 

Čakalna doba – podatek izvajalcev 

Čakalna doba ob telefonskem klicu uporabnika za prvi informativno-svetovalni pogovor je 

dva dni. Po tem pogovoru, ko pridobijo več informacij o uporabniku in njegovi situaciji, se 

odločijo ali je potreben še kakšen predhoden pogovor ali je uporabnik primeren za vstop v 

program. Če je pred vstopom v program vse urejeno in uporabnik izpolnjuje vse kriterije ter ni 

drugih zadržkov, da bi uporabnik vstopil, se lahko uporabnik že v roku enega tedna vključi v 

program. Manj odločni, manj motivirani pa so deležni daljših priprav v drugem 

komplementarnem programu, pripravljalnem centru (P3). 

 

Urnik dela 

Pisarna je odprta vsak delovni dan od 8. do 16. ure, strokovni vodja in strokovni delavci so 

ves čas dosegljivi na mobilnih telefonih. Tako ima uporabnik ob vsakem času možnost 
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vzpostavitve prvega kontakta s predstavniki programa. Komuna deluje vse dni v tednu, 24 ur 

dnevno.  

 

Arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 

Prostori v obeh enotah ne omogočajo dostopa gibalno oviranim osebam. Sanitarije niso 

prirejene gibalno oviranim. To ocenjujemo kot manj ustrezno. Do sedaj pa ti pogoji niso bili 

problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v program.  

 

Dostopnost javnega prevoza 

Pisarna je z vidika javnega prevoza ustrezno dostopna (mestni avtobusi v neposredni bližini). 

Do komun pa javni prevoz ne pelje in niti ni mišljeno, ker program namenoma poteka 

oddaljeno od naselij z večjo populacijo. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno.  

 

Vidnost, označenost prostorov programa 

Prostori obeh enot so ustrezno označeni s tablo na hiši. To ocenjujemo kot popolnoma 

ustrezno. 

 

Dostopnost informacij o programu na spletu 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. Spletno 

stran imajo kreirano preko Weeblyja, ki pa šteje samo tedenske obiske na spletni strani. V 

enem tednu jih je približno 290, zato lahko ocenimo, da je bilo v letu 2015 na spletni strani 

približno 14.000 različnih obiskovalcev. Na strani Facebook ima krovna organizacija (zavod) 

588 prijateljev (sledilcev), podstran komune pa ima 240 sledilcev (všečkov). 
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5.7 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Vsi cilji programa so v celoti ustrezno definirani, razen dodatnega cilja, ki ne sodi v nabor 

ciljev, ki smo jih določili na ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom 

prepovedanih drog v letu 2012, in je delno definiran kot postopek oz. storitev, ki jo v 

programu izvajajo. Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 

 

Predlog 

Predlagamo rahlo drugačno formulacijo dodatnega cilja, ki se glasi: ozaveščena javnost o 

programu in problematiki zasvojenosti. 

 

Uspešnost in učinkovitost programa 

 

Program je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) dosegal 

naslednje cilje skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih uporabnikom 

prepovedanih drog: varna, dobra socialna mreža, konstruktivno reševanje konfliktov, 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje), sprejetje problematike / uvid v 

problem in spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti; zelo uspešno (ocenjeno z oceno 5) cilja: konstruktivno preživljanje 

prostega časa in izboljšanje, urejanje odnosov v družini; uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilj: 

ureditev statusa; srednje uspešno (ocenjeno z oceno 3) cilje: zastavljanje in uresničevanje 

ciljev, pridobitev novih spretnosti, znanj in predčasen odhod iz programa ter neuspešno 

(ocenjeno z oceno a) cilj pridobitev delovnih navad.  

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot srednje ustrezno. Če 

sredstva preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število uporabnikov, 

je to okrog 739 EUR na uporabnika. Izvajalci so v obravnavanem obdobju porabili približno 

polovico časa, za postopke, ki vključujejo uporabnika, kar ocenjujemo kot srednje ustrezno.  

 

Predlog 

Predlagamo, da cilj pridobitev delovnih navad s tovrstnimi indikatorji izločimo iz nabora ciljev 

programov komun zaradi zaprte narave tovrstnih programov. Druga možnost je, da izločimo 

merili vključenost v javna dela in zaposlitveno rehabilitacijo, saj med izvajanjem programa to 

ni mogoče.  

 

Ocena tveganja za izvedbo programa 

 

Financiranje programa 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za polni delovni čas ocenjujemo kot zelo 

ustrezno. Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 60 %. To ocenjujemo kot 

srednje ustrezno. Finančna sredstva so zadostovala, da se je program nemoteno izvedel.  

 

Primernost kadrov 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem 



 

164 
 

tistih, ki imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje 

ustrezno, saj ima le dobra polovica zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega 

varstva. Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih (6) ocenjujemo kot zelo ustrezno. Po 

podatkih, prejetih od izvajalcev programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader 

glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

Ustreznosti programa za uporabnike 

Ciljna in vključena populacija se ujemata. Torej program nudi ustrezne storitve za vključeno 

populacijo.  

 

Ustreznost prostorov za izvedbo programa 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

Beleženje in izvajanje ustreznih postopkov 

Poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, sta ustrezni. Postopki, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

Ostala tveganja 

V obravnavanem obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih 

uporabljali. Izvajalci programa navajajo, da se srečujejo s težavami finančne narave pri delu 

s svojci, ki težko najdejo finančne vire za aktivno sodelovanje v programu (prevozi). 

Srečujejo se tudi z občasnim osipom uporabnikov zaradi drugih, bolj vabljivih programskih 

ponudb, ki so do uporabnikov manj zahtevne. 

 

Kriterij trajnosti 

 

Kroženje uporabnikov 

Uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali program in so se po prekinitvi 

obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali program, je po podatkih izvajalcev 

med 15 % in 20 %. Najbolj pogosti razlog je ta, da so sprva ocenili, da so dovolj pripravljeni 

za življenje zunaj komune, zaradi spleta življenjskih okoliščin pa so se vrnili nazaj in 

nadaljevali s programom. 

 

Po podatkih izvajalcev je bilo v program vključenih v obravnavanem obdobju 65 % 

uporabnikov, ki so prišli iz drugih programov, in sicer iz naslednjih SVP: visokopražni 

programi, svetovalnice. Večina od teh ima izkušnje z različnimi substitucijskimi programi. 

Zgolj manjši delež (15 %) uporabnikov ni imel nobene izkušnje z drugimi programi, in je 

obravnavani program prvi, v katerega so vključeni. Uporabniki, ki so vključeni v obravnavani 

program, so obravnavani zgolj v tem programu. Ker gre za visokopražni program zaprtega 

tipa, je to običajen proces socialne obravnave in urejanja.  

 

Program deluje od leta 1995, torej približno 21 let. 

 

Dostopnost programa za uporabnike 

Čakalna doba ob telefonskem klicu uporabnika za prvi informativno-svetovalni pogovor je 

dva dni. Po tem pogovoru, ko pridobijo več informacij o uporabniku in njegovi situaciji, se 

odločijo ali je potreben še kakšen predhoden pogovor ali je uporabnik primeren za vstop v 
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program. Če izpolnjuje vse kriterije, se lahko uporabnik že v roku enega tedna vključi v 

program. Manj odločni, manj motivirani pa so deležni daljših priprav v drugem 

komplementarnem programu, pripravljalnem centru (P3). Pisarna je odprta vsak delovni dan 

od 8. do 16. ure, strokovni delavci so ves čas dosegljivi na mobilnih telefonih. Tako ima 

uporabnik vedno možnost vzpostavitve prvega kontakta s predstavniki programa. Komuna 

deluje vse dni v tednu, 24 ur dnevno.  

 

Prostori v obeh enotah ne omogočajo dostopa gibalno oviranim osebam. Sanitarije niso 

prirejene gibalno oviranim. To ocenjujemo kot manj ustrezno. Do sedaj pa ti pogoji niso bili 

problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v program.  

 

Pisarna je z vidika javnega prevoza ustrezno dostopna (mestni avtobusi v neposredni bližini). 

Do komun pa javni prevoz ne pelje in niti ni mišljeno, ker program namenoma poteka 

oddaljeno od naselij z večjo populacijo. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Prostori 

obeh enot so ustrezno označeni s tablo na hiši, kar ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. 
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6.1 UVOD 
 

V poročilu predstavljamo ugotovitve analize podatkov P6, za obdobje od 1. 1. 2015 – 31. 12. 

2015. 

 

Ugotovitve prikazujemo po posameznih sklopih kriterijev evalviranja:  

 ustreznost ciljev za reševanje problemov posameznih skupin; 

 uspešnost programa; 

 učinkovitost izvedenega programa;  

 ocena tveganja za izvedbo programa; 

 trajnost programa. 

  

Nekatere ugotovitve podajamo v obliki ocen, druge, kjer kvantitativno ocenjevanje ni 

smiselno, pa podajamo opisno. Za ocenjevanje uporabljamo lestvico od 0 (popolnoma 

neustrezno) do 6 (popolnoma ustrezno). Oznaka n.p. pomeni, da iz organizacije o danem 

vidiku nismo dobili podatka in oznaka n.o., da vidika ne ocenjujemo, ker ocena ni relevantna 

za dani program oz. program ocenjujemo zgolj opisno. 

 

Pri posameznih dimenzijah kriterijev, ki jih ocenjujemo številčno, podajamo tudi vsote, 

deleže, koeficiente, ki nam služijo kot osnova za ocenjevanje. Ocenjevalni listi za posamezno 

skupino programov oz. posamezni program so priloženi na koncu splošnega dela poročila.  

 

Na koncu poročila podajamo ključne ugotovitve in predloge za delovanje obravnavanega 

programa. 
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6.2 USTREZNOST CILJEV ZA REŠEVANJE PROBLEMOV 

POSAMEZNIH SKUPIN UPORABNIKOV 
 

Ugotovitve v tem poglavju prikazujemo v dveh točkah. V prvi so podane osnovne informacije 

o ciljih programa. V Preglednici 2.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa 

povezani s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine programov. Cilje na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog smo skupaj z izvajalci 

programov omenjenega področja in predstavniki MDDSZ prenovili v letu 2012, končno 

verzijo pa je potrdil tudi naročnik (MDDSZ). V Preglednici 2.2 prikazujemo dodatne cilje 

programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa pomemben del delovanja posameznega 

programa.  

 

V drugi točki podajamo ugotovitve glede ustreznosti ciljev programa za reševanje problemov 

posameznih skupin uporabnikov po naslednjih dimenzijah: primernost formulacije ciljev, 

sledljivost ciljev (verifikacija, razpis, poročilo), ustreznost ciljev glede na tip programa. 

Ugotovitve podajamo opisno. 

 

6.2.1 Povezava ciljev programov s skupnimi cilji za evalviranje ter 

dodatni cilji 

 

V Preglednici 6.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa povezani s cilji, ki smo 

jih določili na ravni skupine programov. 

 

Preglednica 6.1: Povezava ciljev programa s skupaj določenimi cilji za evalviranje 

Skupni cilji, predvideni za visokopražne programe namenjene uporabnikom 

prepovedanih drog 
Da/Ne/Delno 

konstruktivno preživljanje prostega časa da 

varna, dobra socialna mreža da 

konstruktivno reševanje konfliktov  da 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) da 

zastavljanje in uresničevanje ciljev da 

sprejetje problematike / uvid v problem da 

ureditev statusa da 

pridobitev novih spretnosti, znanj da 

pridobitev delovnih navad da 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini da 

predčasen odhod iz programa da 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti 
da 

 

Aktualni cilji obravnavanega programa se pokrivajo s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 2012.  

 

V Preglednici 6.2 prikazujemo dodatne cilje programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa 

pomemben del delovanja posameznega programa. 
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Preglednica 6.2: Dodatni cilji programa 

Dodatni cilji 

/ 

 

Izvajalci programa niso navedli nobenih dodatnih ciljev, ki ne sodijo v nabor ciljev, ki smo jih 

določili na ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih 

drog v letu 2012. 

 

6.2.2 Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Primernost formulacije ciljev:  

Vsi cilji programa so ustrezno definirani. 

 

Ustreznost ciljev glede na tip programa: 

Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 
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6.3 USPEŠNOST  PROGRAMA 
 

V visokopražnih programih namenjenih uporabnikom prepovedanih drog merimo doseganje 

posameznih skupnih ciljev z naslednjimi vprašalniki: Vprašalnik za uporabnike ob vstopu v 

program, Vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa, Vprašalnik za 

oceno programa – svojci in Dokumentacija za uporabnike33. V letu 2012 smo celoten sistem 

ciljev in vprašalnikov, ki merijo uspešnost programa temeljito preoblikovali. Doseganje ciljev 

merimo tudi preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za pripravo evalvacijskega 

poročila za skupino programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni 

uporabnikom prepovedanih drog, ki so nam jih posredovali izvajalci. 

 

Obravnavani program je oddal 200 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 123 vprašalnikov ob 

vstopu, 10 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu in 67 dokumentacij za uporabnike). V program 

je bilo v obravnavanem obdobju vključenih 278 rednih različnih uporabnikov. 

 

V analizo smo zajeli vseh 92 (46 %) izpolnjenih evalvacijskih vprašalnikov, kar prikazujemo v 

Preglednici 6.3. 

 

Preglednica 6.3: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 
Vstop 15 

Vstop (stari vprašalniki) 108 

Evalvacija/izstop 3 

Izstop (stari vprašalniki) 7 

Dokumentacija za uporabnike 67 

Ocena programa svojci / 

Skupaj prejetih vprašalnikov 200 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 92* 

*Iz analize smo izključili 108 vprašalnikov, ker gre za starejše različice vprašalnikov, katerih podatki niso primerljivi z obstoječimi 

(pri določenih spremenljivkah smo rezultate vseeno upoštevali) oziroma je izpolnjenih vprašalnikov premalo za smiselne 

rezultate.  

 

Podatke smo prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji 

programa. V spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za vsak cilj 

podajamo številčno oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje 

razvidni posamezni elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 6.4). 

 

Preglednica 6.4: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa n.p. 

varna, dobra socialna mreža 6 

konstruktivno reševanje konfliktov  6 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 6 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 5 

sprejetje problematike / uvid v problem 6 

ureditev statusa 5 

pridobitev novih spretnosti, znanj 1 

                                                           
33 Izvajalci SVP so dobili navodilo, naj na IRSSV posredujejo vprašalnike tistih uporabnikov, ki so obiskovali program v obdobju 
od 1. 1. do 31. 12. 2015, pri tem je bilo dogovorjeno, da jim ni treba pošiljati Dokumentacije o programu, saj potrebne podatke 
vsebujejo že Zbirniki podatkov o programu. 
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Skupni cilji Ocena 

pridobitev delovnih navad 1 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 5 

predčasen odhod iz programa 4 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji 

z drugo obliko zasvojenosti 
6 

n.p. - iz organizacije o danem vidiku nismo dobili primerljivega podatka.  

 

6.3.1 Analiza vprašalnikov  

 

Omejitve pri analizi vprašalnikov: 

 

 skupno število odgovorov ni vedno enako številu vprašalnikov, saj vsi anketiranci niso 

vedno odgovarjali na vsa vprašanja; 

 v analizo smo vključili različne vprašalnike, ki smo jih v času od uvedbe spreminjali in 

dopolnjevali, zato nismo vseh vprašanj zajeli pri vseh tipih vprašalnikov.  

 nekateri vprašalniki so pomanjkljivo izpolnjeni; kljub temu da so imeli uporabniki 

povsod možnost označiti odgovor 98 (ne vem) in 99 (ne morem odgovoriti) na 

nekatera vprašanja niso odgovorili, večinoma pa nismo morali razbrati, ali je uporabnik 

vprašanje spregledal ali se določeno vprašanje uporabniku ni zdelo relevantno ali pa 

morda na vprašanje ni znal odgovoriti; 

 pri predstavitvi opisnih statistik uporabljamo izračunana povprečja na vseh enotah; 

kjer imamo izračune t-testa za dva odvisna vzorca (pri spremenljivkah z normalno 

porazdelitvijo) ali Wilcoxonov test (pri spremenljivkah, kjer porazdelitev ni normalna), 

je potrebno upoštevati, da smo pri izračunu upoštevali zgolj enote, za katere imamo 

identične šifre tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu iz programa, kar 

pomeni, da je skupno število enot lahko manjše, nekoliko pa se spremenijo tudi 

povprečja za zgolj te enote. Povprečij, izračunanih na manjšem številu enot, v poročilu 

ne predstavljamo. 

 

Pojasnila pri interpretacijah rezultatov: 

 

 pri interpretacijah rezultatov prikazujemo deleže (v odstotkih) ali povprečne vrednosti. 

Pri primerjavi med vstopom in evalvacijo/izstopom so deleži ali povprečne vrednosti 

lahko predstavljeni v oklepajih (npr. 4,20 oz. 4,30), prva številka vedno pomeni delež 

ali povprečno vrednost ob vstopu v program, druga številka pa ob evalvaciji/izstopu iz 

programa; 

 pri ocenjevanju upoštevamo statistično značilne razlike pri vsaj 5-odstotni stopnji 

značilnosti. 

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 
 
Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 
različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 
program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 
Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 
4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)34.  

                                                           
34 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 
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Preglednica 6.5: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 
Vstop (n=15)35 Evalvacija/izstop 

Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 1 (6,7) 10 (66,7) 4 (26,7) n.p. n.p. n.p. 

Glasba 1 (6,7) 6 (40,0) 8 (53,3) n.p. n.p. n.p. 

Branje 2 (13,3) 9 (60,0) 4 (26,7) n.p. n.p. n.p. 

Ustvarjanje 0 (0,0) 3 (20,0) 12 (80,0) n.p. n.p. n.p. 

Kulturne prireditve 1 (6,7) 6 (40,0) 8 (53,3) n.p. n.p. n.p. 

Družabne igre 0 (0,0) 7 (46,7) 8 (53,3) n.p. n.p. n.p. 

Prostovoljno delo 0 (0,0) 5 (33,3) 10 (66,7) n.p. n.p. n.p. 

 
Med pogostimi aktivnostmi preživljanja prostega časa pri vstopu prevladuje branje (13,3 %). 
Občasno se uporabniki večinoma ukvarjajo s športom (66,7 %) in branjem (60,7 %), nikoli pa 
večinoma ne ustvarjajo ali opravljajo prostovoljnega dela (66,7 %). Podatke ob 
evalvaciji/izstopu iz programa nismo pridobili, saj so izvajalci posredovali starejše različice 
vprašalnikov, ki niso primerljivi.  
 
Preglednica 6.6: Preživljanje prostega časa 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 15 2,9 3,9 3,4 0,3 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 3.3). 

 

Povprečna ocena preživljanja prostega časa uporabnikov pri vstopu znaša 3,4, kar pomeni, 
da se uporabniki z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob vstopu v povprečju ukvarjajo 
občasno.  
 

Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 
 
Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 
dobro, 5-odlično). 
 
  

                                                                                                                                                                                     
 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
35 V vsaki celici prvi številčni podatek predstavlja število enot, podatek v oklepajih pa delež v odstotkih. 
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Slika 6.1: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=67 (primerjava vstop, izstop) 

 
 
Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma zadostna (28,4 %) in 
dobra (32,8 %). Ob evalvaciji strokovni delavci v večini niso podali ocene (95,5 %). Pri 
izstopu iz programa pa je ocena varnosti socialne mreže v največji meri prav dobra (26,9 %) 
in odlična (20,9 %). Za 4,5 % uporabnikov ob vstopu in 16,4 % ob vstopu strokovni delavci 
niso podali ocene varnosti socialne mreže.  
 
Preglednica 6.7: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

64 1 4 2,6 1,0 3 / / / / 56 1 5 3,4 1,3 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 

Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 2,6 in ob izstopu 3,4.  
 
Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže so statistično značilne. Ob izstopu je bila 
ocena višja kot ob vstopu (p<0,001). Ob evalvaciji strokovni delavci v večini niso podali 
ocene (95,5 %), zato teh podatkov ne moremo primerjati z vstopom. 
 
Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 
 
Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 
konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-
odlično). 
 
  

16,4

28,4

32,8

17,9

0

4,5

0

0

3,0

1,5

0

95,5

11,9

4,5

19,4

26,9

20,9

16,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nezadostno

Zadostno

Dobro

Prav dobro

Odlično

Ne morem odgovoriti

Vstop Evalvacija Izstop



 

175 
 

Slika 6.2: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=67 (primerjava vstop, izstop) 

 
 
Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 
zadostna (34,3 %) in dobra (37,3 %). Ob evalvaciji strokovni delavci v večini niso podali 
ocene (94,0 %). Pri izstopu iz programa pa je bila ocena pripravljenosti za reševanje 
konfliktov večinoma dobra (22,4 %) in prav dobra (34,3 %). Za 1,5 % uporabnikov ob vstopu 
in 17,9 % ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 
 
Preglednica 6.8: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
66 1 4 2,6 0,9 4 / / / / 55 1 5 3,4 1,1 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxon test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 2,6 in ob izstopu 
3,4. 
 
Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne. Ob 
izstopu je bila ocena višja kot ob vstopu (p<0,001). Ob evalvaciji strokovni delavci v večini 
niso podali ocene (95,5 %), zato teh podatkov ne moremo primerjati z vstopom.  
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Slika 6.3: Ocena komunikacije, v %, n=67 (primerjava vstop, izstop) 

 
 
Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma dobra (40,3 %) in prav dobra 
(28,4 %). Ob evalvaciji strokovni delavci v večini niso podali ocene (94,0 %). Pri izstopu iz 
programa pa je bila ocena komunikacije uporabnikov prav tako v največji meri dobra (23,9 
%) in prav dobra (40,3 %). Za 3,0 % uporabnikov ob vstopu in 19,4 % uporabnikov ob 
izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 
 
Preglednica 6.9: Opisne statistike za oceno komunikacije 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 65 1 5 3,1 0,9 4 / / / / 54 1 5 3,6 0,9 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 3,1 in ob izstopu 3,6. 
 
Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne. Ob 
izstopu je bila ocena višja kot ob vstopu (p<0,001). Ob evalvaciji strokovni delavci v večini 
niso podali ocene (94,0 %), zato teh podatkov ne moremo primerjati z vstopom.  
Pripravljenost za reševanje konfliktov in komunikacija uporabnikov sta se ob izstopu v 
primerjavi z vstopom izboljšali. 
 
Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 
 
Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 
iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 
uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 
zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-
zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 6.10: Skrb za lastno zdravje - samoocena 

 
Vstop Izstop 

N MIN MAX AS SD n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Trenutno zdravstveno stanje 15 2 5 3,7 1,0 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Telesna dejavnost 15 2 4 3,5 0,7 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Skrb za zdravje 15 2 5 3,6 0,8 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Indeks skrb za lastno zdravje* 15 2,0 4,7 3,6 0,8 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 
*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 
Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,7, 
telesno dejavnost z oceno 3,5 in skrb za zdravje z oceno 3,6. Skupna povprečna ocena 
indeksa skrbi za lastno zdravje ob vstopu znaša 3,6. Primerljivih podatkov ob izstopu iz 
programa izvajalci niso posredovali.  
 
Slika 6.4: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 

Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 
86,7 %, ob evalvaciji/izstopu 70,0 %). V primerjavi z vstopom se je ob evalvaciji/izstopu 
znižal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi psihičnih težav (iz 26,7 % na 0,0 %). 
 
Preglednica 6.11: Skrb za lastno zdravje - ocena strokovnih delavcev 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
62 1 5 2,9 0,9 4 / / / / 51 2 5 3,8 0,9 

Skrb za 

zdravje 
61 2 4 3,8 0,9 4 / / / / 50 3 5 3,9 0,8 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 
2,9, skrb za zdravje pa z oceno 3,8. Ob evalvaciji strokovni delavci v večini niso podali ocene 
telesne dejavnosti in skrbi za zdravje uporabnikov (94,0 %). Ob izstopu iz programa je ocena 
telesne dejavnosti znašala 3,8 in ocena skrbi za zdravje 3,9.  
 
Razlike v povprečju ocene telesne dejavnosti uporabnikov so statistično značilne. Ocena 
telesne dejavnosti je bila ob izstopu višja kot ob vstopu (p<0,001). Ocena skrbi za zdravje pa 
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se je v primerjavi z vstopom prav tako statistično značilno povečala ob izstopu (p=0,059). Ob 
evalvaciji strokovni delavci v večini niso podali ocene (94,0 %), zato teh podatkov ne 
moremo primerjati z vstopom 
 
Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 
 
Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 
zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 
skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 
doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 
2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 
celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.36 
 
Preglednica 6.12: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=67 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 73 4,4 

Boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 
samopodoba…) 

1 / 

Redna telesna/fizična aktivnost  3 / 

dobri odnosi s (so)uporabniki in zaposlenimi 1 / 

Pridobitev poklica, zaključek šolanja, prekvalifikacija 1 / 

Odkriti in negovati lastne hobije 39 4,2 

Postati odgovoren (za lastno življenje), ne prenašati 
odgovornosti na druge 

1 / 

Širjenje, izboljšanje socialne mreže 60 3,7 

obiskovanje izvenprogramskih "koristnih" aktivnosti 
(kulturne prireditve…) 

1 
 

Šolanje, izobraževanje (nadaljevanje, zaključek) 40 3,8 

Opuščanje kajenja 3 / 
Legenda: / - premalo enot analize (<6) 

 
Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje treznosti/abstinence (73-krat), 
širjenja/izboljšanja socialne mreže (60-krat) šolanja/izobraževanja (40-krat) in odkriti/negovati 
lastne hobije (39-krat). Podatki kažejo, da so bili najbolje realizirani cilji treznost in abstinenca 
(4,4) in odkrivanje/negovanje lastnih hobijev (4,2), nekoliko slabše realiziran cilja pa sta bila 
šolanje/izobraževanje (3,8) širjenje/izboljšanje socialne mreže (3,7). 
 
Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 
 
Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
  

                                                           
36 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo veliko enot (<6), smo izločili iz analize.  
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Slika 6.5: Sprejetje problemov v %, n=67 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (34,3 %) in dobra 
(44,8 %). Ob evalvaciji strokovni delavci v večini niso podali ocene (92,5 %). Pri izstopu iz 
programa pa v največji meri dobra (31,3 %) in prav dobra (31,3 %). Za 17,9 % uporabnikov 
strokovni delavci pri izstopu niso podali ocene. 
 
Preglednica 6.13: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 
Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
67 1 4 2,4 0,8 5 / / / / 55 1 5 3,3 1,1 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,4 in ob izstopu 3,3. 
 
Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne, in 
sicer je bila ob izstopu ocena višja kot ob vstopu (p<0,001). Ob evalvaciji strokovni delavci v 
večini niso podali ocene (92,5 %), zato teh podatkov ne moremo primerjati z vstopom.  
 
Cilj 7: Ureditev statusa 
 
Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
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Preglednica 6.14: Urejenost statusa 

 

Vstop (n=67) Izstop (n=56)37 

Frekvenca 
Odstotek 

(%) 
Frekvenca 

Odstotek 
(%) 

Zdravstveno zavarovanje 67 100,0 56 100,0 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1 1,5 1 1,8 

Osebni dokumenti 67 100,0 56 100,0 

Stalno prebivališče 67 100,0 56 100,0 

Denarna socialna pomoč 2 3,0 0 0 

Plačano delo 0 0 0 0 

Brezposelnost 3 4,5 1 1,8 

Šolanje 66 98,5 56 100,0 

Upokojitev 0 0 0 0 

 
Ugotavljamo, da so imeli vsi uporabniki ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje (100,0 
%), osebne dokumente (100,0 %) in stalno prebivališče (100,0 %). En uporabnik je imel 
urejeno tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje (1,5 %), dva uporabnika pa sta prejemala 
denarno socialno pomoč (3,0 %). Pri izstopu iz programa so prav tako vsi uporabniki imeli 
urejeno zdravstveno zavarovanje (100,0 %), osebne dokumente (100,0 %) in stalno 
prebivališče (100,0 %). Prav tako je imel en uporabnik urejeno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (1,8 %), denarne socialne pomoči pa ob izstopu ni prejemal noben uporabnik. 
 
Ob vstopu v program so bili trije uporabniki brezposelni (4,5 %), večina uporabnikov pa je 
bilo vključenih v sistem šolanja (98,5 %). Pri izstopu pa so se vsi uporabniki šolali (100,0 %), 
eden od teh je bil tudi brezposeln (1,8 %), torej je bil verjetno vključen v sistem neformalnega 
šolanja.  
V primerjavi z vstopom se je odstotek uporabnikov, ki so bili vključeni v šolanje, povečal. 
Hkrati pa se je odstotek uporabnikov, ki so bili pri vstopu brezposelni, ob izstopu iz programa 
zmanjšal. 
 
Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 
 
Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 
programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 
 
Preglednica 6.15: Pridobivanje novih spretnosti, n=3 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Ročne spretnosti 1 33,3 

Znanje jezikov 0 0 

Računalništvo 0 0 

Vozniški izpit 0 0 

Gospodinjska opravila 0 0 

Vzdrževalna dela 0 0 

Znanja o zdravem načinu življenja 3 100,0 

Drugo 0 0 

 
Vsi uporabniki so pridobili znanja o zdravem načinu življenja (100,0 %), tretjina pa se je 
naučila tudi ročnih spretnosti (33,3 %). Podatki kažejo, da so se vsi trije uporabniki (100,0 %) 
v programu naučili vsaj ene spretnosti. 
 
 
 
 

                                                           
37 Za 11 uporabnikov ni jasno, ali so izstopili iz programa oziroma s programom nadaljujejo, saj dokumentacija za uporabnika ni 
izpolnjena v skladu s pričakovanji. Te uporabnike smo iz analize ob izstopu izključili. 
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Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 
 
Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 6.16: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=67 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 0 0 

Prostovoljsko delo 4 6,0 

Drugo 4 6,0 

 

Štirje uporabniki (6,0 %) so opravljali prostovoljsko delo in štirje uporabniki (6,0 %) so 

opravljali priložnostna študentska dela (ali šolsko prakso).  

 
Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 
 
Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 6.17: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 

 
Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu Signifikanc

a N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 
resnih, hudih sporih 
s starši. 

67 9,0 10 1,5 55 1,5 0,125 

… je uporabnik v 
resnih, hudih sporih 
z brati/sestrami. 

67 3,0 8 0 55 0 0,500 

… je uporabnik v 
sporu s partnerjem. 

67 3,0 8 1,5 55 3,0 1,000 

… ima uporabnik 
težave v odnosih s 
člani družine. 

67 58,2 8 7,5 55 23,9 0,001 

… je uporabnik žrtev 
psihičnih zlorab. 

66 4,5 8 0 55 0 1,000 

… je uporabnik žrtev 
fizičnih zlorab. 

66 0 8 0 55 0 / 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemarjev test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) statistično 
značilno zmanjšali konflikti z družinskimi člani (58,2 % oz. 23,9 %). 
 

Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 
 
Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 6.18: Izstop iz programa, n=67 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Program je uspešno zaključil 24 35,8 

Program je deloma uspešno zaključil 9 13,4 

Iz programa je izstopil predčasno 20 29,9 

Manjkajoče enote 14 20,9 
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Več kot tretjina uporabnikov (35,8 %) je program uspešno zaključila, devet uporabnikov je 
program deloma uspešno zaključilo (13,4 %), 20 uporabnikov pa je iz programa izstopilo 
predčasno (29,9 %). Najpogostejši razlog za predčasen odhod je samovoljna prekinitev s 
programom (50,0 %) ter pomanjkanje vztrajanja s strani staršev (15,0 %). Za tri uporabnike 
(15,0 %) strokovni delavci niso navedli razloga izstopa iz programa. 
 

Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 
kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 
 
Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 
obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Podatek smo pridobili za eno osebo (1,5 %), in sicer je šlo za spodrsljaj v obliki šibkejše 
vrnitve k isti obliki zasvojenosti.  
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6.4 UČINKOVITOST PROGRAMA  
 

Doseganje učinkovitosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu 

za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog ter preko končnega poročila o 

izvajanju programa socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 za C 

programe – socialna rehabilitacija zasvojenih. Učinkovitost programa ocenjujemo na podlagi 

naslednjih dimenzij: primernost sredstev glede na število uporabnikov; primernost razmerja 

opravljenega dela neposredno z uporabniki in ostalega opravljenega dela. Podajamo 

številčne ocene. 

 

Preglednica 6.19: Učinkovitost rabe programskih virov 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost sredstev glede na število uporabnikov 156,75 EUR 6 

odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99)*, 

specifične postopke (100-199) ter postopke z anonimnimi 

uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za 

vse opravljene postopke (1-699) 

35,57 % 2 

Opomba: 

*V oklepajih navajamo standardizirane sklope šifer iz baze opravljenih postopkov. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

Če sredstva preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število 

uporabnikov, ta znašajo okrog 157 EUR na uporabnika. 

 

Odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99), specifične postopke (100-199) 

ter postopke z anonimni uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za vse 

opravljene postopke (1-699): delež časa porabljenega za skupne, specifične postopke ter 

postopke z anonimnimi uporabniki v skupnem seštevku časa za vse postopke je dobro 

tretjino (35,57 %), kar ocenjujemo kot manj ustrezno.   
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6.5 OCENA TVEGANJA ZA IZVEDBO PROGRAMA  
 

Oceno tveganja za izvedbo programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o 

programu za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju 

preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Analizo 

tveganja za izvedbo programa podajamo v več točkah: tveganja z vidika financiranja 

programa, z vidika zagotavljanja primernega kadra za izvajanje programa, z vidika 

ustreznosti programa za vključene uporabnike, z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa in drugih dejavnikov tveganja. Za nekatere dimenzije podajamo opisne 

ocene, za večino pa številčne. 

 

6.5.1 Ocena tveganja z vidika financiranja programa 

 

Preglednica 6.20: Financiranje programa 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za 

polni delovni čas 
26.307,40 EUR 6 

delež sofinanciranja MDDSZ glede na vse prihodke 68,86 % 2 

 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za poln delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. V povprečju zaposleni na letni ravni dobijo 26.307,40 EUR.  

 

Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 70 %. Ostala sredstva večinoma 

prihajajo preko občin in ZRSZ. To ocenjujemo kot manj ustrezno.  

 

Ustreznost velikosti proračuna za namen programa: finančna sredstva so zadostovala, 

da se je program nemoteno izvedel.  

 

6.5.2 Ocena tveganja z vidika zagotavljanja primernega kadra za 

izvajanje programa 

 

Preglednica 6.21: Primernost kadrov, ki delajo neposredno z uporabniki 

Kriterij Količnik/delež Ocena 

razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in 

številom zaposlenih 
15,71 6 

formalna usposobljenost kadrov (delež zaposlenih s strokovnim 

izpitom) 
100 % 6 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih (aritmetična sredina) 7 6 

ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ (skladnost s 

pogodbo) 
100 % 6 

 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Menimo, da je mesečno okrog 16 uporabnikov na 

izvajalca popolnoma ustrezna obremenitev.  

 

Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, ki imajo opravljen strokovni 

izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot popolnoma ustrezno, saj imajo vsi 

zaposleni opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 
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Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih ocenjujemo kot popolnoma ustrezno – v 

povprečju imajo zaposleni sedmo stopnjo izobrazbe. 

 

Ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ: Po podatkih, prejetih od izvajalcev 

programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

6.5.3  Ocena tveganja z vidika ustreznosti programa za vključene 

uporabnike 

 

Primerjava ciljne in vključene populacije: ciljna in vključena populacija se ujemata.  

 

Ustreznost programa za vključeno populacijo: program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo.  

 

6.5.4  Ocena tveganja z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa 

 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

6.5.5  Ocena tveganja z vidika beleženja in izvajanja ustreznih postopkov 

 

Preglednica 6.22: Postopki 

Kriterij Ocena 

kakovost strukture postopkov 6 

 

Kakovost strukture postopkov: poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu 

uporabljajo pri beleženju opravljenega dela, sta ustrezni.  

 

Ustreznost postopkov glede na zastavljene cilje: postopki, ki jih v programu uporabljajo 

pri beleženju opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

6.5.6  Ocena tveganja - ostalo 

 

Obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali: v obravnavanem 

obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih uporabljali.  

 

Administrativne in organizacijske ovire: izvajalci programa omenjajo težave s staro bazo 

za vnos opravljeni del (postopkov) v programskem paketu Open Office. Ta baza ni več v 

uporabi, nadomeščena je s spletno aplikacijo Evapro©. Glede na pogovor s strokovnimi 

delavci, so nejasne stvari zdaj razjasnjene in težave razrešene. 
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6.6 TRAJNOST PROGRAMA 
 

Oceno trajnosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za 

pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Trajnost programa 

ocenjujemo preko deležev povratnikov iz istega ali drugih programov ter razlogov za 

povratništvo in števila let delovanja programa. Posamezne dimenzije ocenjujemo opisno. 

Oceno trajnosti programa pa podajamo tudi na podlagi dejavnikov dostopnosti programa.  

 

Delež povratnikov in razlogi: uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali 

program in so se po prekinitvi obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali 

program, je po podatkih izvajalcev 5 %. Posamezniki, ki program zaključijo v celoti, se ne 

vračajo, tiste, ki pa po daljšem času ugotovijo, da ne zmorejo slediti programu, pa običajno 

usmerijo v zanje primernejše programe. 

 

Delež uporabnikov iz drugih programov in razlogi: po podatkih izvajalcev je 60 % 

uporabnikov prišlo iz drugih programov, in sicer od tega je 5 % iz socialnovarstvenih ustanov 

(CSD, nizkopražni programi, mladinski dom, vzgojni zavod), 60 % iz izobraževalnih ustanov 

ter 35 % iz zdravstvenih ustanov. 

 

Delež uporabnikov, ki obiskujejo poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug 

SVP: po podatkih izvajalcev je bilo v letu 2015, 20 % uporabnikov, ki so obiskovali poleg 

obravnavanega programa, še vsaj en drug program, Od tega jih je bila polovica v 

socialnovarstvenih programih (CSD, NPP, drugi VPP), druga polovica pa sočasno v 

psihiatrični obravnavi. 

 

Število let delovanja programa: program deluje od leta 1996, torej približno 20 let. 

 

Preglednica 6.23: Dostopnost programa za uporabnike 

Kriterij Ocena 

čakalna doba – podatek izvajalcev 6 

arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 2 

dostopnost informacij o programu na spletu 5 

 

Čakalna doba – podatek izvajalcev 

Povprečna čakalna doba od klica uporabnika do sprejema na informativni razgovor je 

maksimalno en dan, možen je sprejem tudi na dan klica, če obstaja potreba po urgentnem 

sprejemu. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Urnik dela 

Program deluje vsak delavnik, osem ur dnevno Strokovne delavke prilagajajo termine 

prihajanja, potrebam in obveznostim uporabnikov. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 

Dostop do prostorov ni mogoč gibalno oviranim. Razpolagajo namreč s prostori v prvem 

nadstropju (sklop dvojnih stopnic) stare hiše. Do sedaj pa ti pogoji niso bili problematični, saj 

ni bilo povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v program. To ocenjujemo kot 

manj ustrezno. 
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Dostopnost javnega prevoza 

Prostori programa so v bližini mestnega jedra. Dostop do prostorov, kjer poteka program je 

možen z vlakom (50 metrov oddaljeno) in avtobusom (40 metrov oddaljeno). Postaja 

primestnega prometa pa je oddaljena 1.800 metrov od lokacije programa. Vsa javna 

infrastruktura je dostopna peš. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Vidnost, označenost prostorov programa 

Pot do prostorov je označena s štirimi tablami, in sicer pri glavnem vhodu z ulične strani, 

zraven hišne številke je prva oznaka zavoda in programa, naslednja ob vhodu v stavbo z 

dvorišča, sledi tabla v prvem nadstropju, ter oznaka na vratih, ki so neposreden vhod v 

prostore programa. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Dostopnost informacij o programu na spletu 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih pet od šestih ocenjevanih elementov, 

manjka podatek o urniku programa. To ocenjujemo kot zelo ustrezno. V obravnavanem 

obdobju je bilo 986 ogledov spletne strani. 
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6.7 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Vsi cilji programa so ustrezno definirani in ustrezni glede na tip programa in vključeno 

populacijo programa. 

 

Uspešnost in učinkovitost programa 

 

Program je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) dosegal 

naslednje cilje skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih uporabnikom 

prepovedanih drog: spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti, spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno 

zdravje), varna, dobra socialna mreža, konstruktivno reševanje konfliktov, konstruktivno 

reševanje konfliktov in sprejetje problematike / uvid v problem; zelo uspešno (ocenjeno z 

oceno 5) cilje: izboljšanje, urejanje odnosov v družini, zastavljanje in uresničevanje ciljev in 

ureditev statusa; uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilj: predčasen odhod iz programa in 

neuspešno (ocenjeno z oceno 1) cilja pridobitev delovnih navad ter pridobitev novih 

spretnosti, znanj. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

Izvajalci so v obravnavanem obdobju porabili dobro tretjino časa za postopke, ki vključujejo 

uporabnika, kar ocenjujemo kot manj ustrezno. 

 

Ocena tveganja za izvedbo programa 

 

Financiranje programa 

Primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za polni delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 70 %, kar 

ocenjujemo kot manj ustrezno. Finančna sredstva so zadostovala, da se je program 

nemoteno izvedel.  

 

Primernost kadrov 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem 

tistih, ki imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno, saj imajo vsi zaposleni opravljen strokovni izpit s področja socialnega 

varstva. Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih (7) ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

Po podatkih, prejetih od izvajalcev programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader 

glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

Ustreznosti programa za uporabnike 

Ciljna in vključena populacija se pretežno ujemata. Program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo. 

 

Ustreznost prostorov za izvedbo programa 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  
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Beleženje in izvajanje ustreznih postopkov 

Poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, sta ustrezni. Postopki, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

Ostala tveganja 

V obravnavanem obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih 

uporabljali. Izvajalci programa omenjajo težave s staro bazo za vnos opravljeni postopkov v 

programskem paketu Open Office. Ta baza ni več v uporabi, nadomeščena je s spletno 

aplikacijo Evapro©. Glede na pogovor s strokovnimi delavci so nejasne stvari zdaj 

razjasnjene in težave razrešene. 

 

Kriterij trajnosti 

 

Kroženje uporabnikov 

Uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali program in so se po prekinitvi 

obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali program, je po podatkih izvajalcev 5 

%. Posamezniki, ki program zaključijo v celoti, se ne vračajo, tiste, ki pa po daljšem času 

ugotovijo, da ne zmorejo slediti programu, pa usmerijo v zanje primernejše programe. 

 

Po podatkih izvajalcev je 60 % uporabnikov prišlo iz drugih programov, in sicer od tega je 5 

% iz socialnovarstvenih ustanov (CSD, nizkopražni programi, mladinski dom, vzgojni zavod), 

60 % iz izobraževalnih ustanov ter 35 % iz zdravstvenih ustanov. Uporabnikov, ki so 

obiskovali poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug program, je bilo 20 % Od tega jih 

je bila polovica v socialnovarstvenih programih (CSD, NPP, drugi VPP), druga polovica pa 

sočasno v psihiatrični obravnavi. 

 

Program deluje od leta 1996, torej približno 20 let. 

 

Dostopnost programa za uporabnike 

Povprečna čakalna doba od klica uporabnika do sprejema na informativni razgovor je en 

dan, možen je sprejem tudi na dan klica, če obstaja potreba po urgentnem sprejemu. 

Program deluje vsak delavnik, osem ur dnevno Strokovne delavke prilagajajo termine 

prihajanja, potrebam in obveznostim uporabnikov. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Dostop do prostorov ni mogoč gibalno oviranim. Razpolagajo namreč s prostori v prvem 

nadstropju (sklop dvojnih stopnic) hiše. Do sedaj pa ti pogoji niso bili problematični, saj ni bilo 

povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v program. To ocenjujemo kot manj 

ustrezno. 

 

Prostori programa so v bližini mestnega jedra. Dostop do prostorov, kjer poteka program je 

možen z vlakom (50 metrov oddaljeno) in avtobusom (40 metrov oddaljeno). Postaja 

primestnega prometa pa je oddaljena 1.800 metrov od lokacije programa. To ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. Pot do prostorov je označena s štirimi tablami, in sicer pri glavnem 

vhodu z ulične strani, zraven hišne številke je prva oznaka zavoda in programa, naslednja ob 

vhodu v stavbo z dvorišča, sledi tabla v prvem nadstropju, ter oznaka na vratih, ki so 

neposreden vhod v prostore programa. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 
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Na spletni strani programa je ustrezno navedenih pet od šestih ocenjevanih elementov, 

manjka podatek o urniku programa. To ocenjujemo kot zelo ustrezno. V obravnavanem 

obdobju je bilo 986 ogledov spletne strani. 

 

Predlog 

Predlagamo, da program na spletni strani oz. zavihku institucije, kjer je program predstavljen, 

objavi tudi podatek o urniku programa oz. dosegljivosti strokovnih delavcev. 
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7.1 UVOD 
 

V poročilu predstavljamo ugotovitve analize podatkov P7, za obdobje od 1. 1. 2015 – 31. 12. 

2015. 

 

Ugotovitve prikazujemo po posameznih sklopih kriterijev evalviranja:  

 ustreznost ciljev za reševanje problemov posameznih skupin; 

 uspešnost programa; 

 učinkovitost izvedenega programa;  

 ocena tveganja za izvedbo programa; 

 trajnost programa. 

  

Nekatere ugotovitve podajamo v obliki ocen, druge, kjer kvantitativno ocenjevanje ni 

smiselno, pa podajamo opisno. Za ocenjevanje uporabljamo lestvico od 0 (popolnoma 

neustrezno) do 6 (popolnoma ustrezno). Oznaka n.p. pomeni, da iz organizacije o danem 

vidiku nismo dobili podatka in oznaka n.o., da vidika ne ocenjujemo, ker ocena ni relevantna 

za dani program oz. program ocenjujemo zgolj opisno. 

 

Pri posameznih dimenzijah kriterijev, ki jih ocenjujemo številčno, podajamo tudi vsote, 

deleže, koeficiente, ki nam služijo kot osnova za ocenjevanje. Ocenjevalni listi za posamezno 

skupino programov oz. posamezni program so priloženi na koncu splošnega dela poročila.  

 

Na koncu poročila podajamo ključne ugotovitve in predloge za delovanje obravnavanega 

programa. 
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7.2 USTREZNOST CILJEV ZA REŠEVANJE PROBLEMOV 

POSAMEZNIH SKUPIN UPORABNIKOV 
 

Ugotovitve v tem poglavju prikazujemo v dveh točkah. V prvi so podane osnovne informacije 

o ciljih programa. V Preglednici 1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa 

povezani s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine programov. Cilje na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog smo skupaj z izvajalci 

programov omenjenega področja in predstavniki MDDSZ prenovili v letu 2012, končno 

verzijo pa je potrdil tudi naročnik (MDDSZ). V Preglednici 2 prikazujemo dodatne cilje 

programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa pomemben del delovanja posameznega 

programa.  

 

V drugi točki podajamo ugotovitve glede ustreznosti ciljev programa za reševanje problemov 

posameznih skupin uporabnikov po naslednjih dimenzijah: primernost formulacije ciljev, 

sledljivost ciljev (verifikacija, razpis, poročilo), ustreznost ciljev glede na tip programa. 

Ugotovitve podajamo opisno. 

 

7.2.1 Povezava ciljev programov s skupnimi cilji za evalviranje ter 

dodatni cilji 

 

V Preglednici 7.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa povezani s cilji, ki smo 

jih določili na ravni skupine programov. 

 

Preglednica 7.1: Povezava ciljev programa s skupaj določenimi cilji za evalviranje 

Skupni cilji, predvideni za visokopražne programe namenjene uporabnikom 

prepovedanih drog 
Da/Ne/Delno 

konstruktivno preživljanje prostega časa da 

varna, dobra socialna mreža da 

konstruktivno reševanje konfliktov  da 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) da 

zastavljanje in uresničevanje ciljev da 

sprejetje problematike / uvid v problem da 

ureditev statusa da 

pridobitev novih spretnosti, znanj da 

pridobitev delovnih navad da 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini da 

predčasen odhod iz programa da 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti 

da 

 

Aktualni cilji obravnavanega programa se pokrivajo s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 2012.  

 

V Preglednici 7.2 prikazujemo dodatne cilje programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa 

pomemben del delovanja posameznega programa. 
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Preglednica 7.2: Dodatni cilji programa 

Dodatni cilji 

/ 

 

Izvajalci programa niso navedli nobenih dodatnih ciljev, ki ne sodijo v nabor ciljev, ki smo jih 

določili na ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih 

drog v letu 2012. 

 

7.2.2 Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Primernost formulacije ciljev:  

Vsi cilji programa so ustrezno definirani. 

 

Ustreznost ciljev glede na tip programa: 

Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 
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7.3 USPEŠNOST PROGRAMA 
 

V visokopražnih programih namenjenih uporabnikom prepovedanih drog merimo doseganje 

posameznih skupnih ciljev z naslednjimi vprašalniki: Vprašalnik za uporabnike ob vstopu v 

program, Vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa, Vprašalnik za 

oceno programa – svojci in Dokumentacija za uporabnike38. V letu 2012 smo celoten sistem 

ciljev in vprašalnikov, ki merijo uspešnost programa temeljito preoblikovali. Doseganje ciljev 

merimo tudi preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za pripravo evalvacijskega 

poročila za skupino programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni 

uporabnikom prepovedanih drog, ki so nam jih posredovali izvajalci. 

 

Obravnavani program je oddal 148 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 74 vprašalnikov ob 

vstopu, 42 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu, 15 dokumentacij za uporabnike in 17 

vprašalnikov za oceno programa za svojce). Program je oddal tudi 97 internih vprašalnikov, 

ki v analizi niso bili uporabljeni. V program je bilo v obravnavanem obdobju vključenih 318, 

rednih različnih uporabnikov. 

 

V analizo smo zajeli vseh 148 (100 %) izpolnjenih evalvacijskih vprašalnikov, kar 

prikazujemo v Preglednici 7.3. 

 

Preglednica 7.3: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 74 

Evalvacija/izstop 42 

Dokumentacija za uporabnike 15 

Ocena programa svojci 17 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 148 

 

V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilji za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za vsak cilj podajamo 

številčno oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni 

posamezni elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 7.4). 

 

Preglednica 7.4: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 3 

varna, dobra socialna mreža 6 

konstruktivno reševanje konfliktov  6 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 6 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 4 

sprejetje problematike / uvid v problem 6 

ureditev statusa 5 

pridobitev novih spretnosti, znanj 0 

pridobitev delovnih navad 1 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 5 

predčasen odhod iz programa 4 

                                                           
38 Izvajalci SVP so dobili navodilo, naj na IRSSV posredujejo vprašalnike tistih uporabnikov, ki so obiskovali program v obdobju 
od 1. 1. do 31. 12. 2015, pri tem je bilo dogovorjeno, da jim ni treba pošiljati Dokumentacije o programu, saj potrebne podatke 
vsebujejo že Zbirniki podatkov o programu. 
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Skupni cilji Ocena 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti 

6 

 

7.3.1 Analiza vprašalnikov  

 

Omejitve pri analizi vprašalnikov: 

 

 skupno število odgovorov ni vedno enako številu vprašalnikov, saj vsi anketiranci niso 

vedno odgovarjali na vsa vprašanja; 

 v analizo smo vključili različne vprašalnike, ki smo jih v času od uvedbe spreminjali in 

dopolnjevali, zato nismo vseh vprašanj zajeli pri vseh tipih vprašalnikov.  

 nekateri vprašalniki so pomanjkljivo izpolnjeni; kljub temu da so imeli uporabniki 

povsod možnost označiti odgovor 98 (ne vem) in 99 (ne morem odgovoriti) na 

nekatera vprašanja niso odgovorili, večinoma pa nismo morali razbrati, ali je uporabnik 

vprašanje spregledal ali se določeno vprašanje uporabniku ni zdelo relevantno ali pa 

morda na vprašanje ni znal odgovoriti; 

 pri predstavitvi opisnih statistik uporabljamo izračunana povprečja na vseh enotah; 

kjer imamo izračune t-testa za dva odvisna vzorca (pri spremenljivkah z normalno 

porazdelitvijo) ali Wilcoxonov test (pri spremenljivkah, kjer porazdelitev ni normalna), 

je potrebno upoštevati, da smo pri izračunu upoštevali zgolj enote, za katere imamo 

identične šifre tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu iz programa, kar 

pomeni, da je skupno število enot lahko manjše, nekoliko pa se spremenijo tudi 

povprečja za zgolj te enote. Povprečij, izračunanih na manjšem številu enot, v poročilu 

ne predstavljamo. 

 

Pojasnila pri interpretacijah rezultatov: 

 

 pri interpretacijah rezultatov prikazujemo deleže (v odstotkih) ali povprečne vrednosti. 

Pri primerjavi med vstopom in evalvacijo/izstopom so deleži ali povprečne vrednosti 

lahko predstavljeni v oklepajih (npr. 4,20 oz. 4,30), prva številka vedno pomeni delež 

ali povprečno vrednost ob vstopu v program, druga številka pa ob evalvaciji/izstopu iz 

programa; 

 pri ocenjevanju upoštevamo statistično značilne razlike pri vsaj 5-odstotni stopnji 

značilnosti. 

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 
 
Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 
različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 
program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 
Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 
4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)39. 
 
 

                                                           
39 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v 2-občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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Preglednica 7.5: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 Vstop (n=74)40 Evalvacija/izstop (n=42) 

Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 37 (50,7) 31 (42,5) 5 (6,8) 30 (71,4) 10 (23,8) 2 (4,8) 

Glasba 17 (23,7) 30 (41,7) 25 (34,7) 15 (36,6) 17 (41,5) 9 (22,0) 

Branje 42 (58,4) 19 (26,4) 11 (15,3) 24 (58,5) 15 (36,6) 2 (4,9) 

Ustvarjanje 11 (15,3) 29 (40,3) 32 (44,4) 11 (26,9) 18 (43,9) 12 (29,3) 

Kulturne prireditve 3 (4,2) 36 (50,7) 32 (45,1) 2 (5,0) 15 (37,5) 23 (57,5) 

Družabne igre 24 (32,9) 36 (49,3) 13 (17,8) 15 (36,6) 23 (56,1) 3 (7,3) 

Prostovoljno delo 5 (6,8) 17 (23,3) 51 (69,9) 5 (14,3) 9 (25,7) 21 (60,0) 

 
Med aktivnostmi preživljanja prostega časa pri vstopu prevladujeta branje (58,4 %) in šport 
(50,7 %), s katerima se uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz 
programa sta prav tako najpogostejši dejavnosti šport (71,4 %) in branje (58,5 %), le da je 
odstotek uporabnikov, ki se ukvarja s športom ob izstopu/evalvaciji bistveno večji kot pri 
vstopu. Poleg v preglednici navedenih dejavnosti, so uporabniki ob evalvaciji/izstopu iz 
programa navedli tudi pisanje in hojo na sprehode (2,4 %). 
 
Preglednica 7.6: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 71 2,0 4,0 3,0 0,5 

Preživljanje prostega časa – izstop* 33 1,7 3,4 2,9 0,4 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 2). 

 
Povprečna ocena preživljanja prostega časa uporabnikov pri vstopu znaša 3,0, pri izstopu pa 
2,9, kar pomeni, da se uporabniki z aktivnostmi za preživljanje prostega časa tako ob vstopu 
kot izstopu v povprečju ukvarjajo občasno. Razlike niso statistično značilne. 
 
Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 
 
Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 
dobro, 5-odlično). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 V vsaki celici prvi številčni podatek predstavlja število enot, podatek v oklepajih pa delež v odstotkih. 
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Slika 7.1: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=15 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma nezadostna (46,7 
%), zadostna (20,0 %) in dobra (33,3 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže 
večinoma ocenjena kot dobra (40,0 %) oziroma prav dobra (26,7 %), pri izstopu iz programa 
pa v največji meri dobra (33,3 %), prav dobra (13,3 %) in odlična (20,0 %). Za 20,0 % 
uporabnikov strokovni delavci pri izstopu niso podali ocene varnosti socialne mreže. 
 
Preglednica 7.7: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 Vstop Evalvacija Izstop 

 N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

15 1 3 1,9 0,9 15 1 5 3,1 1,0 12 1 5 3,4 1,2 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 1,9, ob evalvaciji 3,1 in ob izstopu 3,4. 

 
Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže so statistično značilne. Ob evalvaciji je bila ocena 
višja kot ob vstopu (p=0,007), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu (p=0,017). 

 
Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 
 
Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 
konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-
odlično). 
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Slika 7.2: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=15 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 
nezadostna (46,7 %) in zadostna (26,7 %), ob evalvaciji večinoma zadostna (26,7 %), prav 
dobra (26,7 %) in odlična (26,7 %). Pri izstopu iz programa pa je bila ocena pripravljenosti za 
reševanje konfliktov večinoma prav dobra (40,0 %) in odlična (13,3 %). Za 20,0 % 
uporabnikov strokovni delavci pri izstopu niso podali ocene. 
 
Preglednica 7.8: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 

 

Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 

1

5 

1 4 1,9 1,1 15 1 5 3,4 1,4 12 1 5 3,4 1,4 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili t-test za odvisne vzorce oziroma Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na 
enotah, za katere imamo podatek ob vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  
 

Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 1,9, ob evalvaciji 
3,4 in ob izstopu 3,4. 
 
Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne. Ob 
evalvaciji je bila ocena višja kot ob vstopu (p=0,002), ob izstopu pa prav tako višja kot pri 
vstopu (p=0,014). 
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Slika 7.3: Ocena komunikacije, v %, n=15 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (40,0 %) in dobra 
(40,0 %), ob evalvaciji v največji meri dobra (53,3 %), pri izstopu iz programa pa v največji 
meri prav dobra (33,3 %). Za 20,0 % uporabnikov strokovni delavci pri izstopu niso podali 
ocene. 
 
Preglednica 7.9: Opisne statistike za oceno komunikacije 

 Vstop Evalvacija Izstop 

 
N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 

15 1 4 2,4 0,8 15 2 5 3,3 0,9 12 1 5 3,8 1,1 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,4, ob evalvaciji 3,3 in ob izstopu 3,8. 
 
Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne. Ob evalvaciji je bila ocena 
višja kot ob vstopu (p=0,002), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu (p=0,007). 
 
Pripravljenost za reševanje konfliktov in komunikacija uporabnikov sta se ob izstopu v 
primerjavi z vstopom izboljšali. 
 
Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 
 
Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 
iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 
uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 
zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-
zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 7.10: Skrb za lastno zdravje - samoocena 

 Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 72 2 5 3,7 0,8 41 2 5 4,1 0,8 

Telesna dejavnost 72 1 5 3,4 0,9 42 2 5 3,7 0,9 

Skrb za zdravje 72 1 5 3,5 1,0 42 2 5 3,9 0,9 

Indeks skrb za lastno zdravje* 71 1,3 5,0 3,6 0,8 41 2 5 3,9 0,8 
*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 
Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,7, 
telesno dejavnost z oceno 3,4 in skrb za zdravje z oceno 3,5. Ob izstopu iz programa je 
ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 4,1, ocena telesne dejavnosti 3,7 in ocena 
skrbi za zdravje 3,9. 
 
Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 
za zdravje ob izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu povišale. Povprečna ocena skrbi 
za lastno zdravje ob vstopu znaša 3,6, ob izstopu iz programa pa 3,9. Razlike niso statistično 
značilne. 
 
Slika 7.4: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 
Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 
43,2 %, ob evalvaciji/ izstopu 63,4 %), veliko jih je opravilo tudi preventivni pregled (ob 
vstopu 24,3 %, ob evalvaciji/izstopu 35,7 %). V primerjavi z vstopom se je ob 
evalvaciji/izstopu znižal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi psihičnih težav (iz 
12,2 % na 11,9 %). 
 
Preglednica 7.11: Skrb za lastno zdravje - ocena strokovnih delavcev 

 Vstop Evalvacija Izstop 

 
N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 

15 1 4 2,5 0,8 14 2 5 3,4 0,9 12 1 5 3,4 1,1 

Skrb za 

zdravje 

15 2 4 3,1 0,6 15 3 4 3,5 0,5 12 1 4 3,4 0,9 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
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Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 
2,5, skrb za zdravje pa z oceno 3,1. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 3,4, 
ocena skrbi za zdravje pa 3,5. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti znašala 
3,4 in ocena skrbi za zdravje prav tako 3,4.  
 
Razlike v povprečju ocene telesne dejavnosti uporabnikov so statistično značilne. Ocena 
telesne dejavnosti je bila ob evalvaciji višja kot ob vstopu (p=0,005), ob izstopu pa prav tako 
višja kot pri vstopu (p=0,013). Ocena skrbi za zdravje pa se je statistično značilno povečala 
ob evalvaciji, in sicer za 0,4 (p=0,009), medtem ko statističnih razlik za oceno ob izstopu v 
primerjavi z vstopom ni. 
 
Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 
 
Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 
zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 
skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 
doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 
2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 
celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.41 
 
Preglednica 7.12: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=15 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 10 4,6 

Služba, delo, usposabljanje 1 / 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika po 
potrebi 

1 / 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše starševstvo 6 3,8 

Boljša komunikacija (kontroliranje agresije, eksplozivnosti, 
ne vsiljevati svojega mnenja, poslušati druge v 
pogovoru…) 

15 4,5 

Redna telesna/fizična aktivnost (šport, sprehodi, fizično 
delo…) 

1 / 

Asertivnost (znati postaviti meje, postaviti sebe na prvo 
mesto, v smislu ne biti všečen) 

3 / 

Pridobitev poklica, zaključek šolanja, prekvalifikacija 1 / 

Odkriti in negovati lastne hobije 1 / 

Postati odgovoren (za lastno življenje), ne prenašati 
odgovornosti na druge 

1 / 

Širjenje, izboljšanje socialne mreže 1 / 

Šolanje, izobraževanje (nadaljevanje, zaključek) 3 / 

Opuščanje kajenja 1 / 
Legenda: / - premalo enot analize (<6) 

 
Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje boljše komunikacije (15-krat), 

treznosti/abstinence (10-krat) in izboljšati družinske odnose/partnerstvo (6-krat). Podatki 

kažejo, da so bili najbolje realizirani cilji treznost in abstinenca (4,6) in boljše komunikacije 

(4,5), nekoliko slabše realiziran cilj je bil izboljšanje družinskih odnosov/partnerstvo (3,8). 

 

 

 

 

                                                           
41 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo zadostnega števila enot (<6), smo izločili iz analize.  
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Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 
 
Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Slika 7.5: Sprejetje problemov v %, n=15 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 
Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma nezadostna (26,7 %), 

zadostna (26,7 %) in prav dobra (33,3 %), ob evalvaciji v največji meri dobra (40,0 %) in prav 

dobra (26,7 %), pri izstopu iz programa pa v največji meri prav dobra (40,0 %). Za 20,0 % 

uporabnikov strokovni delavci pri izstopu niso podali ocene. 

 

Preglednica 7.13: Opisne statistike za indikator uvid v problem 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 

15 1 4 2,5 1,2 15 2 5 3,3 1,0 12 1 5 3,4 1,1 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  
 
Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,5, ob evalvaciji 3,3 in ob izstopu 3,4. 
 
Razlika v povprečju ocene uvida v problem je statistično značilna med vstopom in evalvacijo, 
in sicer je bila ocena ob evalvaciji višja kot ob vstopu (p=0,001), medtem ko pri povprečni 
oceni med vstopom in izstopom ni statistično značilnih razlik.  
 
Cilj 7: Ureditev statusa 
 
Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
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Preglednica 7.14: Urejenost statusa  

 Vstop (n=15) Izstop (n=14)42 

Frekvenca Odstotek 
(%) 

Frekvenca Odstotek 
(%) 

Zdravstveno zavarovanje 15 100,0 14 100,0 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3 20,0 3 21,4 

Osebni dokumenti 15 100,0 14 100,0 

Stalno prebivališče 9 60,0 10 71,4 

Denarna socialna pomoč 2 13,3 3 21,4 

Plačano delo 5 33,3 8 57,1 

Brezposelnost 7 46,7 3 21,4 

Šolanje 4 26,7 4 28,6 

Upokojitev 0 0 0 0 

 
Ugotavljamo, da so imeli vsi uporabniki ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje (100 %) 
in osebne dokumente (100 %). Izmed teh je imelo devet uporabnikov (60,0 %) urejeno tudi 
stalno prebivališče, trije (20,0 %) pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dva (13,3 %) pa sta 
prejemala tudi denarno socialno pomoč. Pri izstopu iz programa so prav tako vsi uporabniki 
imeli urejeno zdravstveno zavarovanje (100 %) in osebne dokumente (100 %). Deset 
uporabnikov (71,4 %) je imelo urejeno stalno prebivališče, trije uporabniki (21,4 %) so imeli 
urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, trije uporabniki (21,4 %) pa so prejemali 
denarno socialno pomoč. 
 
V primerjavi z vstopom se je odstotek uporabnikov pri urejenem pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in stalnem prebivališču ter prejemanju denarne socialne pomoči povečal. 
 
Ob vstopu v program je pet uporabnikov (33,3 %) opravljalo plačano delo, sedem 
uporabnikov (46,7 %) je bilo brezposelnih, štirje uporabniki (26,7 %) pa so bili vključeni v 
sistem šolanja. Pri evalvaciji/izstopu je plačano delo opravljalo osem uporabnikov (57,1 %), 
brezposelni so bili trije uporabniki (21,4 %), šolali pa so se štirje uporabniki (28,6%). 
 
V primerjavi z vstopom se je odstotek uporabnikov, ki so opravljali plačano delo in bili 
vključeni v šolanje, povečal. Hkrati pa se je odstotek uporabnikov, ki so bili pri vstopu 
brezposelni, ob evalvaciji/izstopu iz programa zmanjšal. 
 
Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 
 
Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 
programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 
 
Preglednica 7.15: Pridobivanje novih spretnosti,n=42 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Ročne spretnosti 1 2,4 

Znanje jezikov 0 0 

Računalništvo 0 0 

Vozniški izpit 4 9,5 

Gospodinjska opravila 1 2,4 

Vzdrževalna dela 0 0 

Znanja o zdravem načinu življenja 6 14,3 

Drugo 1 2,4 

 
Največ uporabnikov je pridobilo novo znanje o zdravem načinu življenja (14,3 %) ter opravilo 
vozniški izpit (9,5 %). V manjši meri pa so pridobili znanja gospodinjskih opravil (2,4 %) in 

                                                           
42 En uporabnik je imel začasno prebivališče in ga ob evalvaciji/izstopu niso ocenjevali. 
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ročnih spretnosti (2,4 %). Podatki kažejo, da se je osem uporabnikov (19,0 %) v programu 
naučilo vsaj ene spretnosti. 
 
Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 
 
Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 
izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 7.16: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=15 

 Frekvenca Odstotek (%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 1 6,7 

Prostovoljsko delo 1 6,7 

 
En uporabnik (6,7 %) je opravljal družbeno koristno delo in en uporabnik (6,7 %) 
prostovoljsko delo.  
 
Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 
 
Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki 
so jo izpolnjevali strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 7.17: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 

 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 
Signifikanca 

N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 
resnih, hudih sporih s 
starši. 

15 6,7 15 0 15 0 1,000 

… je uporabnik v 
resnih, hudih sporih z 
brati/sestrami. 

15 0 15 0 11 0 / 

… je uporabnik v sporu 
s partnerjem. 

15 33,3 15 26,7 11 6,7 0,125 

… ima uporabnik 
težave v odnosih s 
člani družine. 

15 93,3 15 53,3 11 33,3 0,063 

… je uporabnik žrtev 
psihičnih zlorab. 

15 40,0 15 6,7 11 6,7 0,500 

… je uporabnik žrtev 
fizičnih zlorab. 

15 33,3 15 0 11 6,7 1,000 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemarjev test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 
vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa. 

 
Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) statistično 
značilno zmanjšali konflikti z družinskimi člani (93,3 % oz. 33,3 %). 
 
Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 
 
Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Preglednica 7.18: Izstop iz programa, n=15  

 Frekvenca Odstotek (%) 

Program je uspešno zaključil 4 26,7 

Program je deloma uspešno zaključil 2 13,3 

Iz programa je izstopil predčasno 5 33,3 

Nadaljevanje z razgovori 4 26,7 
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Približno četrtina uporabnikov (26,7 %) je program uspešno zaključila, dva (13,3 %) 
uporabnika sta program deloma uspešno zaključila, pet uporabnikov (33,3 %) pa je iz 
programa izstopilo predčasno. Najpogostejši razlog za predčasen odhod je uporabnikova 
ocena, da pomoči ne potrebuje več (60,0 %) in uporniško vedenje (20,0 %). Štirje uporabniki 
(26,7 %) so nadaljevali z razgovori.  
 
Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 
kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 
 
Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 
obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 
strokovni delavci v programu.  
 
Podatek smo pridobili za eno osebo (6,7 %), in sicer je šlo za spodrsljaj v obliki šibkejše 

vrnitve k isti obliki zasvojenosti. 
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7.4 UČINKOVITOST PROGRAMA  
 

Doseganje učinkovitosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu 

za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog ter preko končnega poročila o 

izvajanju programa socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 za C 

programe – socialna rehabilitacija zasvojenih. Učinkovitost programa ocenjujemo na podlagi 

naslednjih dimenzij: primernost sredstev glede na število uporabnikov; primernost razmerja 

opravljenega dela neposredno z uporabniki in ostalega opravljenega dela. Podajamo 

številčne ocene. 

 

Preglednica 7.19: Učinkovitost rabe programskih virov 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost sredstev glede na število uporabnikov 120,27 EUR 5 

odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99)*, 

specifične postopke (100-199) ter postopke z anonimnimi 

uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za 

vse opravljene postopke (1-699) 

37,66 % 2 

Opomba: 

*V oklepajih navajamo standardizirane sklope šifer iz baze opravljenih postopkov. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot zelo ustrezno. Če 

sredstva preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število uporabnikov, 

ta znašajo okrog 120 EUR na uporabnika. 

 

Odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99), specifične postopke (100-199) 

ter postopke z anonimni uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za vse 

opravljene postopke (1-699): delež časa porabljenega za skupne, specifične postopke ter 

postopke z anonimnimi uporabniki v skupnem seštevku časa za vse postopke je dobro 

tretjino (37,66 %), kar ocenjujemo kot manj ustrezno.   
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7.5 OCENA TVEGANJA ZA IZVEDBO PROGRAMA  
 

Oceno tveganja za izvedbo programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o 

programu za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju 

preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Analizo 

tveganja za izvedbo programa podajamo v več točkah: tveganja z vidika financiranja 

programa, z vidika zagotavljanja primernega kadra za izvajanje programa, z vidika 

ustreznosti programa za vključene uporabnike, z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa in drugih dejavnikov tveganja. Za nekatere dimenzije podajamo opisne 

ocene, za večino pa številčne. 

 

7.5.1 Ocena tveganja z vidika financiranja programa 

 

Preglednica 7.20: Financiranje programa 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za 

polni delovni čas 
15.416,91 EUR 3 

delež sofinanciranja MDDSZ glede na vse prihodke 69,51 % 2 

 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za poln delovni čas ocenjujemo kot 

srednje ustrezno. V povprečju zaposleni na letni ravni dobijo 15.416,91 EUR.  

 

Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 70 %. Ostala sredstva večinoma 

prihajajo preko občin in ZRSZ. To ocenjujemo kot manj ustrezno.  

 

Ustreznost velikosti proračuna za namen programa: finančna sredstva so zadostovala, 

da se je program nemoteno izvedel.  

 

7.5.2 Ocena tveganja z vidika zagotavljanja primernega kadra za 

izvajanje programa 

 

Preglednica 7.21: Primernost kadrov, ki delajo neposredno z uporabniki 

Kriterij Količnik/delež Ocena 

razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in 

številom zaposlenih 
14,43 6 

formalna usposobljenost kadrov (delež zaposlenih s strokovnim 

izpitom) 
83,33 % 5 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih (aritmetična sredina) 6,66 6 

ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ (skladnost s 

pogodbo) 
100 % 6 

 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Menimo, da je mesečno okrog 14 uporabnikov na 

izvajalca popolnoma ustrezna obremenitev.  

 

Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, ki imajo opravljen strokovni 

izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot zelo ustrezno, saj ima večina zaposlenih 

opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 
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Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih ocenjujemo kot popolnoma ustrezno – v 

povprečju stopnja izobrazbe zaposlenih presega šesto stopnjo izobrazbe.  

 

Ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ: Po podatkih, prejetih od izvajalcev 

programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

7.5.3  Ocena tveganja z vidika ustreznosti programa za vključene 

uporabnike 

 

Primerjava ciljne in vključene populacije: ciljna in vključena populacija se ujemata. V 

program pa vključuje vse več uporabnikov, ki so uživali novejše oblike drog (sintetična 

marihuana itd.); imajo težave z nekemičnimi oblikami odvisniškega vedenja, kot so odvisnost 

od odnosov, motenj hranjenja, zasvojenosti od računalnikov, mobilnih telefonov, televizije, 

samopoškodbena vedenja, pretiranega nakupovanja itd. Povečuje se število uporabnikov pri 

katerih sumijo na odvisnost od predpisanih zdravil (predvsem uspaval in pomirjeval). 

 

Na program se obrača tudi vse več žensk, ki so odvisne od odnosov in živijo v sklopu 

materinskih domov in varnih hiš in nimajo urejenih stanovanjskih razmer. 

 

Ustreznost programa za vključeno populacijo: program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo. Izjema so ženske omenjene v prejšnjem odstavku, za katere so 

verjetno bolj primerni terapevtski programi psihosocialnega svetovanja (s področja nasilja).  

 

7.5.4  Ocena tveganja z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa 

 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

7.5.5  Ocena tveganja z vidika beleženja in izvajanja ustreznih postopkov 

 

Preglednica 7.22: Postopki 

Kriterij Ocena 

kakovost strukture postopkov 6 

 

Kakovost strukture postopkov: poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu 

uporabljajo pri beleženju opravljenega dela, sta ustrezni.  

 

Ustreznost postopkov glede na zastavljene cilje: postopki, ki jih v programu uporabljajo 

pri beleženju opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

7.5.6  Ocena tveganja - ostalo 
 

Obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali: v obravnavanem 

obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih uporabljali.  
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Administrativne in organizacijske ovire: izvajalci programa omenjajo zgolj 

preobremenjenost z administrativnimi deli, kar je razvidno tudi iz deleža časa porabljenega 

za delo (postopke), ki vključujejo neposredno delo z uporabniki, ki obsega dobro tretjino 

vsega porabljenega časa.  
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7.6 TRAJNOST PROGRAMA 
 

Oceno trajnosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za 

pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Trajnost programa 

ocenjujemo preko deležev povratnikov iz istega ali drugih programov ter razlogov za 

povratništvo in števila let delovanja programa. Posamezne dimenzije ocenjujemo opisno. 

Oceno trajnosti programa pa podajamo tudi na podlagi dejavnikov dostopnosti programa.  

 

Delež povratnikov in razlogi: uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali 

program in so se po prekinitvi obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali 

program, je po podatkih izvajalcev 5 %. Razlog je odpor pred soočanjem s sabo. Običajno so 

to starši, ki so iskali pomoč za svojega otroka, ko pa so odkrili, da je potrebna sprememba pri 

njih, so se raje izognili soočenju. Ker pa se težave doma večajo, se vračajo nazaj, z večjo 

pripravljenostjo za sodelovanje. Občasno se vrnejo tudi tisti uporabniki, ki so imeli zdrs po 

tem, ko so že nekaj časa v fazi abstinence od psihoaktivnih snovi ali zasvojenskega vedenja. 

Pridejo po pomoč, da se ponovno okrepijo in zberejo moč za vzdrževanje abstinence od 

droge ali zasvojenskega vedenja. Občasno prekinejo s sodelovanjem takšni, ki se soočajo s 

prevelikimi izgubami (smrt bližnje osebe, spolno nasilje itd.) in prekinejo sodelovanje, ker še 

ne zmorejo soočenja s temi temami. Ko so pripravljeni, se vrnejo. 

 

Delež uporabnikov iz drugih programov in razlogi: po podatkih izvajalcev je polovica 

uporabnikov prišla iz drugih programov, in sicer so 20 % uporabnikov napotili SVP (MD, VH, 

CSD, druge NVO). Nekoliko višji delež oseb (30 %) so napotili drugi programi (zapori, 

psihiatrična bolnišnica itd.). 

 

Delež uporabnikov, ki obiskujejo poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug 

SVP: po podatkih izvajalcev je bilo v letu 2015, 15 % uporabnikov, ki so obiskovali poleg 

obravnavanega programa, še vsaj en drug SVP program, (MD, VH, obiskujejo CSD ali so 

pod varstvenim nadzorstvom itd.). Vsi uporabniki, so jih napotili drugi programi (zapori, 

psihiatrična bolnišnica itd.) obiskujejo še vsaj en drug program (bivajo v zavodu, obiskujejo 

redne preglede pri psihiatru itd.).  

 

Število let delovanja programa: program deluje od leta 2001, torej približno 15 let. 

 

Preglednica 7.23: Dostopnost programa za uporabnike 

Kriterij Ocena 

čakalna doba – podatek izvajalcev 6 

arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 3 

dostopnost informacij o programu na spletu 6 

 

Čakalna doba – podatek izvajalcev 

V povprečju je uporabnik čakal pet dni od prvega klica, do prvega informativnega in 

pripravljalnega razgovora. Nekateri uporabniki so lahko prišli na razgovor že v enem ali dveh 

dnevih, odvisno od zasedenosti svetovalke, pa tudi od obveznosti uporabnikov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 
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Urnik dela 

Program deluje od ponedeljka do petka, tri strokovne delavke pokrivajo časovni okvir od 

ponedeljka do četrtka med 8.00 in 20.00 uro. Ob petkih so na voljo od 8.00 do 16.00 ure. V 

teh časovnih okvirih nudijo tudi telefonsko in elektronsko informiranje in svetovanje. Če so v 

teh terminih zasedeni, vrnejo telefonski klic, oziroma odpišejo na elektronsko pošto takoj, ko 

je to mogoče. V opisanih časovnih okvirih se prilagajajo potrebam uporabnikov. S tem 

omogočijo uporabnikom večjo prilagodljivost, da se lahko obrnejo na njih po delu, šolanju itd. 

Občasno prostovoljci organizirajo tudi pohode izven delovnega časa. V zaporu so se morali v 

precejšnji meri približali njihovemu utečenemu sistemu. To ocenjujemo kot popolnoma 

ustrezno. 

 

Arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 

Dostop do prostorov, ni mogoč gibalno oviranim. Razpolagajo namreč s prostori v drugem 

nadstropju (mansarda) stare hiše, do katerih vodi veliko stopnic, hiša pa nima dvigala. Do 

sedaj pa ti pogoji niso bili problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno oviranih 

uporabnikov za vstop v program. V mestu, kjer program izvajajo, imajo zelo razvito mrežo 

sodelovanja z javnimi in NVO, in v takem primeru bi brez dvoma našli prostor, kjer bi se 

lahko nemoteno odvijalo svetovanje. To ocenjujemo kot srednje ustrezno. 

 

Dostopnost javnega prevoza 

Prostori programa so v bližini mestnega jedra Dostop do prostorov, kjer potekajo razgovori je 

možen z vlakom (10 minut hoje) in avtobusom (5 minut hoje). Nasproti lokacije programa je 

tudi velik parkirni prostor, ki je po 15 uri tudi brezplačen. Uporabnike s finančnimi težavami 

lahko naročijo po 15. uri, da jih razbremenijo stroška. 

 

V zaporu uporabniki nimajo teh težav s prevozom, ker pridejo strokovni delavci do njih, ni jim 

ni potrebno čakati na odobrene izhode, oziroma uporabljati potniškega prevoza. Prav tako 

delujejo prostorih CSD v drugem mestu, ki je v bližini avtobusne postaje.  

 

Vidnost, označenost prostorov programa 

Na stopnišču stavbe z več vhodi in nadstropji je usmerjevalna tabla z napisom programa. 

Prostori, kjer potekajo razgovori so označeni s tablo z imenom programa To ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. 

 

Dostopnost informacij o programu na spletu 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno.  
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7.7 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Vsi cilji programa so ustrezno definirani. Cilji programa iz verifikacijskega poročila so enaki 

ciljem iz razpisa ter aktualnim ciljem, se pa dikcije aktualnih ciljev pretežno ne ujemajo z 

dikcijami ciljev, ki smo jih določili na ravni skupine visokopražnih programov namenjenih 

uporabnikom prepovedanih drog v letu 2012, vendar gre zgolj za drugačne formulacije, 

vsebina pa je enaka. Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo 

programa. 

 

Uspešnost in učinkovitost programa 

 

Program je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) dosegal 

naslednje cilje skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih uporabnikom 

prepovedanih drog: spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti, spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno 

zdravje), varna, dobra socialna mreža, konstruktivno reševanje konfliktov in sprejetje 

problematike / uvid v problem; zelo uspešno (ocenjeno z oceno 5) cilja: izboljšanje, urejanje 

odnosov v družini in ureditev statusa; uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilja: predčasen odhod 

iz programa ter zastavljanje in uresničevanje ciljev; v srednji meri cilj (ocenjeno z oceno 3): 

konstruktivno preživljanje prostega časa; in neuspešno (ocenjeno z oceno 1) cilj pridobitev 

delovnih navad ter popolnoma neuspešno (ocenjeno z oceno 0) cilj: pridobitev novih 

spretnosti, znanj. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot zelo ustrezno. Izvajalci so 

v obravnavanem obdobju porabili dobro tretjino časa za postopke, ki vključujejo uporabnika, 

kar ocenjujemo kot manj ustrezno. 

 

Ocena tveganja za izvedbo programa 

 

Financiranje programa 

Primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za polni delovni čas ocenjujemo kot 

srednje ustrezno. V povprečju zaposleni na letni ravni dobijo 15.416,91 EUR. Delež 

sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je slabih 70 %, kar ocenjujemo kot manj ustrezno. 

Finančna sredstva so zadostovala, da se je program nemoteno izvedel.  

 

Primernost kadrov 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem 

tistih, ki imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot zelo 

ustrezno, saj ima večina zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 

Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih (6,66) ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Po 

podatkih, prejetih od izvajalcev programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader 

glede na pogodbo z MDDSZ. 
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Ustreznosti programa za uporabnike 

Ciljna in vključena populacija se pretežno ujemata. Sicer se v program vključuje vse več 

uporabnikov, ki so uživali novejše oblike drog (sintetična marihuana itd.); imajo težave z 

nekemičnimi oblikami odvisniškega vedenja. Povečuje se število uporabnikov pri katerih 

sumijo na odvisnost od predpisanih zdravil. Na program se obrača tudi vse več žensk, ki so 

odvisne od odnosov in živijo v sklopu materinskih domov in varnih hiš in nimajo urejenih 

stanovanjskih razmer. Za te osebe so verjetno bolj primerni terapevtski programi 

psihosocialnega svetovanja (s področja nasilja).  

 

Ustreznost prostorov za izvedbo programa 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

Beleženje in izvajanje ustreznih postopkov 

Poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, sta ustrezni. Postopki, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

Ostala tveganja 

V obravnavanem obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih 

uporabljali. Izvajalci programa omenjajo zgolj preobremenjenost z administrativnimi deli, kar 

je razvidno tudi iz deleža časa porabljenega za postopke, ki vključujejo neposredno delo z 

uporabniki, ki obsega dobro tretjino vsega porabljenega časa.  

 

Kriterij trajnosti 

 

Kroženje uporabnikov 

Uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali program in so se po prekinitvi 

obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali program, je po podatkih izvajalcev 5 

%. Razlog je odpor pred soočanjem s sabo. Običajno so to starši, ki so iskali pomoč za 

svojega otroka, ko pa so odkrili, da je potrebna sprememba pri njih, so se raje izognili 

soočenju. Ker pa se težave doma večajo, se vračajo nazaj, z večjo pripravljenostjo za 

sodelovanje. Občasno se vrnejo tudi tisti uporabniki, ki so imeli zdrs po tem, ko so že nekaj 

časa v fazi abstinence od psihoaktivnih snovi ali zasvojenskega vedenja. Pridejo po pomoč, 

da se ponovno okrepijo in zberejo moč za vzdrževanje abstinence od droge ali 

zasvojenskega vedenja.  

 

Po podatkih izvajalcev je polovica uporabnikov prišla iz drugih programov, in sicer so 20 % 

uporabnikov napotili SVP (MD, VH, CSD, druge NVO). Nekoliko višji delež oseb (30 %) so 

napotili drugi programi (zapori, psihiatrična bolnišnica itd.). Po podatkih izvajalcev je bilo 15 

% uporabnikov, ki so obiskovali poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug SVP 

program, (MD, VH, obiskujejo CSD ali so pod varstvenim nadzorstvom itd.). Vsi uporabniki, 

so jih napotili drugi programi (zapori, psihiatrična bolnišnica itd.) obiskujejo še vsaj en drug 

program (bivajo v zavodu, obiskujejo redne preglede pri psihiatru itd.).  

 

Program deluje od leta 2001, torej približno 15 let. 
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Dostopnost programa za uporabnike 

V povprečju je čakalna doba pet dni od prvega klica, do prvega informativnega in 

pripravljalnega razgovora. Nekateri uporabniki so lahko prišli na razgovor že v enem ali dveh 

dnevih. Program deluje od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 20.00 uro, ob petkih so na voljo 

od 8.00 do 16.00 ure. V teh časovnih okvirih nudijo tudi telefonsko in elektronsko informiranje 

in svetovanje. Če so v teh terminih zasedeni, vrnejo telefonski klic, oziroma odpišejo na 

elektronsko pošto takoj, ko je to mogoče. V opisanih časovnih okvirih se prilagajajo potrebam 

uporabnikov. S tem omogočijo uporabnikom večjo prilagodljivost, da se lahko obrnejo na njih 

po delu, šolanju itd. Občasno prostovoljci organizirajo tudi pohode izven delovnega časa. V 

zaporu so se morali v precejšnji meri približali njihovemu utečenemu sistemu. To ocenjujemo 

kot popolnoma ustrezno. 

 

Dostop do prostorov, ni mogoč gibalno oviranim. Razpolagajo namreč s prostori v drugem 

nadstropju hiše, do katerih vodi veliko stopnic, hiša pa nima dvigala. Do sedaj pa ti pogoji 

niso bili problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop v 

program. V mestu, kjer program izvajajo, imajo zelo razvito mrežo sodelovanja z javnimi in 

NVO, in v takem primeru bi brez dvoma našli prostor, kjer bi se lahko nemoteno odvijalo 

svetovanje. To ocenjujemo kot srednje ustrezno. 

 

Prostori programa so v bližini mestnega jedra Dostop do prostorov, kjer potekajo razgovori je 

možen z vlakom in avtobusom. Nasproti lokacije programa je tudi velik parkirni prostor, ki je 

po 15. uri tudi brezplačen. Uporabnike s finančnimi težavami lahko naročijo po 15 uri, da jih 

razbremenijo stroška. V zaporu uporabniki nimajo teh težav s prevozom, ker pridejo 

strokovni delavci do njih. Prav tako delujejo prostorih CSD v drugem mestu, ki je v bližini 

avtobusne postaje. Na stopnišču stavbe z več vhodi in nadstropji je usmerjevalna tabla z 

napisom programa. Prostori, kjer potekajo razgovori so označeni s tablo z imenom programa 

To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno.  

 

Predlog 

Na spletni strani obravnavanega programa, je lokacija, kjer se program izvaja, označena tudi 

na interaktivnem zemljevidu. To priporočamo tudi ostalim SVP s področja odvisnosti.
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8.1 UVOD 
 

V poročilu predstavljamo ugotovitve analize podatkov P8, za obdobje od 1. 1. 2015 – 31. 12. 

2015. 

 

Ugotovitve prikazujemo po posameznih sklopih kriterijev evalviranja: 

 ustreznost ciljev za reševanje problemov posameznih skupin; 

 uspešnost programa; 

 učinkovitost izvedenega programa;  

 ocena tveganja za izvedbo programa; 

 trajnost programa. 

  

Nekatere ugotovitve podajamo v obliki ocen, druge, kjer kvantitativno ocenjevanje ni 

smiselno, pa podajamo opisno. Za ocenjevanje uporabljamo lestvico od 0 (popolnoma 

neustrezno) do 6 (popolnoma ustrezno). Oznaka n.p. pomeni, da iz organizacije o danem 

vidiku nismo dobili podatka in oznaka n.o., da vidika ne ocenjujemo, ker ocena ni relevantna 

za dani program oz. program ocenjujemo zgolj opisno. 

 

Pri posameznih dimenzijah kriterijev, ki jih ocenjujemo številčno, podajamo tudi vsote, 

deleže, koeficiente, ki nam služijo kot osnova za ocenjevanje. Ocenjevalni listi za posamezno 

skupino programov oz. posamezni program so priloženi na koncu splošnega dela poročila.  

 

Na koncu poročila podajamo ključne ugotovitve in predloge za delovanje obravnavanega 

programa. 
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8.2 USTREZNOST CILJEV ZA REŠEVANJE PROBLEMOV 

POSAMEZNIH SKUPIN UPORABNIKOV 
 

Ugotovitve v tem poglavju prikazujemo v dveh točkah. V prvi so podane osnovne informacije 

o ciljih programa. V Preglednici 2.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa 

povezani s cilji, ki smo jih določili na ravni skupine programov. Cilje na ravni skupine 

visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog smo skupaj z izvajalci 

programov omenjenega področja in predstavniki MDDSZ prenovili v letu 2012, končno 

verzijo pa je potrdil tudi naročnik (MDDSZ). V Preglednici 2.2 prikazujemo dodatne cilje 

programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa pomemben del delovanja posameznega 

programa.  

 

V drugi točki podajamo ugotovitve glede ustreznosti ciljev programa za reševanje problemov 

posameznih skupin uporabnikov po naslednjih dimenzijah: primernost formulacije ciljev in 

ustreznost ciljev glede na tip programa. Ugotovitve podajamo opisno. 

 

8.2.1 Povezava ciljev programov s skupnimi cilji za evalviranje ter 

dodatni cilji 

 

V Preglednici 8.1 prikazujemo, kako so cilji obravnavanega programa povezani s cilji, ki smo 

jih določili na ravni skupine programov. 

 

Preglednica 8.1: Povezava ciljev programa s skupaj določenimi cilji za evalviranje 

Skupni cilji, predvideni za visokopražne programe namenjene uporabnikom 

prepovedanih drog 
Da/Ne/Delno 

konstruktivno preživljanje prostega časa delno 

varna, dobra socialna mreža delno 

konstruktivno reševanje konfliktov  delno 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) delno 

zastavljanje in uresničevanje ciljev delno 

sprejetje problematike / uvid v problem delno 

ureditev statusa delno 

pridobitev novih spretnosti, znanj delno 

pridobitev delovnih navad delno 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini delno 

predčasen odhod iz programa delno 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti 

delno 

 

Aktualni cilji obravnavanega programa se vsaj posredno pokrivajo s cilji, ki smo jih določili na 

ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v letu 

2012. Gre zgolj za drugačne formulacije. 

 

V Preglednici 8.2 prikazujemo dodatne cilje programa, ki ne sodijo med skupne cilje, so pa 

pomemben del delovanja posameznega programa. 
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Preglednica 8.2: Dodatni cilji programa 

Dodatni cilji 

informirati predvideno število uporabnikov ter laično in strokovno javnost o programih 

zniževati nadomestno terapijo (metadon, Subotex, Substitol…) in motivirati uporabnike za vključitev 

v visokopražne programe  

 

Izvajalci programa so navedli dva dodatna cilja, ki ne sodita v nabor ciljev, ki smo jih določili 

na ravni skupine visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog v 

letu 2012, in sicer: informirati predvideno število uporabnikov ter laično in strokovno javnost o 

programih (podpprogram TS) in zniževati nadomestno terapijo (metadon, Subotex, 

Substitol…) in motivirati uporabnike za vključitev v visokopražne programe (podpprogram 

ALFA). 

 

8.2.2 Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Primernost formulacije ciljev:  

Cilji programa so ustrezno definirani, izjema sta dodatna cilja: informirati predvideno število 

uporabnikov ter laično in strokovno javnost o programih ter zniževati nadomestno terapijo 

(metadon, Subotex, Substitol…) in motivirati uporabnike za vključitev v visokopražne 

programe. Prvi cilj je zapisan kot postopek oz. storitev, ki jo v programu izvajajo, drugi pa je 

zapisan bolj kot proces.  

 

Ustreznost ciljev glede na tip programa: 

Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo programa. 
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8.3 USPEŠNOST PROGRAMA 
 

V visokopražnih programih namenjenih uporabnikom prepovedanih drog merimo doseganje 

posameznih skupnih ciljev z naslednjimi vprašalniki: Vprašalnik za uporabnike ob vstopu v 

program, Vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa, Vprašalnik za 

oceno programa – svojci in Dokumentacija za uporabnike43. V letu 2012 smo celoten sistem 

ciljev in vprašalnikov, ki merijo uspešnost programa temeljito preoblikovali. Doseganje ciljev 

pa merimo tudi preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za pripravo evalvacijskega 

poročila za skupino programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni 

uporabnikom prepovedanih drog, ki so nam jih posredovali izvajalci. 

 

P8 obravnavamo v štirih sklopih, in sicer: 

 

1. P8DC/SC – (Dnevni in sprejemni center) prve faze Klasičnega programa P8 

začenja se v mreži sprejemnih centrov po Sloveniji, kjer so ključni motivacijski 

pogovori in priprave za vstop v program za pripravo in usmerjanje na poglobljeno 

osebno delo, kjer izvajajo delovne, športno-kulturne aktivnosti in terapevtske 

aktivnosti v obliki pogovorov in različnih skupin. Osnovni namen je vzdrževanje 

abstinence in vključenost celotne družine.  

2. P8TS - Terapevtska skupnost, kamor se vključijo posamezniki po opravljenih 

uvodnih pogovorih in uspešno zaključenem programu DC ter Terapevtska 

skupnost za zasvojene starše in njihove otroke, ki mogoča vključitev otrok skupaj 

s starši.  

3. P8POM - Programi za otroke in mladostnike, namenjeni otrokom in 

mladostnikom, ki eksperimentirajo z drogami (ali droge že redno uživajo), imajo 

težave v šoli in druge težave v odraščanju, hkrati pa so še vpeti v socialno mrežo 

(šola). Prav tako so programi namenjeni staršem ter učiteljem in svetovalnim 

delavcem. 

4. P8RC - Center za reintegracijo, ki je zaključna faza v klasičnem programu P8 V 

tem delu programa se postavljajo temelji za aktivno življenje brez drog, kjer se 

vsak posameznik preizkuša v vsakodnevnih situacijah. 

 

P8DC/SC - Dnevni in sprejemni center 

 

P8DC/SC - Dnevni center in sprejemni center je oddal 151 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 

44 vprašalnikov ob vstopu, 41 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu in 66 dokumentacij za 

uporabnike).  

 

V Preglednici 8.3. prikazujemo število zajetih vprašalnikov za uporabnike v analizo.  

 

 

 

 

 

Preglednica 8.3: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

                                                           
43 Izvajalci SVP so dobili navodilo, naj na IRSSV posredujejo vprašalnike tistih uporabnikov, ki so obiskovali program v obdobju 
od 1. 1. do 31. 12. 2015, pri tem je bilo dogovorjeno, da jim ni treba pošiljati Dokumentacije o programu, saj potrebne podatke 
vsebujejo že Zbirniki podatkov o programu. 
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Vstop 44 

Evalvacija/izstop 41 

Dokumentacija za uporabnike 66 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 151 

 
V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilj za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za cilje podajamo številčno 

oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni posamezni 

elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 8.4). 

 

Preglednica 8.4: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 3 

varna, dobra socialna mreža 6 

konstruktivno reševanje konfliktov  6 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 5 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 3 

sprejetje problematike / uvid v problem 5 

ureditev statusa 3 

pridobitev novih spretnosti, znanj 2 

pridobitev delovnih navad 0 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 5 

predčasen odhod iz programa 4 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti 
5 

 

P8TS - Terapevtska skupnost 

 

Za sklop P8TS - Terapevtska skupnost je bilo oddanih 1744 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 

4 vprašalniki ob vstopu, 6 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu ter 7 dokumentacij za 

uporabnike). 

 

V Preglednici 8.5 prikazujemo število zajetih vprašalnikov za uporabnike v analizo.  

 

Preglednica 8.5: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 4 

Evalvacija/izstop 6 

Dokumentacija za uporabnike 7 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 17 

 
V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilj za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za cilje podajamo številčno 

oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni posamezni 

elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 8.6). 

                                                           
44 Prejeli smo nizko število vprašalnikov/enot, kar lahko vpliva na verodostojnost analize.  
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Preglednica 8.6: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 4 

varna, dobra socialna mreža 5 

konstruktivno reševanje konfliktov  5 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 5 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 3 

sprejetje problematike / uvid v problem 4 

ureditev statusa 4 

pridobitev novih spretnosti, znanj 2 

pridobitev delovnih navad 3 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 5 

predčasen odhod iz programa 3 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti 
5 

 

P8POM - Programi za otroke in mladostnike 

 

P8POM - Programi za otroke in mladostnike je oddal 89 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 27 

vprašalnikov ob vstopu, 10 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu in 52 dokumentacij za 

uporabnike). 

 

V Preglednici 8.7 prikazujemo število zajetih vprašalnikov za uporabnike v analizo.  

 

Preglednica 8.7: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 27 

Evalvacija/izstop 10 

Dokumentacija za uporabnike 52 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 89 

 
V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilj za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za cilje podajamo številčno 

oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni posamezni 

elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 8.8). 

 

Preglednica 8.8: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 3 

varna, dobra socialna mreža 6 

konstruktivno reševanje konfliktov  6 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 4 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 3 

sprejetje problematike / uvid v problem 6 

ureditev statusa 1 

pridobitev novih spretnosti, znanj 1 

pridobitev delovnih navad 0 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 5 

predčasen odhod iz programa 5 
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Skupni cilji Ocena 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti 
5 

 

P8RC - Center za reintegracijo 

 

Za sklop P8RC - Center za reintegracijo je bilo oddanih 33 izpolnjenih vprašalnikov (od tega 

8 vprašalnikov ob vstopu, 13 vprašalnikov ob evalvaciji/izstopu ter 12 dokumentacij za 

uporabnike).  

 

V Preglednici 8.9 prikazujemo število zajetih vprašalnikov za uporabnike v analizo.  

 

Preglednica 8.9: Število vprašalnikov, vključenih v analizo 

Vstop 8 

Evalvacija/izstop 13 

Dokumentacija za uporabnike 12 

Skupaj za analizo uporabljenih vprašalnikov 33 

 
V analizo smo vključili vse razpoložljive podatke, ki so jih poslali izvajalci. Podatke smo 

prikazali ne glede na to, ali je posamezni cilj za ocenjevanje v skladu s cilji programa. V 

spodnji preglednici pa ocenjujemo le relevantne cilje za program. Za cilje podajamo številčno 

oceno in pod preglednico še analizo podatkov, kjer so podrobneje razvidni posamezni 

elementi ocenjevanja doseganja posameznega cilja (Preglednica 8.10). 

 

Preglednica 8.10: Uspešnost programa glede na skupne cilje programov 

Skupni cilji Ocena 

konstruktivno preživljanje prostega časa 5 

varna, dobra socialna mreža 6 

konstruktivno reševanje konfliktov  5 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje) 5 

zastavljanje in uresničevanje ciljev 4 

sprejetje problematike / uvid v problem 5 

ureditev statusa 4 

pridobitev novih spretnosti, znanj 3 

pridobitev delovnih navad 3 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini 4 

predčasen odhod iz programa 5 

spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti 
5 

 

8.3.1 Analiza vprašalnikov  

 

Omejitve pri analizi vprašalnikov: 

 

 skupno število odgovorov ni vedno enako številu vprašalnikov, saj vsi anketiranci niso 

vedno odgovarjali na vsa vprašanja; 

 v analizo smo vključili različne vprašalnike, ki smo jih v času od uvedbe spreminjali in 

dopolnjevali, zato nismo vseh vprašanj zajeli pri vseh tipih vprašalnikov.  
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 nekateri vprašalniki so pomanjkljivo izpolnjeni; kljub temu da so imeli uporabniki 

povsod možnost označiti odgovor 98 (ne vem) in 99 (ne morem odgovoriti) na 

nekatera vprašanja niso odgovorili, večinoma pa nismo mogli razbrati, ali je uporabnik 

vprašanje spregledal ali se določeno vprašanje uporabniku ni zdelo relevantno ali pa 

morda na vprašanje ni znal odgovoriti; 

 pri predstavitvi opisnih statistik uporabljamo izračunana povprečja na vseh enotah; 

kjer imamo izračune t-testa za dva odvisna vzorca (pri spremenljivkah z normalno 

porazdelitvijo) ali Wilcoxonov test (pri spremenljivkah, kjer porazdelitev ni normalna), 

je potrebno upoštevati, da smo pri izračunu upoštevali zgolj enote, za katere imamo 

identične šifre tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu iz programa, kar 

pomeni, da je skupno število enot lahko manjše, nekoliko pa se spremenijo tudi 

povprečja za zgolj te enote. Povprečij izračunanih na manjšem številu enot, v poročilu 

ne predstavljamo. 

 

Pojasnila pri interpretacijah rezultatov: 

 

 pri interpretacijah rezultatov prikazujemo deleže (v odstotkih) ali povprečne vrednosti. 

Pri primerjavi med vstopom in evalvacijo/izstopom so deleži ali povprečne vrednosti 

lahko predstavljeni v oklepajih (npr. 4,20 oz. 4,30), prva številka vedno pomeni delež 

ali povprečno vrednost ob vstopu v program, druga številka pa ob evalvaciji/izstopu iz 

programa; 

 pri ocenjevanju upoštevamo statistično značilne razlike pri vsaj 5-odstotni stopnji 

značilnosti. 

 

8.3.1.1 Analiza vprašalnikov P8DC/SC  

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 

 

Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 

različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 

program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 

Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 

4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)45.  

 
Preglednica 8.11: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 Vstop (n=38) Evalvacija/izstop (n=10) 

Pogosto  Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 24 (54,5) 12 (27,3) 7 (15,9) 29 (70,7) 8 (19,5) 4 (9,8) 

Glasba 17 (38,6) 13 (29,5) 12 (27,3) 12 (29,3) 16 (39,0) 13 (31,7) 

Branje 25 (56,8) 10 (22,7) 8 (18,2) 30 (73,2) 7 (17,1) 3 (7,3) 

Ustvarjanje 18 (40,9) 15 (34,1) 10 (22,7) 18 (43,9) 17 (41,5) 6 (14,6) 

Kulturne prireditve 3 (6,8) 12 (27,3) 27 (61,4) 6 (14,6) 18 (43,9) 15 (36,6) 

Družabne igre 18 (40,9) 13 (29,5) 11 (25,0) 21 (51,2) 14 (34,1) 6 (14,6) 

                                                           
45 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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 Vstop (n=38) Evalvacija/izstop (n=10) 

Pogosto  Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Prostovoljno delo 6 (13,6) 8 (18,2) 26 (59,1) 9 (22,0) 8 (19,5) 24 (58,5) 

Drugo 4 (9,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladujeta branje in (56,8 %) šport, s 

čimer se uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz programa sta 

najpogostejši dejavnosti branje (73,2 %) in šport (70,7 %), le da je odstotek uporabnikov, ki 

prosti čas preživlja s športom ob izstopu/evalvaciji bistveno večji kot pri vstopu. Poleg 

navedenih dejavnosti so uporabniki ob vstopu navedli, da se pogosto ukvarjajo še s 

ustvarjanjem (40,9 %) in družabnimi igrami (40,9 %).  

 

Preglednica 8.12: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 38 1,9 4,0 2,8 0,6 

Preživljanje prostega časa – izstop* 10 2,0 4,0 2,8 0,5 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 3). 

 

Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 2,8, pri izstopu 2,8, kar 

pomeni, da so se uporabniki v povprečju z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob 

vstopu in izstopu ukvarjali manj kot enkrat na teden (občasno). 

 

Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 

Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 

dobro, 5-odlično). 
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Slika 8.1: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=66 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma nezadostna (63,6 %) 

in zadostna (23,4 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže večinoma ocenjena kot 

zadostna (19,7 %) in nezadostna (18,2 %), pri izstopu iz programa pa v največji meri 

nezadostna (27,3 %) in zadostna (13,6 %). Za 3,0 % uporabnikov ob vstopu, 53,0 % 

uporabnikov ob evalvaciji in 48,5 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali 

ocene. 

  

Preglednica 8.13: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

64 1 4 1,5 0,8 31 1 4 1,9 0,9 34 1 5 1,7 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 1,5, ob evalvaciji 1,9 in ob 

izstopu 1,7. 

 

Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže so statistično značilne, in sicer je bila ob 

evalvaciji ocena višja kot ob vstopu (p=0,029), medtem ko je bila ocena ob izstopu prav tako 

višja kot ob vstopu (p=0,023). 

 

Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 
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konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-

odlično). 

 

Slika 8.2: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=66 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 

zadostna (39,4 %) in nezadostna (31,8 %), ob evalvaciji pa večinoma zadostna (19,7 %) in 

dobra (19,7 %). Pri izstopu iz programa pa je bila pripravljenost za reševanje konfliktov 

večinoma zadostna (18,2 %). Za 13,6 % uporabnikov ob vstopu, 54,5 % uporabnikov ob 

evalvaciji in 50,0 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 

 

Preglednica 8.14: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 
  Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
57 1 4 1,9 0,9 30 1 4 2,5 0,7 33 1 4 2,1 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxon test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 1,9, ob evalvaciji 

2,5 in ob izstopu 2,1. 

 

Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne, in 

sicer je bila ob evalvaciji ocena višja kot ob vstopu (p=0,008), medtem ko razlike pri oceni 

med vstopom in izstopom niso statistično značilne.  
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Slika 8.3: Ocena komunikacije v %, n=66 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (40,9 %) in dobra 

(34,8 %), ob evalvaciji v največji meri zadostna (18,2 %) in dobra (18,2 %), pri izstopu iz 

programa pa v največji meri dobra (25,8 %) in zadostna (12,1 %). Za 4,5 % uporabnikov ob 

vstopu, 45,5 % uporabnikov ob evalvaciji in 53,0 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci 

niso podali ocene. 

 

Preglednica 8.15: Opisne statistike za oceno komunikacije 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 60 1 4 2,4 0,8 30 2 4 2,8 0,8 35 1 5 2,8 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,4, ob evalvaciji 2,8 in ob izstopu 2,8. 

 

Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne. Ob evalvaciji je bila ocena 

višja kot ob vstopu (p=0,022), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu (p=0,065). 

 

Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 

 

Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 

uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 
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zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-

zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 

 

Preglednica 8.16: Skrb za lastno zdravje-samoocena 

 Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 42 1 5 3,7 1,1 40 2 5 4,1 0,8 

Telesna dejavnost 42 1 5 3,3 1,0 41 2 5 3,8 1,0 

Skrb za zdravje 41 1 5 3,6 1,1 41 2 5 3,4 1,2 

Indeks skrb za lastno 

zdravje* 
41 1,3 5,0 3,5 0,9 40 2,3 5,0 4,0 0,7 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 

Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,7, 

telesno dejavnost z oceno 3,3 in skrb za zdravje z oceno 3,6. Ob evalvaciji/izstopu iz 

programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 4,1, ocena telesne dejavnosti 3,8 

in ocena skrbi za zdravje 3,4. 

 

Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 

za zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu znižale. Povprečna 

ocena skrbi za lastno zdravje je ob vstopu znašala 3,5, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 

4,0.  

 

Slika 8.4: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 

Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 

81,8 %, ob evalvaciji/ izstopu 78,0 %), veliko pa jih je poskrbelo tudi za preventivni pregled 

(ob vstopu 68,2 %, ob evalvaciji/izstopu 51,2 %). V primerjavi z vstopom se je ob 

evalvaciji/izstopu znižal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi psihičnih težav (iz 

45,5,2 % na 41,5 %). 
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Preglednica 8.17: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
62 1 4 2,2 1,0 31 1 5 2,8 1,1 34 1 4 2,5 1,0 

Skrb za 

zdravje 
60 1 5 2,8 1,2 29 1 5 3,0 1,1 32 1 5 3,0 1,1 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili t-test za odvisne vzorce oziroma Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na 

enotah, za katere imamo podatek ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 

2,2, skrb za zdravje pa z oceno 2,8. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 2,8, 

ocena skrbi za zdravje pa 3,0. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti znašala 

2,5 in ocena skrbi za zdravje 3,0. 

 

Razlike v povprečju ocene telesne dejavnosti so statistično značilne, in sicer je bila ocena ob 

izstopu višja kot pri vstopu (p=0,036), medtem ko za oceno evalvacije v primerjavi z vstopom 

statističnih razlik ni. Prav tako ocene skrbi za zdravje niso statistično značilne. 

 

Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 

 

Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 

zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 

skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 

doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 

2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 

celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.46 

 

Preglednica 8.18: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=66 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 34 4,0 

Služba, delo, usposabljanje 12 4,2 

Boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 

samopodoba…) 
4 / 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika 

po potrebi 
12 2,9 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 

starševstvo 
15 3,0 

Redna telesna/fizična aktivnost 5 / 

Urejen urnik, bioritem, prehranjevanje, delovne navade, 

red, disciplina 
7 3,0 

Asertivnost (znati postaviti meje, postaviti sebe na prvo 

mesto, v smislu ne biti všečen) 
15 3,1 

Odkrivanje in negovanje lastnih hobijev 1 / 

Postati odgovoren 5 / 

Ureditev obročnega plačevanja položnic 2 / 

Širjenje, izboljšanje socialne mreže 2 / 

                                                           
46 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo veliko enot (<6), smo izločili iz analize.  
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 Število 
Aritmetična 

sredina 

Ureditev statusa 1 / 

Obiskovanje izvenprogramskih "koristnih" aktivnosti 

(kulturne prireditve…) 
2 / 

Šolanje/izobraževanje 9 1,6 

Končanje programa 6 2,8 

Stanovanje, ureditev bivalnih razmer 3 / 

Legenda: / - premalo enot analize (<6) 

 

Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje treznosti in abstinence (34-krat), 

partnerstva in izboljšanja družinskih odnosov (15-krat) in asertivnosti (15-krat) ter službe 

oziroma dela (12-krat). Podatki kažejo, da so bili najbolje realizirani cilji pridobitve službe 

oziroma dela (4,2) ter treznosti in abstinence (4,0). Najslabše realiziran cilj je bil šolanje 

oziroma izobraževanje (1,6).  

 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 

 

Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Slika 8.5: Sprejetje problemov v %, n=66 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (39,4 %) in 

nezadostna (24,2 %), ob evalvaciji v največji meri dobra (25,8 %), pri izstopu iz programa pa 

v največji meri zadostna (19,7 %) in dobra (10,6 %). Za 1,5 % uporabnikov ob vstopu, 54,5 

% uporabnikov ob evalvaciji in 53,0 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali 

ocene. 
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Preglednica 8.19: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
65 1 5 2,3 1,1 30 2 5 3,1 0,8 31 1 5 2,4 1,1 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,3, ob evalvaciji 3,1 in ob izstopu 2,4. 

 

Razlike v povprečju ocene uvida v problem so statistično značilne, in sicer je bila ocena ob 

evalvaciji višja kot ob vstopu (p=0,014), medtem ko za oceno izstopa v primerjavi z vstopom 

statističnih razlik ni.  

 

Cilj 7: Ureditev statusa 

 

Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.20: Urejenost statusa  

 Vstop (n=66) Izstop (n=46)47 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Zdravstveno zavarovanje 57 86,4 29 63,0 

Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

9 13,6 7 15,2 

Osebni dokumenti 55 83,3 34 73,9 

Stalno prebivališče 51 77,3 33 71,7 

Denarna socialna pomoč 38 57,6 24 52,2 

Plačano delo* 3 4,5 5 10,9 

Brezposelnost 45 68,2 18 39,1 

Šolanje 7 10,6 0 0 

*Ob vstopu sta dva uporabnika opravljala plačano delo (3,0 %), en uporabnik pa priložnostno plačano delo (1,5 %), ob izstopu 

pa pet uporabnikov plačano delo (10,9 %). 

 

Ugotavljamo, da je imela večina uporabnikov ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje 

(86,4 %), osebne dokumente (83,3 %) in stalno prebivališče (77,3 %). Devet uporabnikov je 

ob vstopu imelo urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (13,6 %), 38 uporabnikov pa 

je prejemalo denarno socialno pomoč (57,6 %). Ob izstopu je imelo 29 uporabnikov urejeno 

zdravstveno zavarovanje (63,0 %), 34 uporabnikov osebne dokumente (73,9 %) in 33 

uporabnikov stalno prebivališče (71,7 %). Sedem uporabnikov je imelo ob izstopu urejeno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,2 %), 24 uporabnikov pa je prejemalo denarno 

socialno pomoč (52,2 %).  

 

Ob vstopu v program so trije uporabniki (4,5 %) opravljali plačano delo, večina uporabnikov 

je bilo brezposelnih (68,2 %), sedem uporabnikov pa se je šolalo (10,6 %). Ob izstopu je pet 

uporabnikov opravljalo plačano delo (10,9 %), 18 pa je bilo brezposelnih (39,1 %). 

 

                                                           
47 Pri izstopu za 20 uporabnikov nimamo podatkov, zato smo analizo izvedli na preostalih 46 enotah. Tudi med temi enotami pa 
so prisotni tudi manjkajoči odgovori.  
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Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 

 

Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 

programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 

 

Preglednica 8.21: Pridobivanje novih spretnosti,n=41 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Ročne spretnosti 14 34,1 

Znanje jezikov 5 12,2 

Računalništvo 4 9,8 

Vozniški izpit 6 14,6 

Gospodinjska opravila 24 58,5 

Vzdrževalna dela 13 31,7 

Zdrav način življenja 17 41,5 

 

Največ uporabnikov je pridobilo novo znanje o gospodinjskih opravilih (58,5 %) in o zdravem 

načinu življenja (41,5), nekaj uporabnikov pa se je naučilo tudi ročnih spretnosti (34,1 %), 

vzdrževalnih del (31,7 %). Podatki kažejo, da se je osem uporabnikov (70,7%) v programu 

naučilo vsaj ene spretnosti. 

 

Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 

 

Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.22: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=66 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Javna dela 2 3,0 

Zaposlitvena rehabilitacija 2 3,0 

Družbeno koristno delo 4 6,1 

Prostovoljsko delo 4 6,1 

Drugo 7 10,6 

 

Dva uporabnika (3,0 %) sta v času bivanja v programu opravljal javna dela, še dva 

uporabnika (3,0 %) sta bila vključena v zaposlitveno rehabilitacijo, štirje uporabniki so 

opravljali družbeno koristno delo (6,1 %) in nadaljnji štirje prostovoljsko delo (6,1 %).  

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

 

Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.23: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 
 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu Signifikanca 

N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih s 

starši. 

66 33,3 66 4,5 66 9,1 / 
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… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih z 

brati/sestrami. 

66 12,1 66 36,4 66 4,5 0,125 

… je uporabnik v 

sporu s partnerjem. 
66 12,1 66 4,5 66 7,6 0,250 

… ima uporabnik 

težave v odnosih s 

člani družine. 

66 54,5 66 25,8 66 34,8 0,727 

… je uporabnik žrtev 

psihičnih zlorab. 
66 28,8 66 3,0 66 10,6 0,125 

… je uporabnik žrtev 

fizičnih zlorab. 
66 10,6 66 1,5 66 6,1 0,250 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemar test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) zmanjšali 

konflikti s starši (38,5 % oz. 9,1 %), z brati/sestrami (12,1 % oz 45 %), s partnerjem (12,1 % 

oz. 7,6 %) in družinskimi člani (54,5 % oz. 34,8 %), prav tako pa so se zmanjšale psihične 

zlorabe (28,8 % oz. 10,6 %) in fizične zlorabe (10,6 % oz. 6,1 %). Razlike niso statistično 

značilne.  

 

Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 

 

Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.24: Izstop iz programa, n=52  

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Program je uspešno zaključil 3 4,5 

Program je deloma uspešno zaključil 2 3,0 

Iz programa je izstopil predčasno 25 37,9 

Manjkajoče enote 36 54,5 

 

Trije uporabniki so uspešno zaključili program (4,5 %), dva uporabnika pa sta program 

zaključila delno uspešno (3,0 %). Petindvajset uporabnikov je iz programa izstopilo 

predčasno (37,9 %), razlogi za predčasen odhod pa so pomanjkanje motivacije, končanje 

formalnega ukrepa (kazni) in odklanjanje pomoči. Za več kot polovico uporabnikov (54,5 %) 

strokovni delavci podatka o odhodu niso ocenili. 

 

Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 

 

Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Strokovni delavci so zabeležili 103 primere spodrsljajev oziroma odklonskega vedenja 

uporabnikov. V 22 primerih oz. 21 % je šlo za kriminal (prekrški, zapor, kazni), 17 

uporabnikov se je poskušalo samopoškodovati (17 %), pri enem primeru je šlo za močnejšo 

vrnitev k isti obliki zasvojenosti, pri 32 primerih pa je šlo za šibkejšo vrnitev k isti obliki 
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zasvojenosti/spodrsljaj. Pri dveh primerih je šlo za kompenzacijo s tabletami, pri desetih 

primerih je slo za kompenzacijo z inficiranjem droge, pri dveh primerih je šlo za 

kompenzacijo v obliki kajenja psihoaktivnih substanc, v enem primeru je šlo za kompenzacijo 

v obliki njuhanja, v petih primerih je slo za poskus samomora in enajst primerov 

kompenzacije z alkoholom. 

 

8.3.1.2 Analiza vprašalnikov P8TS  

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 

Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 

različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 

program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 

Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 

4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)48.  

 

Preglednica 8.25: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 Vstop (n=4) Evalvacija/izstop (n=6) 

Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 2 (50,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 5 (83,3) 1 (16,7) 0 (0,0) 

Glasba 3 (75,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 3 (50,0) 1 (16,7) 3 (33,3) 

Branje 1 (25,0) 3 (75,0)  (0,0) 4 (66,7) 1 (16,7) 1 (16,7) 

Ustvarjanje 1 (25,0) 2 (50,0) 1 (25,0) 1 (16,7) 2 (50,0) 2 (33,3) 

Kulturne prireditve 0 (0,0) 4 (100,0) 0 (0,0) 0 (,0) 3 (50,0) 3 (50,0) 

Družabne igre 3 (75,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 3 (50,0) 3 (50,0) 0 (0,0) 

Prostovoljno delo 1 (25,0) 3 (75,0) 0 (0,0) 1 (16,7) 1 (16,7) 4 (66,7) 

 

Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladujeta glasba (75,0 %) in 

družabne igre (75,0 %), s čimer se uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu 

iz programa sta najpogostejši dejavnosti šport (83,3 %) in branje (66,7 %), le da je odstotek 

uporabnikov, ki prosti čas preživlja z branjem ob izstopu/evalvaciji bistveno večji kot pri 

vstopu.  

 

Preglednica 8.26: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 4 2,1 3,1 2,6 0,4 

Preživljanje prostega časa – izstop* 6 2,3 3,1 2,8 0,3 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 3). 

 

Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 2,6, pri izstopu 2,8, kar 

pomeni, da so se uporabniki v povprečju z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob 

vstopu in izstopu ukvarjali manj kot enkrat na teden (občasno). 

 

 

 

                                                           
48 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 

Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 

dobro, 5-odlično). 

 

Slika 8.6: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=7 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma nezadostna (71,4 %) 

in zadostna (28,6 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže večinoma ocenjena prav 

tako kot nezadostna (28,6 %) in zadostna (71,4 %) pri izstopu iz programa pa v največji meri 

nezadostna (14,3 %), dobra (14,3 %) in prav dobra (42,9 %). Za 57,1 % uporabnikov ob 

izstopu strokovni delavci niso podali ocene varnosti socialne mreže.  

  

Preglednica 8.27: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

7 1 2 1,3 0,5 7 1 2 1,7 0,5 3 1 4 2,7 1,5 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 1,3, ob evalvaciji 1,7 in ob 

izstopu 2,7. Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže niso statistično značilne. 

 

Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 

71,4

28,6

0

0

0

0

28,6

71,4

0

0

0

0

14,3

0

14,3

42,9

0

57,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nezadostno

Zadostno

Dobro

Prav dobro

Odlično

Ne morem odgovoriti

Vstop Evalvacija Izstop



 

241 
 

konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-

odlično). 

 

Slika 8.7: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=7 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu nezadostna 

(71,4%) ter zadostna (14,3 %) in dobra (14,3 %), ob evalvaciji pa večinoma zadostna (85,7 

%). Pri izstopu iz programa pa je bila pripravljenost za reševanje konfliktov večinoma 

zadostna (28,6 %) ter dobra (14,3 %) in prav dobra (14,3 %). Za 28,6 % uporabnikov ob 

izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 

 

Preglednica 8.28: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
7 1 3 1,4 0,8 7 1 2 1,9 0,4 5 1 4 2,4 1,1 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxon test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 1,4, ob evalvaciji 

1,9 in ob izstopu 2,4. Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov niso 

statistično značilne. 
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Slika 8.8: Ocena komunikacije v %, n=7 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (57,1 %), ob evalvaciji 

v največji meri dobra (71,4 %), pri izstopu iz programa pa v največji meri prav dobra (28,6 

%). Za 42,9 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 

 

Preglednica 8.29: Opisne statistike za oceno komunikacije 
 Vstop Evalvacija Izstop 

 N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 7 1 3 2,1 0,7 7 1 3 2,6 0,8 4 2 4 3,3 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,1, ob evalvaciji 2,6 in ob izstopu 3,3. 

 

Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne, in sicer je bila ocena ob 

evalvaciji višja kot ob vstopu (p=0,083), medtem ko pri oceni izstopa v primerjavi z vstopom 

statistično značilnih razlik ni. 

 

Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 

 

Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 

uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 

zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-

zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 8.30: Skrb za lastno zdravje-samoocena 

 Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 3 3 4 3,3 0,6 6 4 5 4,3 0,5 

Telesna dejavnost 3 2 3 2,7 0,6 6 3 5 4,3 1,0 

Skrb za zdravje 3 3 4 3,3 0,6 6 3 5 4,2 0,8 

Indeks skrb za lastno 

zdravje* 
3 2,7 3,7 3,1 0,5 6 3,3 5,0 4,3 0,7 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 

Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,3, 

telesno dejavnost z oceno 2,7 in skrb za zdravje z oceno 3,3. Ob evalvaciji/izstopu iz 

programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 4,3, ocena telesne dejavnosti 

prav tako 4,3 in ocena skrbi za zdravje 4,2. 

 

Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 

za zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu zvišale. Povprečna 

ocena skrbi za lastno zdravje je ob vstopu znašala 3,1, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 

4,3.  

 

Slika 8.9: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 

Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 

75,0%, ob evalvaciji/izstopu 83,3 %), veliko pa jih je opravilo tudi preventivni pregled (ob 

vstopu 50,0 %, ob evalvaciji/izstopu prav tako 50,0 %). V primerjavi z vstopom se je ob 

evalvaciji/izstopu zvišal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi psihičnih težav (iz 

50,0 % na 83,3 %), ob evalvaciji/izstopu iz programa pa so uporabniki bolj pogosto poskrbeli 

za varno spolnost (ob vstopu 0,0 % ob evalvaciji/izstopu 33,3 %). 
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Preglednica 8.31: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
7 1 3 1,9 0,7 7 2 4 2,4 0,8 4 2 5 3,3 1,3 

Skrb za 

zdravje 
7 1 4 2,0 1,0 7 2 4 2,7 0,8 5 1 5 2,6 1,5 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili t-test za odvisne vzorce oziroma Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na 

enotah, za katere imamo podatek ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 

1,9, skrb za zdravje pa z oceno 2,0. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 2,4, 

ocena skrbi za zdravje pa 2,7. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti znašala 

3,3 in ocena skrbi za zdravje 2,6. 

 

Razlike v povprečju ocene skrbi za lastno zdravje so statistično značilne, in sicer je bila 

ocena ob evalvaciji višja kot pri vstopu (0,025), medtem ko za oceno izstopa v primerjavi z 

vstopom statističnih razlik ni. Prav tako ocene telesne dejavnosti niso statistično značilne. 

 

Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 

 

Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 

zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 

skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 

doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 

2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 

celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.49 

 

Preglednica 8.32: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=7 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 5 3,6 

Boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 

samopodoba…) 
1 / 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika 

po potrebi 
2 / 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 

starševstvo 
7 3,1 

Redna telesna/fizična aktivnost 1 / 

Urejen urnik, bioritem, prehranjevanje, delovne navade, 

red, disciplina 
1 / 

Asertivnost 1 / 

Odkrivanje in negovanje lastnih hobijev 1 / 

 

Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje partnerstva in izboljšanja 

družinskih odnosov (7-krat) ter treznosti in abstinence (5-krat). Podatki kažejo, da sje bil 

najbolje realiziran cilj treznosti oziroma abstinence (3,6), prav tako tudi izboljšanje 

partnerskih in družinskih odnosov (3,1).  

                                                           
49 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo veliko enot (<6), smo izločili iz analize.  
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Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 

 

Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Slika 8.10: Sprejetje problemov v %, n=7 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (42,9 %) in dobra 

(42,9 %), ob evalvaciji v največji meri zadostna (57,1 %) in dobra (42,9 %), pri izstopu iz 

programa pa v največji meri zadostna (14,3 %), dobra (28,6 %) in prav dobra (14,3 %). Za 

28,6 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 

 

Preglednica 8.33: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
7 1 3 2,3 0,8 7 2 3 2,4 0,5 5 1 4 2,6 1,1 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 2,3, ob evalvaciji 2,4 in ob izstopu 2,6. 

Razlike v povprečju ocene uvida v problem niso statistično značilne. 

 

Cilj 7: Ureditev statusa 

 

Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  
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Preglednica 8.34: Urejenost statusa  

 Vstop (n=7) Izstop (n=5)50 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Zdravstveno zavarovanje 7 100,0 5 100,0 

Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

2 28,6 1 20,0 

Osebni dokumenti 7 100,0 5 100,0 

Stalno prebivališče 7 100,0 5 100,0 

Denarna socialna pomoč 5 71,4 2 40,0 

Plačano delo* 2 28,6 1 20,0 

Brezposelnost 6 85,7 3 60,0 

Šolanje 0 0 0 0 

*Ob vstopu je en uporabnik opravljal plačano delo (14,3 %), en uporabnik pa priložnostno plačano delo (14,3 %), ob izstopu pa 

je en uporabnik opravljal plačano delo (14,3 %). 

 

Ugotavljamo, da je so imeli vsi uporabniki ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje (100,0 

%), osebne dokumente (100,0 %) in stalno prebivališče (100,0 %). Dva uporabnika sta ob 

vstopu imela urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (28,6 %), pet uporabnikov pa je 

prejemalo denarno socialno pomoč (71,4 %). Ob izstopu so imeli prav tako vsi uporabniki 

urejeno zdravstveno zavarovanje (100,0 %), osebne dokumente (100,0 %) in stalno 

prebivališče (100,0 %). Od tega je bil en uporabnik pokojninsko in invalidsko zavarovan (20,0 

%), dva pa sta prejemala denarno socialno pomoč (40,0 %). 

 

Ob vstopu v program sta dva uporabnika (28,6 %) opravljala plačano delo, šest pa jih je bilo 

brezposelnih (85,7 %). Ob izstopu je prav tako približno petina uporabnikov opravljala 

plačano delo (20,0 %), več kot polovica pa je bilo brezposelnih (60,0 %). 

 

Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 

 

Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 

programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 

 

Preglednica 8.35: Pridobivanje novih spretnosti,n=6 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Ročne spretnosti 3 50,0 

Znanje jezikov 0 0 

Računalništvo 2 33,3 

Vozniški izpit 1 16,7 

Gospodinjska opravila 6 100,0 

Vzdrževalna dela 1 16,7 

Zdrav način življenja 3 50,0 

 

Vsi uporabniki so pridobili novo znanje o gospodinjskih opravilih (100,0 %), polovica 

uporabnikov pa se je naučilo tudi zdravega načina življenja (50,0 %) in ročnih spretnosti 

                                                           
50 Pri izstopu za dva uporabnika nimamo podatkov, zato smo analizo izvedli na preostalih petih enotah.  
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(50,0 %). Podatki kažejo, da se je prav vsak uporabnik (100,0%) v programu naučil vsaj ene 

spretnosti. 

 

Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 

 

Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.36: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=7 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 2 28,6 

Prostovoljsko delo 3 42,9 

Drugo 4 57,1 

 

Dva uporabnika (28,6 %) sta v času obiskovanja programa opravljala družbeno koristno delo, 

trije uporabniki (42,9 %) prostovoljsko delo, štirje uporabniki (57,1 %) pa razna druga dela 

(delovni tabor, priprava hrane, izdelava mil). 

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

 

Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.37: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 
 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 

Signifikanca 
N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih s 

starši. 

7 28,6 5 14,3 4 0,0 1,000 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih z 

brati/sestrami. 

7 42,9 5 14,3 4 14,3 1,000 

… je uporabnik v sporu 

s partnerjem. 
6 42,9 5 28,6 4 0,0 1,000 

… ima uporabnik 

težave v odnosih s 

člani družine. 

7 85,7 5 42,9 4 42,9 1,000 

… je uporabnik žrtev 

psihičnih zlorab. 
5 28,6 5 14,3 4 0,0 1,000 

… je uporabnik žrtev 

fizičnih zlorab. 
5 14,3 5 14,3 4 0,0 1,000 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemar test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) zmanjšali 

konflikti s starši (28,6 % oz. 0,0 %), z brati/sestrami (42,9 % oz. 14,3 %), s partnerjem (42,9 

% oz. 14,3 %) in družinskimi člani (85,7 % oz. 42,9 %), prav tako pa so se zmanjšale 

psihične zlorabe (28,6 % oz. 0,0 %) in fizične zlorabe (14,3 % oz. 0,0 %). Razlike niso 

statistično značilne.  



 

248 
 

Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 

 

Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.38: Izstop iz programa, n=7  

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Program je uspešno zaključil 1 14,3 

Program je deloma uspešno zaključil 1 14,3 

Iz programa je izstopil predčasno 3 42,9 

Manjkajoče enote 2 28,6 

 

En uporabnik je program uspešno zaključil (14,3 %), en uporabnik pa je program zaključil 

delno uspešno (14,3 %). Trije uporabniki so iz programa izstopili predčasno (42,9 %), 

razloga za predčasen odhod pa sta odklanjanje oziroma zavračanje pomoči in problem 

vzdrževanja abstinence. Za 28,6 % uporabnikov strokovni delavci podatka o odhodu niso 

ocenili. 

 

Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 

 

Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Strokovni delavci so zabeležili 14 primerov spodrsljajev oziroma odklonskega vedenja 

uporabnikov. V petih primerih oz. 57,1 % je šlo za kompenzacijo z drugo obliko zasvojenosti 

(alkohol, njuhanje, tablete, iniciranje drog), dva uporabnika sta se poskušala 

samopoškodovati (14,3 %), pri treh primerih se je pojavila šibkejša vrnitev k isti obliki 

zasvojenosti v obliki spodrsljaja (21,4 %), pri enem uporabniku pa je šlo za odklonsko 

vedenje v obliki kriminala (7,1 %). 

 

8.3.1.3 Analiza vprašalnikov P8POM 

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 

Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 

različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 

program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 

Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 

4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)51.  

 

 

 

                                                           
51 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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Preglednica 8.39: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 Vstop (n=27) Evalvacija/izstop (n=10) 

Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 18 (69,2) 4 (15,4) 4 (15,4) 9 (90,0) 1 (10,0) 0 (0,0) 

Glasba 16 (59,3) 6 (22,2) 5 (18,5) 4 (44,4) 3 (33,3) 2 (22,2) 

Branje 8 (30,8) 15 (57,7) 3 (11,5) 5 (50,0) 4 (40,0) 1 (10,0) 

Ustvarjanje 9 (33,3) 10 (37,0) 8 (29,6) 6 (60,0) 1 (10,0) 3 (30,0) 

Kulturne prireditve 8 (30,8) 13 (50,0) 5 (19,2) 0 (0,0) 5 (50,0) 5 (50,0) 

Družabne igre 8 (29,6) 13 (48,1) 5 (18,5) 4 (40,0) 5 (50,0) 1 (10,0) 

Prostovoljno delo 5 (20,8) 8 (29,6) 11 (40,7) 3 (33,3) 4 (44,4) 2 (22,2) 

Drugo 3 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (10,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladujeta šport (69,2 %) in glasba 

(59,3 %), s čimer se uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz programa 

sta najpogostejši dejavnosti šport (90,0 %) in ustvarjanje (600 %), le da je odstotek 

uporabnikov, ki prosti čas preživlja s športom ob izstopu/evalvaciji bistveno večji kot pri 

vstopu. Poleg navedenih dejavnosti so uporabniki ob vstopu navedli, da se pogosto ukvarjajo 

še s šolo (učenje, domače naloge), delom (v zavodu) in računalniškimi igrami (11,1 %).  

 

Preglednica 8.40: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 22 2,0 3,7 2,7 0,5 

Preživljanje prostega časa – izstop* 8 2,0 3,1 2,6 0,4 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 3). 

 

Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 2,7, pri izstopu 2,6, kar 

pomeni, da so se uporabniki v povprečju z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob 

vstopu in izstopu ukvarjali manj kot enkrat na teden (občasno). 

 

Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 

Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 

dobro, 5-odlično). 
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Slika 8.11: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=52 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma nezadostna (44,2 %) 

in zadostna (40,4 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže večinoma ocenjena prav 

tako kot nezadostna (17,3 %) in zadostna (21,2 %) pri izstopu iz programa pa v največji meri 

zadostna (11,5 %) in dobra (7,7 %). Za 1,9 % uporabnikov ob vstopu, 46,2 % uporabnikov ob 

evalvaciji in 73,1 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene varnosti 

socialne mreže.  

  

Preglednica 8.41: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

50 1 4 1,7 0,8 28 1 4 2,0 0,9 11 1 3 2,0 0,8 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 1,7, ob evalvaciji 2,0 in ob 

izstopu prav tako 2,0. 

 

Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže so statistično značilne, in sicer je bila ob 

evalvaciji ocena višja kot ob vstopu (p=0,021), medtem ko razlike pri oceni med vstopom in 

izstopom niso statistično značilne.  

 

Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 
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konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-

odlično). 

 

Slika 8.12: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=52 (primerjava vstop, evalvacija, 
izstop) 

 
 

Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 

nezadostna (42,3 %) in zadostna (26,9 %) in dobra (25,7 %), ob evalvaciji pa večinoma 

zadostna (21,2 %) in dobra (15,4 %). Pri izstopu iz programa pa je bila pripravljenost za 

reševanje konfliktov večinoma dobra (9,6 %). Za 13,5 % uporabnikov ob vstopu, 42,3 % 

uporabnikov ob evalvaciji in 80,8 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali 

ocene. 

 

Preglednica 8.42: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
45 1 3 1,7 0,8 30 1 4 2,0 0,9 10 1 4 2,5 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxon test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 1,7, ob evalvaciji 

2,0 in ob izstopu 2,5. 

 

Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne, in 

sicer je bila ob evalvaciji ocena višja kot ob vstopu (p=0,007), medtem ko razlike pri oceni 

med vstopom in izstopom niso statistično značilne.  
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Slika 8.13: Ocena komunikacije v %, n=52 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma zadostna (38,5 %) in dobra 

(26,9 %), ob evalvaciji v največji meri zadostna (21,2 %) in dobra (17,3 %), pri izstopu iz 

programa pa v največji meri dobra (5,8 %) in prav dobra (7,7 %). Za 1,9 % uporabnikov ob 

vstopu, 44,2 % uporabnikov ob evalvaciji in 80,8 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci 

niso podali ocene. 

 

Preglednica 8.43: Opisne statistike za oceno komunikacije 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 51 1 4 2,2 0,9 29 1 4 2,5 0,9 10 2 5 3,4 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 2,2, ob evalvaciji 2,5 in ob izstopu 3,4. 

 

Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne. Ob evalvaciji je bila ocena 

višja kot ob vstopu (p=0,001), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu (p=0,020). 

 

Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 

 

Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 

uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 

zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-

zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 
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Preglednica 8.44: Skrb za lastno zdravje-samoocena 

 Vstop Evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 26 3 5 4,0 0,7 10 3 5 4,2 0,8 

Telesna dejavnost 25 2 5 3,9 1,0 10 2 5 3,8 1,0 

Skrb za zdravje 27 2 5 3,7 0,8 10 2 5 3,4 1,2 

Indeks skrb za lastno 

zdravje* 
24 2,3 5,0 3,9 0,6 10 2,3 5,0 3,8 0,8 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 

Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 4,0, 

telesno dejavnost z oceno 3,9 in skrb za zdravje z oceno 3,7. Ob evalvaciji/izstopu iz 

programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 4,2, ocena telesne dejavnosti 3,8 

in ocena skrbi za zdravje 3,4. 

 

Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 

za zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu znižale. Povprečna 

ocena skrbi za lastno zdravje je ob vstopu znašala 3,9, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 

3,8. Razlike niso statistično značilne. 

 

Slika 8.14: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 

Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 

74,1 %, ob evalvaciji/ izstopu 70,0 %), veliko pa jih je poskrbelo tudi za varno spolnost (ob 

vstopu 66,7 %, ob evalvaciji/izstopu 80,0 %). V primerjavi z vstopom se je ob 

evalvaciji/izstopu znižal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi psihičnih težav (iz 

22,2 % na 20,0 %). 
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Preglednica 8.45: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
51 1 5 2,0 1,1 29 1 5 2,1 0,9 11 1 5 3,0 1,7 

Skrb za 

zdravje 
49 1 5 2,5 1,1 30 1 5 2,4 1,0 12 1 5 3,1 1,4 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili t-test za odvisne vzorce oziroma Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na 

enotah, za katere imamo podatek ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 

2,0, skrb za zdravje pa z oceno 2,5. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 2,1, 

ocena skrbi za zdravje pa 2,4. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti znašala 

3,0 in ocena skrbi za zdravje 3,1. 

 

Razlike v povprečju ocene telesne dejavnosti so statistično značilne, in sicer je bila ocena ob 

izstopu višja kot pri vstopu (0,068), medtem ko za oceno evalvacije v primerjavi z vstopom 

statističnih razlik ni. Prav tako ocene skrbi za zdravje niso statistično značilne. 

 

Ugotavljamo, da se je telesna dejavnost po strokovni oceni ob evalvaciji v primerjavi z 

vstopom zvišala.  

 

Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 

 

Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 

zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 

skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 

doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 

2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 

celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.52 

 

Preglednica 8.46: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=52 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 25 3,4 

Služba, delo, usposabljanje 3 / 

Boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 

samopodoba…) 
13 3,1 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika 

po potrebi 
3 / 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 

starševstvo 
22 3,0 

Boljša komunikacija (kontroliranje agresije, 

eksplozivnosti, ne vsiljevati svojega mnenja, poslušati 

druge v pogovoru…) 

1 / 

Izpit za avto 3 / 

Redna telesna/fizična aktivnost 12 2,1 

Urejen urnik, bioritem, prehranjevanje, delovne navade, 11 2,5 

                                                           
52 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo veliko enot (<6), smo izločili iz analize.  
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 Število 
Aritmetična 

sredina 

red, disciplina 

Pridobitev poklica 8 3,4 

Odkrivanje in negovanje lastnih hobijev 3 / 

Širjenje, izboljšanje socialne mreže 3  / 

Šolanje/izobraževanje 16 3,8 

Namensko varčevanje 1 / 

Opuščanje kajenja 1 / 

Stanovanje, ureditev bivalnih razmer 1 / 

Legenda: / - premalo enot analize (<6) 

 

Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje treznosti in abstinence (25-krat) 

ter partnerstva in izboljšanja družinskih odnosov (22-krat). Podatki kažejo, da so bili najbolje 

realizirani cilji šolanja (3,8) ter pridobitev poklica (3,4) in treznosti oziroma abstinence (3,4). 

Najslabše realiziran cilj je bil redna telesna/fizična aktivnost.  

 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 

 

Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Slika 8.15: Sprejetje problemov v %, n=52 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma nezadostna (44,2 %) in 

zadostna (32,7 %), ob evalvaciji v največji meri zadostna (15,4 %) in dobra (19,2 %), pri 

izstopu iz programa pa v največji meri nezadostna (5,8 %) in dobra (5,8 %). Za 3,8 % 

uporabnikov ob vstopu, 40,4 % uporabnikov ob evalvaciji in 80,8 % uporabnikov ob izstopu 

strokovni delavci niso podali ocene. 
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Preglednica 8.47: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
50 1 3 1,7 0,8 31 1 4 2,4 1,1 10 1 5 2,5 1,4 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 1,7, ob evalvaciji 2,4 in ob izstopu 2,5. 

 

Razlike v povprečju ocene uvida v problem so statistično značilne. Ob evalvaciji je bila ocena 

višja kot ob vstopu (p<0,001), ob izstopu pa prav tako višja kot pri vstopu (p=0,020).  

 

Cilj 7: Ureditev statusa 

 

Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.48: Urejenost statusa  

 Vstop (n=52) Izstop (n=23)53 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Zdravstveno zavarovanje 47 90,4 15 65,2 

Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

2 3,8 0 0 

Osebni dokumenti 46 88,5 15 65,2 

Stalno prebivališče 47 90,4 15 65,2 

Denarna socialna pomoč 2 3,8 3 13,0 

Plačano delo* 10  19,2 5 23,8 

Brezposelnost 2 3,8 3 14,3 

Šolanje 49 94,2 13 61,9 

*Ob vstopu so štirje uporabniki opravljali plačano delo (7,7 %), šest uporabnikov pa priložnostno plačano delo (11,5 %), ob 

izstopu pa sta dva uporabnika opravljala plačano delo (9,5 %), trije uporabniki pa priložnostno plačano delo (14,3 %). 

 

Ugotavljamo, da je imela večina uporabnikov ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje 

(90,4 %), osebne dokumente (88,5 %) in stalno prebivališče (90,4 %). Dva uporabnika sta ob 

vstopu imela urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (3,8 %), prav tako pa sta dva 

uporabnika prejemala denarno socialno pomoč (3,8 %). Ob izstopu je imelo 15 uporabnikov 

urejeno zdravstveno zavarovanje (65,2 %), osebne dokumente (65,2 %) in stalno 

prebivališče (65,2 %). Trije uporabniki so ob izstopu iz programa prejemali denarno socialno 

pomoč (13,0 %).  

 

Ob vstopu v program je deset uporabnikov (19,2 %) opravljalo plačano delo, dva sta bila 

brezposelna (3,8 %), večina uporabnikov pa se je izobraževala (94,2 %). Ob izstopu je pet 

uporabnikov opravljalo plačano delo (23,8 %), trije so bili brezposelni (14,3 %), 13 pa jih je 

bilo vključenih v šolanje (61,9 %).  

 

 

                                                           
53 Pri izstopu za 29 uporabnikov nimamo podatkov, zato smo analizo izvedli na preostalih 23 enotah.  
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Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 

 

Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 

programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 

 

Preglednica 8.49: Pridobivanje novih spretnosti,n=10 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Ročne spretnosti 1 10,0 

Znanje jezikov 0 0 

Računalništvo 1 10,0 

Vozniški izpit 0 0 

Gospodinjska opravila 1 10,0 

Vzdrževalna dela 0 0 

Zdrav način življenja 7 70,0 

 

Največ uporabnikov je pridobilo novo znanje o zdravem načinu življenja (70,0 %), nekaj 

uporabnikov pa se je naučilo tudi gospodinjskih opravil (10,0 %), ročnih spretnosti (10,0 %) in 

računalništva (10,0 %). Podatki kažejo, da se je osem uporabnikov (80,0%) v programu 

naučilo vsaj ene spretnosti. 

 

Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 

 

Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.50: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=52 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 1 1,9 

Prostovoljsko delo 1 1,9 

Delo v delavnici 5 9,6 

Študentsko delo 6 11,5 

 

En uporabnik (1,9 %) je v času bivanja v programu opravljal družbeno koristno delo, en 

uporabnik (,19 %) prostovoljsko delo, pet uporabnikov je opravljalo delo v delavnici (9,6 %), 

šest uporabnikov pa je opravljalo študentsko delo (11,5 %).  

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

 

Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.51: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 
 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 

Signifikanca 
N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih s 
52 38,5 25 13,5 22 7,7 0,500 
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 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 
Signifikanca 

N % Da N % Da N % Da 

starši. 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih z 

brati/sestrami. 

52 3,8 26 1,9 22 3,8 1,000 

… je uporabnik v sporu 

s partnerjem. 
52 7,7 26 3,8 22 0,0 1,000 

… ima uporabnik 

težave v odnosih s 

člani družine. 

52 84,6 26 40,4 22 26,9 0,125 

… je uporabnik žrtev 

psihičnih zlorab. 
52 19,2 26 13,5 22 5,8 1,000 

… je uporabnik žrtev 

fizičnih zlorab. 
52 1,9 26 1,9 22 0,0 1,000 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemar test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) zmanjšali 

konflikti s starši (38,5 % oz. 7,7 %), s partnerjem (7,7 % oz. 0,0 %) in družinskimi člani (84,6 

% oz. 26,9 %), prav tako pa so se zmanjšale psihične zlorabe (19,2 % oz. 5,8 %) in fizične 

zlorabe (1,9 % oz. 0,0 %). Razlike niso statistično značilne.  

 

Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 

 

Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.52: Izstop iz programa, n=52  

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Program je uspešno zaključil 5 9,6 

Program je deloma uspešno zaključil 6 11,5 

Iz programa je izstopil predčasno 10 19,2 

Manjkajoče enote 31 59,6 

 

Pet uporabnikov je program uspešno zaključilo (9,6%), šest uporabnikov pa je program 

zaključilo delno uspešno (11,5 %). Deset uporabnikov je iz programa izstopilo predčasno 

(19,2 %), razlogi za predčasen odhod pa so pomanjkanje motivacije, končanje formalnega 

ukrepa (kazni) in odklanjanje pomoči. Za več kot polovico uporabnikov (59,6 %) strokovni 

delavci podatka o odhodu niso ocenili. 

 

Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 

 

Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Strokovni delavci so zabeležili 25 primerov spodrsljajev oziroma odklonskega vedenja 

uporabnikov. V 18 primerih oz. 72,0 % je šlo za kriminal (prekrški, zapor, kazni), dva 
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uporabnika sta se poskušala samopoškodovati (8,0 %), pri dveh primerih je šlo za močnejšo 

vrnitev k isti obliki zasvojenosti, pri treh pa za šibkejšo vrnitev k isti obliki zasvojenosti v obliki 

spodrsljaja.  

 

8.3.1.4 Analiza vprašalnikov P8RC  

 

Cilj 1: Konstruktivno preživljanje prostega časa 

 

Uporabniki so v vprašalnikih ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu navedli, ali so opravljali 

različne aktivnosti, in sicer v dveh časovnih obdobjih: a) v zadnje pol leta pred vstopom v 

program in b) v času od vstopa v program (oziroma v času izstopa). 

Različne aktivnosti za preživljanje prostega časa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 

4 (1-vsak dan, 2-1 x na teden, 3-manj kot 1 x na teden, 4-nikoli)54.  

 

Preglednica 8.53: Pogostost aktivnosti za preživljanje prostega časa 

 Vstop (n=8) Evalvacija/izstop (n=13) 

Pogosto Občasno Nikoli Pogosto Občasno Nikoli 

Šport 4 (50,0) 2 (25,0) 1 (12,5) 8 (61,5) 5 (38,5) 0 (0,0) 

Glasba 1 (12,5) 3 (37,5) 3 (37,5) 6 (46,2) 4 (30,8) 3 (23,1) 

Branje 2 (25,0) 4 (50,0) 1 (12,5) 9 (69,2) 3 (23,1) 0 (0,0) 

Ustvarjanje 0 (0,0) 2 (25,0) 5 (62,5) 7 (53,8) 4 (30,8) 1 (7,7) 

Kulturne prireditve 1 (12,5) 3 (37,5) 3 (37,5) 1 (7,7) 8 (61,5) 4 (30,8) 

Družabne igre 0 (0,0) 4 (50,0) 3 (37,5) 1 (7,7) 6 (50,0) 6 (50,0) 

Prostovoljno delo 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (87,5) 1 (7,7) 0 (0,0 11 (84,6) 

Drugo 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (00,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

Izmed aktivnosti preživljanja prostega časa pri vstopu prevladujeta šport (50,0 %) in branje 

(25,0 %), s čimer se uporabniki ukvarjajo najbolj pogosto. Ob evalvaciji/izstopu iz programa 

sta najpogostejši dejavnosti šport (69,2 %) in branje (61,5 %), s to razliko, da je odstotek 

uporabnikov, ki prosti čas preživlja y branjem ob izstopu/evalvaciji bistveno večji kot pri 

vstopu.  

 

Preglednica 8.54: Preživljanje prostega časa – primerjava vstop in evalvacija/izstop 

 N MIN MAX AS SD 

Preživljanje prostega časa – vstop* 7 2,9 3,7 3,3 0,3 

Preživljanje prostega časa – izstop* 11 2,4 3,3 2,8 0,2 

*Indeks preživljanje prostega časa je sestavljena spremenljivka iz sedmih indikatorjev (Preglednica 3). 

 

Povprečna ocena preživljanja prostega časa pri vstopu znaša 3,3, pri izstopu 2,8, kar 

pomeni, da so se uporabniki v povprečju z aktivnostmi za preživljanje prostega časa ob 

vstopu in izstopu ukvarjali manj kot enkrat na teden (občasno). 

 

 

 

                                                           
54 Lestvico smo preuredili zaradi lažje interpretacije: 

 odgovora 1-vsak dan in 2-1x na teden smo združili v 1-pogosto; 

 odgovor 3-manj kot 1 x na teden smo preimenovali v občasno; 

 odgovor 4-nikoli smo preimenovali v nikoli. 
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Cilj 2: Varna, dobra socialna mreža 

 

Cilj varna socialna mreža smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu (ocena na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav 

dobro, 5-odlično). 

 

Slika 8.16: Ocena varnosti socialne mreže v %, n=12 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena varnosti socialne mreže uporabnikov ob vstopu je bila večinoma zadostna (33,3 %) in 

zadostna (33,3 %). Ob evalvaciji je bila varnost socialne mreže večinoma ocenjena kot prav 

dobro (25,0 %) in dobro (16,7 %), pri izstopu iz programa pa v največji meri dobro (41,7 %). 

Za 8,3 % uporabnikov ob vstopu, 58,3 % uporabnikov ob evalvaciji in 41,7 % uporabnikov ob 

izstopu strokovni delavci niso podali ocene varnosti socialne mreže.  

  

Preglednica 8.55: Opisne statistike za varnost socialne mreže 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Varnost 

socialne 

mreže 

11 1 4 2,2 1,1 5 3 4 3,6 0,5 7 3 5 3,4 0,8 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena varnosti socialne mreže ob vstopu znaša 1,1, ob evalvaciji 3,6 in ob 

izstopu 3,4. 

 

Razlike v povprečju ocene varnosti socialne mreže so statistično značilne, in sicer je bila ob 

izstopu ocena nižja kot ob vstopu (p=0,026), medtem ko razlike pri oceni med evalvacijo in 

vstopom niso statistično značilne.  
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Cilj 3: Konstruktivno reševanje konfliktov 

 

Cilj konstruktivno reševanje konfliktov smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu (ocena pripravljenosti uporabnika za reševanje 

konfliktov in komunikacije na lestvici 1-nezadostno, 2-zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-

odlično). 

 

Slika 8.17: Ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov v %, n=12 (primerjava vstop, evalvacija, 
izstop) 

 
 

Ocena pripravljenosti uporabnikov za reševanje konfliktov je bila ob vstopu večinoma 

zadostna (41,7 %) in dobra (25,0 %), ob evalvaciji pa večinoma dobra (33,3 %) in prav dobra 

(8,3 %). Pri izstopu iz programa pa je bila pripravljenost za reševanje konfliktov večinoma 

dobra (33,3 %) in prav dobra (16,7 %). Za 16,7 % uporabnikov ob vstopu, 58,3 % 

uporabnikov ob evalvaciji in 41,7 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali 

ocene. 

 

Preglednica 8.56: Opisne statistike za pripravljenost za reševanje konfliktov 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Reševanje 

konfliktov 
10 1 4 2,4 0,8 5 3 4 3,2 0,5 7 2 4 3,1 0,7 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxon test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu, evalvaciji in izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena pripravljenosti za reševanje konfliktov ob vstopu znaša 2,4, ob evalvaciji 

3,2 in ob izstopu 3,1. 

 

Razlike v povprečju ocene pripravljenosti za reševanje konfliktov so statistično značilne, in 

sicer je bila ob izstopu ocena višja kot ob vstopu (p=0,025), medtem ko razlike pri oceni med 

vstopom in evalvacijo niso statistično značilne.  
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Slika 8.18: Ocena komunikacije v %, n=12 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena komunikacije uporabnikov je bila ob vstopu večinoma dobra (75,0 %), ob evalvaciji v 

največji meri dobra (33,3 %), pri izstopu iz programa pa v največji meri prav dobra 41 %) in 

dobra (16,7 %). Za 8,3 % uporabnikov ob vstopu, 58,3 % uporabnikov ob evalvaciji in 41,7 % 

uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 

 

Preglednica 8.57: Opisne statistike za oceno komunikacije 
 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Komunikacija 11 2 4 3,0 0,4 5 3 4 3,2 0,4 7 3 4 3,7 0,5 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena komunikacije ob vstopu znaša 3,0, ob evalvaciji 3,2 in ob izstopu 3,7. 

 

Razlike v povprečju ocene komunikacije so statistično značilne, in sicer je bila ocena višja ob 

izstopu kot ob vstopu (p=0,046), medtem ko razlike pri oceni med vstopom in evalvacijo niso 

statistično značilne. 

 

Cilj 4: Spremenjen odnos do zdravja 

 

Cilj spremenjen odnos do zdravja smo preverjali v vprašalniku ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

iz programa (na lestvici 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje, 4-dobro, 5-zelo dobro), kjer so 

uporabniki opredelili svoje zdravstveno stanje in navade. Prav tako pa so oceno odnosa do 

0

8,3

75,0

8,3

0

8,3

0

0

33,3

8,3

0

58,3

0

0

16,7

41,7

0

41,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nezadostno

Zadostno

Dobro

Prav dobro

Odlično

Ne morem odgovoriti

Vstop Evalvacija Izstop



 

263 
 

zdravja v dokumentaciji ocenjevali strokovni delavci v programu (na lestvici 1-nezadostno, 2-

zadostno, 3-dobro, 4-prav dobro, 5-odlično). 

 

Preglednica 8.58: Skrb za lastno zdravje-samoocena 

 Vstop Evalvacija/izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Trenutno zdravstveno stanje 8 2 5 3,3 1,0 13 2 5 3,9 0,9 

Telesna dejavnost 8 2 5 3,4 1,2 13 1 5 3,2 0,9 

Skrb za zdravje 8 2 5 3,3 1,3 13 1 5 3,3 1,0 

Indeks skrb za lastno 

zdravje* 
8 2,0 5,0 3,2 1,1 13 1,7 5,0 3,5 0,9 

*Indeks skrb za lastno zdravje je sestavljena spremenljivka zgornjih treh indikatorjev. 

 

Ob vstopu so uporabniki svoje trenutno zdravstveno stanje v povprečju ocenili z oceno 3,3, 

telesno dejavnost z oceno 3,4 in skrb za zdravje z oceno 3,3. Ob evalvaciji/izstopu iz 

programa je ocena trenutnega stanja uporabnikov znašala 3,9, ocena telesne dejavnosti 3,2 

in ocena skrbi za zdravje 3,3. 

 

Podatki kažejo, da so se ocene trenutnega zdravstvenega stanja, telesne dejavnosti in skrbi 

za zdravje ob evalvaciji/izstopu iz programa s primerjavo ob vstopu zvišale. Povprečna 

ocena skrbi za lastno zdravje je ob vstopu znašala 3,2, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa 

3,5. Razlike niso statistično značilne. 

 

Slika 8.19: Skrb za lastno zdravje – opravljanje aktivnosti v % (primerjava vstop, izstop) 

 
 

Največ uporabnikov je v zadnjem letu obiskalo splošnega zdravnika/specialista (ob vstopu 

62,5 %, ob evalvaciji/ izstopu 100,0 %), veliko pa jih je poskrbelo tudi za preventivni pregled 

(ob vstopu 62,5 %, ob evalvaciji/izstopu 92,3 %). V primerjavi z vstopom se je ob 

evalvaciji/izstopu znižal odstotek uporabnikov, ki so jemali zdravila zaradi telesne bolezni (iz 

62,5 % na 61,5 %). 
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Preglednica 8.59: Skrb za lastno zdravje-ocena strokovnih delavcev 

  Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Telesna 

dejavnost 
11 1 4 2,6 1,1 5 2 4 3,4 0,9 7 2 4 3,3 0,8 

Skrb za 

zdravje 
11 1 4 3,0 1,0 5 3 4 3,8 0,5 7 2 5 3,7 1,0 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili t-test za odvisne vzorce oziroma Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na 

enotah, za katere imamo podatek ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ob vstopu so strokovni delavci telesno dejavnost uporabnikov v povprečju ocenili z oceno 

2,6, skrb za zdravje pa z oceno 3,0. Ob evalvaciji je ocena telesne dejavnosti znašala 3,4, 

ocena skrbi za zdravje pa 3,8. Ob izstopu iz programa je ocena telesne dejavnosti znašala 

3,3 in ocena skrbi za zdravje 3,7. 

 

Razlike v povprečju ocene telesne dejavnosti so statistično značilne, in sicer je bila ocena ob 

izstopu višja kot pri vstopu (p=0,046), medtem ko za oceno evalvacije v primerjavi z vstopom 

statističnih razlik ni. Prav tako ocene skrbi za zdravje niso statistično značilne. 

 

Ugotavljamo, da se je telesna dejavnost po strokovni oceni ob evalvaciji v primerjavi z 

vstopom zvišala.  

 

Cilj 5: Zastavljanje in uresničevanje ciljev 

 

Strokovni delavci v programu so v dokumentaciji za uporabnike navajali in ocenjevali 

zastavljanje in uresničevanje ciljev uporabnikov. Cilje, ki so jih navajali, smo kodirali v 

skupine, navedene v spodnji preglednici, ob cilju pa smo izračunali tudi povprečno oceno 

doseganja vsakega cilja. Strokovni delavci so cilje vrednotili na lestvici 1- cilj ni bil dosežen, 

2-cilj je bil dosežen v majhni meri, 3-cilj je bil deloma dosežen, 4-cilj je bil dosežen skoraj v 

celoti in 5-cilj je bil dosežen v celoti.55 

 

Preglednica 8.60: Zastavljanje ciljev uporabnikov in povprečna ocena doseganja posameznega cilja, 
n=12 

 Število 
Aritmetična 

sredina 

Treznost, abstinenca 5 4,0 

Služba, delo, usposabljanje 7 3,2 

Boljše počutje (manj nervoze, obremenjevanja, boljša 

samopodoba…) 
1 / 

Zdravo življenje, jemanje zdravil, obiskovanje zdravnika 

po potrebi 
4 / 

Partnerstvo, izboljšani družinski odnosi, boljše 

starševstvo 
5 3,5 

Izpit za avto 2 / 

Redna telesna/fizična aktivnost 3 / 

Urejen urnik, bioritem, prehranjevanje, delovne navade, 

red, disciplina 
5 3,2 

Vestno sodelovanje v programu  1 / 

Odkrivanje in negovanje lastnih hobijev 1 / 

                                                           
55 Cilje, ki so bili zapisani presplošno in ne obsegajo veliko enot (<5), smo izločili iz analize.  
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 Število 
Aritmetična 

sredina 

Širjenje, izboljšanje socialne mreže 2 / 

Obiskovanje izvenprogramskih "koristnih" aktivnosti 

(kulturne prireditve…) 
1 / 

Šolanje/izobraževanje 3 / 

Opustitev kajenja 1 / 

Stanovanje, ureditev bivalnih razmer 5 4,6 

Legenda: / - premalo enot analize (<5) 

 

Ugotavljamo, da so si uporabniki najpogosteje zastavili cilje službe oziroma dela (7-krat), 

treznosti in abstinence (5-krat), partnerstva in izboljšanja družinskih odnosov (5-krat), 

urejenega urnika (5-krat) in ureditev bivalnih razmer (5-krat). Podatki kažejo, da so bili 

najbolje realizirani cilji ureditve bivalnih razmer (4,6) ter treznosti in abstinence (4,0).  

 

Cilj 6: Sprejetje problematike / uvid v problem 

 

Cilj sprejetje problematike smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Slika 8.20: Sprejetje problemov v %, n=12 (primerjava vstop, evalvacija, izstop) 

 
 

Ocena uvida v problem uporabnikov je bila ob vstopu večinoma dobra (66,7 %) in zadostna 

(16,7 %), ob evalvaciji v največji meri dobra (25,0 %), pri izstopu iz programa pa v največji 

meri prav dobra (33,3 %). Za 8,3 % uporabnikov ob vstopu, 58,3 % uporabnikov ob evalvaciji 

in 51,7 % uporabnikov ob izstopu strokovni delavci niso podali ocene. 
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Preglednica 8.61: Opisne statistike za indikator uvid v problem 

 Vstop Evalvacija Izstop 

N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD N MIN MAX AS SD 

Uvid v 

problem 
11 2 4 3,0 0,5 5 3 4 3,4 0,5 7 3 4 3,6 0,5 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili Wilcoxonov test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Povprečna ocena uvida v problem ob vstopu znaša 3,0, ob evalvaciji 3,4 in ob izstopu 3,6. 

 

Razlike v povprečju ocene uvida v problem so statistično značilne, in sicer je bila ocena ob 

izstopu višja kot pri vstopu (p=0,046), medtem ko za oceno evalvacije v primerjavi z vstopom 

statističnih razlik ni.  

 

Cilj 7: Ureditev statusa 

 

Cilj ureditev statusa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.62: Urejenost statusa  

 Vstop (n=12) Izstop (n=6)56 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Frekvenca Odstotek 

(%) 

Zdravstveno zavarovanje 11 91,7 6 100,0 

Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

5 41,7 4 66,7 

Osebni dokumenti 10 83,3 6 100,0 

Stalno prebivališče 11 91,7 4 66,7 

Denarna socialna pomoč 6 50,0 1 16,7 

Plačano delo* 5 41,6 5 83,3 

Brezposelnost 5 41,7 0 0 

Šolanje 3 25,0 1 16,7 

*Ob vstopu so štirje uporabniki opravljali plačano delo (33,3 %), en uporabnik pa priložnostno plačano delo (8,3 %), ob izstopu 

pa en pet uporabnikov plačano delo (83,3 %). 

 

Ugotavljamo, da je imela večina uporabnikov ob vstopu urejeno zdravstveno zavarovanje 

(91,7 %), osebne dokumente (83,3 %) in stalno prebivališče (91,7 %). Pet uporabnikov je ob 

vstopu imelo urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (41,7 %), šest uporabnikov pa je 

prejemalo denarno socialno pomoč (50,0 %). Ob izstopu je imelo šest uporabnikov urejeno 

zdravstveno zavarovanje (100,0 %) in osebne dokumente (100,0 %), štirje uporabniki so 

imeli urejeno tudi stalno prebivališče (66,7 %), prav tako štirje uporabniki pa so imeli ob 

izstopu urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (66,7 %). En uporabnik je prejemal 

denarno socialno pomoč (16,7 %).  

 

Ob vstopu v program je pet uporabnikov (41,6 %) opravljalo plačano delo, prav tako jih je bilo 

pet brezposelnih (41,7 %), nekaj pa se je šolalo (25,0 %). Ob izstopu je pet uporabnikov še 

vedno opravljalo plačano delo (83,3 %), šolal pa se je en uporabnik (16,7 %). 

 

                                                           
56 Pri izstopu za šest uporabnikov nimamo podatkov, zato smo analizo izvedli na preostalih šestih enotah.  
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Cilj 8: Pridobivanje novih spretnosti, znanj 

 

Cilj pridobivanje novih spretnosti, znanj smo preverjali z vprašalnikom ob evalvaciji/izstopu iz 

programa, kjer so uporabniki navedli, katera nova znanja so pridobili. 

 

Preglednica 8.63: Pridobivanje novih spretnosti, n=13 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Ročne spretnosti 8 61,5 

Znanje jezikov 1 7,7 

Računalništvo 1 7,7 

Vozniški izpit 4 30,8 

Gospodinjska opravila 11 84,6 

Vzdrževalna dela 8 61,5 

Zdrav način življenja 13 100,0 

 

Največ uporabnikov je pridobilo novo znanje o zdravem načinu življenja (100,0 %), večina 

uporabnikov pa se je naučilo tudi gospodinjskih opravil (84,6 %), vzdrževalnih del (61,5 %) in 

ročnih del (61,5 %). Podatki kažejo, da se je osem uporabnikov (84,6%) v programu naučilo 

vsaj ene spretnosti. 

 

Cilj 9: Pridobivanje delovnih navad 

 

Cilj pridobivanje delovnih navad smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.64: Pridobivanje delovnih navad (vključenost v programe zaposlovanja), n=12 

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Javna dela 0 0 

Zaposlitvena rehabilitacija 0 0 

Družbeno koristno delo 0 0 

Prostovoljsko delo 5 41,7 

Drugo 8 66,7 

 

Pet uporabnikov (41,7 %) je v času bivanja v programu opravljalo prostovoljsko delo.  

 

Cilj 10: Izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

 

Cilj izboljšanje, urejanje odnosov v družini smo v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo 

izpolnjevali strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.65: Odnos uporabnikov z družinskimi člani (v %) 
 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 

Signifikanca 
N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih s 

starši. 

12 25,0 12 8,3 12 8,3 1,000 

… je uporabnik v 

resnih, hudih sporih z 

brati/sestrami. 

12 16,7 12 8,3 12 0,0 / 
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 Ob vstopu Ob evalvaciji Ob izstopu 
Signifikanca 

N % Da N % Da N % Da 

… je uporabnik v sporu 

s partnerjem. 
12 16,7 12 16,7 12 0,0 1,000 

… ima uporabnik 

težave v odnosih s 

člani družine. 

12 41,7 12 16,7 12 41,7 1,000 

… je uporabnik žrtev 

psihičnih zlorab. 
12 58,3 12 8,3 12 16,7 / 

… je uporabnik žrtev 

fizičnih zlorab. 
12 0,0 12 16,7 12 0,0 0,125 

Za izračun statistične značilnosti smo uporabili McNemar test. Izračun smo opravili na enotah, za katere imamo podatek ob 

vstopu in ob evalvaciji/izstopu iz programa.  

 

Ugotavljamo, da so se v času vključenosti v program (oz. ob zadnjem merjenju) zmanjšali 

konflikti s starši (25,0 % oz. 8,3 %), odnosi s partnerjem (16,7 % oz. 0,0 %) in z 

brati/sestrami (16,7 % oz. 0,0 %), prav tako pa so se zmanjšale psihične zlorabe (58,3 % oz. 

16,7 %). Stopnja fizičnih zlorab (0,0 % oz. 0,0 %) so ostali na enaki ravni. Razlike niso 

statistično značilne.  

 

Cilj 11: Predčasen odhod iz programa 

 

Cilj odhod iz programa smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Preglednica 8.66: Izstop iz programa, n=12  

 Frekvenca Odstotek 

(%) 

Program je uspešno zaključil 5 41,7 

Program je deloma uspešno zaključil 0 0,0 

Iz programa je izstopil predčasno 2 16,7 

Manjkajoče enote 5 41,7 

 

Pet uporabnikov je program uspešno zaključilo (41,7 %), nihče izmed uporabnikov pa 

programa ni zaključil vsaj delno uspešno (0,0 %). Dva uporabnika sta iz programa izstopila 

predčasno (16,7 %), razlog za predčasen odhod pa je bil odklanjanje pomoči. Za 41,7 % 

uporabnikov strokovni delavci podatka o odhodu niso ocenili. 

 

Cilj 12: Spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, 

kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti 

 

Cilj spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti smo preverjali v dokumentaciji za uporabnike, ki so jo izpolnjevali 

strokovni delavci v programu.  

 

Strokovni delavci so zabeležili osem primerov spodrsljajev oziroma odklonskega vedenja 

uporabnikov. Pri štirih primerih oz. 50,0 % je šlo za šibkejšo vrnitev k isti obliki zasvojenosti v 

obliki spodrsljaja, v štirih primerih (50,0 %) pa je šlo za kompenzacijo z drugo obliko 

zasvojenosti (tablete, alkohol, iniciranje drog). 
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8.4 UČINKOVITOST PROGRAMA  
 

Doseganje učinkovitosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu 

za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog ter preko končnega poročila o 

izvajanju programa socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 za C 

programe – socialna rehabilitacija zasvojenih. Učinkovitost programa ocenjujemo na podlagi 

naslednjih dimenzij: primernost sredstev glede na število uporabnikov; primernost razmerja 

opravljenega dela neposredno z uporabniki in ostalega opravljenega dela. Podajamo 

številčne ocene. 

 

Preglednica 8.67: Učinkovitost rabe programskih virov 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost sredstev glede na število 

uporabnikov 
240,97 EUR57 6 

odstotek porabljenega časa za skupne 

postopke (1-99)*, specifične postopke (100-

199) ter postopke z anonimnimi uporabniki 

(600-699) v razmerju do porabljenega časa 

za vse opravljene postopke (1-699) 

34,97 % (Dnevni center) 

 

25,37 % (Sprejemni center)  

 

78,60 % (Terapevtska skupnost) 

 

47,56 (Programi za otroke in mladostnike) 

 

45,09 % (Center za reintegracijo) 

2 

 

1 

 

6 

 

3 

 

3 

Opomba: 

*V oklepajih navajamo standardizirane sklope šifer iz baze opravljenih postopkov. 

 

Primernost sredstev glede na število uporabnikov ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

Če sredstva preračunamo na mesečno raven in potem glede na povprečno število 

uporabnikov, je to okrog 240,97 EUR na uporabnika. 

 

Odstotek porabljenega časa za skupne postopke (1-99), specifične postopke (100-199) 

ter postopke z anonimni uporabniki (600-699) v razmerju do porabljenega časa za vse 

opravljene postopke (1-699): delež časa porabljenega za skupne, specifične postopke ter 

postopke z anonimnimi uporabniki v skupnem seštevku časa za vse postopke ocenjujemo 

kot popolnoma ustrezno za podprogram P8TS, srednje ustrezno za podprograma P8POM in 

P8RC ter manj ustrezno oziroma neustrezno za P8DC/SC.  

                                                           
57 Primernost sredstev smo izračunali glede na število uporabnikov podprogramov P8DC/SC, P8TS, P8POM in P8RC skupaj. 
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8.5 OCENA TVEGANJA ZA IZVEDBO PROGRAMA  
 

Oceno tveganja za izvedbo programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o 

programu za pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju 

preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Analizo 

tveganja za izvedbo programa podajamo v več točkah: tveganja z vidika financiranja 

programa, z vidika zagotavljanja primernega kadra za izvajanje programa, z vidika 

ustreznosti programa za vključene uporabnike, z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa in drugih dejavnikov tveganja. Za nekatere dimenzije podajamo opisne 

ocene, za večino pa številčne. 

 

8.5.1 Ocena tveganja z vidika financiranja programa 

 

Preglednica 8.68: Financiranje programa 

Kriterij Znesek/delež Ocena 

primernost letnih sredstev glede na število zaposlenih za 

polni delovni čas 
21.618,17 6 

delež sofinanciranja MDDSZ glede na vse prihodke 73,14 % 1 

 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za poln delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. V povprečju zaposleni na letni ravni dobijo 21.618,17 EUR.  

 

Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je dobrih 73 %, kar ocenjujemo kot 

neustrezno. 

 

Ustreznost velikosti proračuna za namen programa: finančna sredstva so zadostovala, 

da se je program nemoteno izvedel.  

 

8.5.2 Ocena tveganja z vidika zagotavljanja primernega kadra za 

izvajanje programa 

 

Preglednica 8.69: Primernost kadrov58, ki delajo neposredno z uporabniki 

Kriterij Količnik/delež Ocena 

razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in 

številom zaposlenih 
10,38 6 

formalna usposobljenost kadrov (delež zaposlenih s strokovnim 

izpitom) 
51,28 % 3 

povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih (aritmetična sredina) 6,49 

  

6 

 

ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ (skladnost s 

pogodbo) 
100 % 6 

 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Menimo, da je mesečno okrog deset uporabnikov na 

izvajalca popolnoma ustrezna obremenitev.  

 

                                                           
58 Zajeti so kadri vseh podprogramov (P8DC/SC, P8TS, P8POM in P8RC) skupaj. 
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Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem tistih, ki imajo opravljen strokovni 

izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje ustrezno, saj ima le dobra 

polovica zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 

 

Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih ocenjujemo kot popolnoma ustrezno – v 

povprečju zaposleni v programu presegajo šesto stopnjo izobrazbe.  

 

Ustreznost kadrov glede na financiranje MDDSZ: Po podatkih, prejetih od izvajalcev 

programa, je v programu zaposlen v celoti ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

8.5.3  Ocena tveganja z vidika ustreznosti programa za vključene 

uporabnike 

 

Primerjava ciljne in vključene populacije: ciljna in vključena populacija se ujemata. 

Program je namreč namenjen zelo široki paleti oseb, ki imajo težave zaradi različnih oblik 

zasvojenosti in njihovim ključnim bližnjim osebam, tudi osebam z dvojnimi diagnozami in 

novorojenčkom ter otrokom uporabnikov, ki bivajo v programu, torej mladoletnim osebam s 

pridruženimi motnjami. 

 

Ustreznost programa za vključeno populacijo: program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo.  

 

8.5.4  Ocena tveganja z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za 

izvedbo programa 

 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

8.5.5  Ocena tveganja z vidika beleženja in izvajanja ustreznih postopkov 

 

Preglednica 8.70: Postopki 

Kriterij Ocena 

kakovost strukture postopkov 6 

 

Kakovost strukture postopkov: poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu 

uporabljajo pri beleženju opravljenega dela, sta ustrezni.  

 

Ustreznost postopkov glede na zastavljene cilje: postopki, ki jih v programu uporabljajo 

pri beleženju opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

8.5.6  Ocena tveganja - ostalo 

 

Obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali: v obravnavanem 

obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih uporabljali.  

 

Administrativne in organizacijske ovire: izvajalci programa navajajo trend velikega števila 

uporabnikov v P8POM, ki presega zmožnosti P8POM. Strokovni delavci programa 
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ocenjujejo, da potrebujemo večjo TS za zasvojene starše, oziroma še eno tovrstno skupnost, 

saj so kapacitete praviloma ves čas zasedene, potreb pa je veliko. Zaradi logističnih zapletov 

in vsakodnevne vožnje uporabnikov DC za uporabnike z dvojnimi diagnozami, bi bilo 

smiselno program osamosvojiti in umestiti na eno lokacijo. Vse bolj se kaže potreba po 

stanovanjskih skupnostih tako za mlade in za tiste, ki se po programu nimajo kam vrniti, 

hkrati pa jim sredstva ne omogočajo najema stanovanja. 
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8.6 TRAJNOST PROGRAMA 
 

Oceno trajnosti programa merimo preko podatkov iz Zbirnika podatkov o programu za 

pripravo evalvacijskega poročila za skupino programov na področju preprečevanja 

zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Trajnost programa 

ocenjujemo preko deležev povratnikov iz istega ali drugih programov ter razlogov za 

povratništvo in števila let delovanja programa. Posamezne dimenzije ocenjujemo opisno. 

Oceno trajnosti programa pa podajamo tudi na podlagi dejavnikov dostopnosti programa.  

 

Delež povratnikov in razlogi: uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali 

program in so se po prekinitvi obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali glavni 

del programa P8, je po podatkih izvajalcev 1,73 %. Glavni vzrok za vrnitev v program je po 

poročanju uporabnikov ta, da so program poznali ter so menili, da so bolj pripravljeni za 

rehabilitacijo, kot je to bilo v prejšnjem poskusu.  

 

Delež uporabnikov iz drugih programov in razlogi: po podatkih izvajalcev so v P8 v 

obravnavanem obdobju 57,7 % uporabnikov iz drugih programov napotile javne službe. 

Uporabniki se vključujejo preko prvih pogovorov, kjer so slišali o P8 preko drugih 

uporabnikov, preko spletne strani in FB; velikokrat pa jih napotijo druge ustanove – javni 

zavodi in NVO. To so tako zavodi za prestajanje kazni, CZOPD, ZD, šole, dijaški domovi in 

stanovanjske skupine, manj pa CSD, sodišča. 

 

Delež uporabnikov, ki obiskujejo poleg obravnavanega programa, še vsaj en drug 

SVP: v program ni bilo vključenih uporabnikov, ki bi bili občasno vzporedno vključeni v druge 

SVP. Nekaj uporabnikov, predvsem tistih s pridruženimi motnjami obiskuje svoje psihiatre. 

Takih je cca. 2,3 % na leto. Gre izključno za uporabnike programa DC za uporabnike z 

dvojnimi diagnozami.  

 

Število let delovanja programa: program deluje od leta 1995, torej približno 21 let. 

 

Preglednica 8.71: Dostopnost programa za uporabnike 
Kriterij Ocena 

čakalna doba – podatek izvajalcev 6 

arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 2 

dostopnost informacij o programu na spletu 6 

 

Čakalna doba – podatek izvajalcev 

Čakalne dobe v večini podprogramov ni. Uporabnik se po prvem stiku v program lahko 

vključi že naslednji dan. Izjema je program TS za zasvojene starše in njihove otroke, kjer, 

zaradi majhne kapacitete programa (osem oseb), uporabnik lahko čaka en mesec ali več. 

Čakalna doba je odvisna od tega, v kateri fazi so uporabniki, ki so vključeni v omenjeni 

program – če je kakšen od uporabnikov blizu zaključka programa, je potem čakalna doba za 

novega uporabnika relativno kratka; v nasprotnem je čakalna doba daljša. To ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. 
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Urnik dela 

SC imajo uradne ure vsak delavnik 1,5 do 2 uri; uprava P8 vsak delavnik od 9.00 - 13.00; TS 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 10.00-12.00; RC ponedeljek 15.30 - 16.00, torek 14.30 - 

15.30, petek 12.00 - 13.00; POM torek, četrtek in petek od 10.00 do 13.00 in ob sredah od 

13.00 do 17.00; strokovna vodja programov vsak delovnik od 9.00 - 15.00. TS deluje 24 ur 

dnevno, vse dni v letu. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Arhitektonske ovire, dostopnost gibalno oviranim 

Le v SC na dveh lokacijah je možen dostop gibalno oviranim osebam na vozičkih. Dostop v 

pritličje je omogočen še v TS. V vseh ostalih enotah je dostop za invalide na vozičkih 

onemogočen. Sanitarije niso prirejene gibalno oviranim. To ocenjujemo kot manj ustrezno. 

Do sedaj pa ti pogoji niso bili problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno oviranih 

uporabnikov za vstop v program. 

 

Dostopnost javnega prevoza 

Vse enote so dostopne z javnim prevozom, le v enotah TS je najbližja avtobusna postaja 

oddaljena 1 km. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Vidnost, označenost prostorov programa 

Pot do prostorov, ki se nahajajo v stavbah, kjer je več različnih služb je označena s 

»smerokazi«. Pri objektih, kjer poteka samo dejavnost programa, imajo označeno za katero 

enoto gre, izjema je RC, kjer zaradi okolice ni smiselno posebej izpostavljati dejavnosti 

programa. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Dostopnost informacij o programu na spletu 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Spletna stran P8 je v letu 2015 beležila 10.098 ogledov 

strani. 
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8.7 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

Ustreznost ciljev za reševanje problemov 

 

Cilji programa so ustrezno definirani, izjema sta dodatna cilja: informirati predvideno število 

uporabnikov ter laično in strokovno javnost o programih ter zniževati nadomestno terapijo 

(metadon, Subotex, Substitol…) in motivirati uporabnike za vključitev v visokopražne 

programe. Prvi cilj je zapisan kot postopek oz. storitev, ki jo v programu izvajajo, drugi pa je 

zapisan bolj kot proces. Cilji so ustrezni glede na tip programa in vključeno populacijo 

programa. 

 

Uspešnost in učinkovitost programa 

 

Podprogram P8DC/SC je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) 

dosegal naslednja cilja skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih 

uporabnikom prepovedanih drog: varna, dobra socialna mreža in konstruktivno reševanje 

konfliktov; zelo uspešno (ocenjeno z oceno 5) cilje: spremenjen odnos do zdravja (skrb za 

lastno zdravje), sprejetje problematike / uvid v problem, izboljšanje, urejanje odnosov v 

družini ter spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z 

drugo obliko zasvojenosti; uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilj: predčasen odhod iz programa; 

v srednji meri (ocenjeno z oceno 3) cilje: konstruktivno preživljanje prostega časa, 

zastavljanje in uresničevanje ciljev ter ureditev statusa; manj uspešno (ocenjeno z oceno 2) 

cilj: pridobitev novih spretnosti, znanj ter popolnoma neuspešno (ocenjeno z oceno 0) cilj: 

pridobitev delovnih navad. 

 

Podprogram P8TS je zelo uspešno (ocenjeno z oceno 5 na lestvici od 0 do 6) dosegal 

naslednje cilje skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih uporabnikom 

prepovedanih drog: varna, dobra socialna mreža, konstruktivno reševanje konfliktov, 

spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje), izboljšanje, urejanje odnosov v družini 

ter spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo 

obliko zasvojenosti; uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilja: sprejetje problematike / uvid v 

problem in ureditev statusa; srednje uspešno (ocenjeno z oceno 3) cilje: predčasen odhod iz 

programa, zastavljanje in uresničevanje ciljev ter pridobitev delovnih navad in z manj 

uspešno (ocenjeno z oceno 2) cilja: konstruktivno preživljanje prostega časa in pridobitev 

novih spretnosti, znanj. 

 

Podprogram P8POM je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) 

dosegal naslednje cilje skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih 

uporabnikom prepovedanih drog: varna, dobra socialna mreža, konstruktivno reševanje 

konfliktov in sprejetje problematike / uvid v problem; zelo uspešno (ocenjeno z oceno 5) cilje: 

izboljšanje, urejanje odnosov v družini, predčasen odhod iz programa in spodrsljaji, vrnitev k 

destruktivnim ritualom, odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti; 

uspešno (ocenjeno z oceno 4) cilj: spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje); v 

srednji meri (ocenjeno z oceno 3) cilja: zastavljanje in uresničevanje ciljev ter konstruktivno 

preživljanje prostega časa; neuspešno (ocenjeno z oceno 1) cilja: ureditev statusa ter 

pridobitev novih spretnosti, znanj in popolnoma neuspešno (ocenjeno z oceno 0) cilj: 

pridobitev delovnih navad. 
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Podprogram P8RC je popolnoma uspešno (ocenjeno z oceno 6 na lestvici od 0 do 6) 

dosegal naslednji cilji skupine JSVP s področja visokopražnih programov namenjenih 

uporabnikom prepovedanih drog: varna, dobra socialna mreža; zelo uspešno (ocenjeno z 

oceno 5) cilje: konstruktivno reševanje konfliktov, sprejetje problematike / uvid v problem, 

predčasen odhod iz programa, spremenjen odnos do zdravja (skrb za lastno zdravje), 

konstruktivno preživljanje prostega časa ter spodrsljaji, vrnitev k destruktivnim ritualom, 

odklonskim pojavom, kompenzaciji z drugo obliko zasvojenosti; uspešno (ocenjeno z oceno 

4) cilje: izboljšanje, urejanje odnosov v družini, zastavljanje in uresničevanje ciljev ter 

ureditev statusa in v srednji meri (ocenjeno z oceno 3) cilja: pridobitev novih spretnosti, znanj 

in pridobitev delovnih navad. 

 

Primernost sredstev59 glede na število uporabnikov ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

Izvajalci so v obravnavanem obdobju pri podprogramu P8TS porabili dobre tri četrtine časa 

za postopke, ki vključujejo uporabnika, kar ocenjujemo kot popolnoma ustrezno, pri 

podprogramih P8POM in P8RC slabo polovico časa, kar ocenjujemo kot srednje ustrezno, 

pri podprogramu P8DC/SC pa le dobro tretjino oziroma četrtino časa60, kar ocenjujemo kot 

manj ustrezno oziroma neustrezno. 

 

Predloga: 

Predlog pravilnejše formulacije cilja informirati predvideno število uporabnikov ter laično in 

strokovno javnost o programih: informirana (strokovna in laična) javnost o problematiki 

zasvojenosti. Predlagamo tudi drugačno dikcijo dodatnega cilja: zniževati nadomestno 

terapijo (metadon, Subotex, Substitol…) in motivirati uporabnike za vključitev v visokopražne 

programe, cilj pa bi se glasil: znižana nadomestna terapija (metadon, Subotex, Substitol…) in 

vstop uporabnikov v visokopražne programe. Predlagamo tudi razdelitev zadnjega cilja na 

dva dela oz. ločene indikatorje za prvi (znižana nadomestna terapija) in drugi del cilja vstop 

uporabnikov v visokopražne programe.  

 

Ocena tveganja za izvedbo programa 

 

Financiranje programa 

Primernost sredstev glede na število zaposlenih za polni delovni čas ocenjujemo kot 

popolnoma ustrezno. Delež sofinanciranja MDDSZ v vseh prihodkih je znašal dobrih 73 %, 

kar ocenjujemo kot neustrezno. Finančna sredstva so zadostovala, da se je program 

nemoteno izvedel.  

 

Primernost kadrov 

Razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Formalno usposobljenost kadrov (merjeno z deležem 

tistih, ki imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva) ocenjujemo kot srednje 

ustrezno, saj ima le dobra polovica zaposlenih opravljen strokovni izpit s področja socialnega 

varstva. Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih (6,49) ocenjujemo kot popolnoma 

ustrezno. Po podatkih, prejetih od izvajalcev programa, je v programu zaposlen v celoti 

ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 

 

                                                           
59 Primernost sredstev je izračunana glede na število uporabnikov podprogramov P8DC/SC, P8TS, P8POM in P8RC skupaj. 
60 Tretjino časa pri Dnevnem centru (DC) in četrtino pri Sprejemnem centru (SC). 
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Ustreznosti programa za uporabnike 

Ciljna in vključena populacija se ujemata. Program je namreč namenjen zelo široki paleti 

oseb, ki imajo težave zaradi različnih oblik zasvojenosti in njihovim ključnim bližnjim osebam, 

tudi osebam z dvojnimi diagnozami in otrokom uporabnikov, ki bivajo v programu, torej 

mladoletnim osebam s pridruženimi motnjami. Torej program nudi ustrezne storitve za 

vključeno populacijo.  

 

Ustreznost prostorov za izvedbo programa 

Prostorskih tveganj za izvajalce in uporabnike programa nismo identificirali.  

 

Beleženje in izvajanje ustreznih postopkov 

Poimenovanja in struktura postopkov, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, sta ustrezni. Postopki, ki jih v programu uporabljajo pri beleženju 

opravljenega dela, so ustrezni glede na zastavljene cilje programa.  

 

Ostala tveganja 

V obravnavanem obdobju med zaposlenimi ni bilo konfliktov o metodah, ki naj bi jih 

uporabljali. Izvajalci programa navajajo, trend velikega števila uporabnikov v P8POM, ki 

presega zmožnosti P8POM. Strokovni delavci programa ocenjujejo, da potrebujemo večjo 

TS za zasvojene starše, oziroma še eno tovrstno skupnost, saj so kapacitete praviloma ves 

čas zasedene, potreb pa je veliko. Zaradi logističnih zapletov in vsakodnevne vožnje 

uporabnikov DC za uporabnike z dvojnimi diagnozami, bi bilo smiselno program osamosvojiti 

in umestiti na eno lokacijo. Vse bolj se kaže potreba po stanovanjskih skupnostih tako za 

mlade in za tiste, ki se po programu nimajo kam vrniti, hkrati pa jim sredstva ne omogočajo 

najema stanovanja. 

 

Predloga 

MDDSZ predlagamo širitev mreže POM ali finančno okrepitev programa P8 z namenom 

širitve programa POM. Predlagamo tudi dodatno TS za zasvojene starše, saj so kapacitete 

P8TS praviloma ves čas zasedene, potreb pa je veliko. 

 

Kriterij trajnosti 

 

Kroženje uporabnikov 

Uporabnikov, ki so v preteklosti kontinuirano obiskovali program in so se po prekinitvi 

obiskovanja programa zopet vrnil in ponovno obiskovali glavni del programa P8, je po 

podatkih izvajalcev 1,73 %. Glavni vzrok za vrnitev v program je, da so uporabniki program 

poznali ter menili, da so bolj pripravljeni za rehabilitacijo, kot je to bilo v prejšnjem poskusu.  

 

Po podatkih izvajalcev so v P8 v obravnavanem obdobju 57,7 % uporabnikov iz drugih 

programov napotile javne službe. Uporabniki se vključujejo preko prvih pogovorov, kjer so 

slišali o P8 preko drugih uporabnikov, preko spletne strani in FB; velikokrat pa jih napotijo 

druge ustanove – javni zavodi in NVO. To so tako zavodi za prestajanje kazni, CZOPD, ZD, 

šole, dijaški domovi in stanovanjske skupine, manj pa CSD, sodišča. V program ni bilo 

vključenih uporabnikov, ki bi bili občasno vzporedno vključeni v druge SVP. Nekaj 

uporabnikov, predvsem tistih s pridruženimi motnjami obiskuje svoje psihiatre. Takih je cca. 

2,3 % na leto. Gre izključno za uporabnike programa DC za uporabnike z dvojnimi 

diagnozami.  
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Program deluje od leta 1995, torej približno 21 let. 

 

Dostopnost programa za uporabnike 

Čakalne dobe v večini podprogramov ni. Uporabnik se po prvem stiku v program lahko 

vključi že naslednji dan. Izjema je program TS za zasvojene starše in njihove otroke, kjer, 

zaradi majhne kapacitete programa, uporabnik lahko čaka en mesec ali več. Čakalna doba je 

odvisna od tega, v kateri fazi so uporabniki, ki so vključeni v omenjeni program – če je 

kakšen od uporabnikov blizu zaključka programa, je potem čakalna doba za novega 

uporabnika relativno kratka; v nasprotnem je čakalna doba daljša. SC imajo uradne ure vsak 

delavnik 1,5 do 2 uri; uprava P8 vsak delavnik od 9.00 - 13.00; TS ponedeljek, torek, sreda, 

četrtek: 10.00-12.00; RC ponedeljek 15.30 - 16.00, torek 14.30 - 15.30, petek 12.00 - 13.00; 

POM torek, četrtek in petek od 10.00 do 13.00 in ob sredah od 13.00 do 17.00; strokovna 

vodja programov vsak delovnik od 9.00 - 15.00. TS deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Le v SC na dveh lokacijah je možen dostop gibalno oviranim osebam. Dostop v pritličje je 

omogočen še v TS. V vseh ostalih enotah je dostop za invalide na vozičkih onemogočen. 

Sanitarije niso prirejene gibalno oviranim. To ocenjujemo kot manj ustrezno. Do sedaj pa ti 

pogoji niso bili problematični, saj ni bilo povpraševanja gibalno oviranih uporabnikov za vstop 

v program. 

 

Vse enote so dostopne z javnim prevozom, le v enotah TS je najbližja avtobusna postaja 

oddaljena 1 km. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. Pot do prostorov, ki se nahajajo v 

stavbah, kjer je več različnih služb je označena s »smerokazi«. Pri objektih, kjer poteka samo 

dejavnost programa, imajo označeno za katero enoto gre, izjema je RC, kjer zaradi okolice ni 

smiselno posebej izpostavljati dejavnosti programa. To ocenjujemo kot popolnoma ustrezno. 

 

Na spletni strani programa je ustrezno navedenih vseh šest ocenjevanih elementov. To 

ocenjujemo kot popolnoma ustrezno.  
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