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PRIPRAVA NA IZVEDBO PILOTOV

Projekt Skupaj za zdravje prehaja v drugo fazo, ki je osredotočena 

na pripravo in izvedbo pilotnega testiranja prenovljenih programov 

preventivnega zdravstvenega varstva za otroke, mladostnike in od-

rasle. Pilotno testiranje prenovljenih preventivnih programov, ki bo 

doprineslo k njihovemu ovrednotenju in optimizaciji, bo potekalo v 

Zdravstvenem domu (ZD) Sevnica, ZD Vrhnika, ZD Celje in ZD Murska 

Sobota. 

Z namenom vzpostavitve kakovostnega sodelovanja in predstavitve 

dosedanjih rezultatov projekta so se strokovni sodelavci Nacional-

nega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v oktobru in novembru srečali 

z zdravstvenimi delavci in predstavniki iz lokalnega okolja v krajih, 

kjer bo potekalo pilotna izvedba. 

V pilotno testiranje bodo vključeni tako novi pristopi kot tudi nove 

preventivne vsebine. Strokovnjaki v delovnih skupinah pripravlja-

jo predloge za dopolnitve in nadgradnjo sistema preventivnega 

varstva, novih zdravstvenovzgojnih vsebin in intervencij za ogrožene 

skupine. Posebna pozornost je namenjena tudi pripravi kazalnikov 

za spremljanje učinkovitosti in uspešnosti programov.

Več o srečanjih.

KAZALNIKI

Uspešnost in učinkovitost pilotno testiranih programov bomo merili 

s kazalniki za spremljanje izvajanja aktivnosti programa in vred-

notenje njihove učinkovitosti. Kazalniki bodo pokazali v kolikšni 

meri so bile načrtovane aktivnosti izvedene in v kolikšni meri so bili 

doseženi programski cilji.

V okviru DS 1 – Otroci in mladostniki bo razvit niz nacionalnih 

kazalnikov zdravja otrok in metodologija za spremljanje in evalva-

cijo programov na področju preventivnega zdravstvenega varstva 

otrok in mladine. Izdelana bodo metodološka navodila za zbiranje 

podatkov v okviru pilotov in izvedena študija izvedljivosti.

Več o kazalnikih DS 1.

Kazalniki v okviru DS 2 – Odrasli: bodo namenjeni preverjanju 

ustreznost in razumljivost izobraževalnih vsebin, ustrezen časovni 

in finančni načrt za izvedbo izobraževanja in programa, učinkovitost 

komunikacije, zadovoljstvo izvajalcev in uporabnikov, izvedljivost 

obravnav itd. 

Več o kazalnikih DS 2.
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Projekt Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju,  katerega cilj je prispevati k  zmanjšanju pojavljanja nenalezljivih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, 
s pristopom vseživljenjske perspektive ter k zmanjšanju neenakosti v zdravju, je financiran v višini 2.352.941,00 EUR, od tega 85 % znašajo namenska sredstva Norveškega 
finančnega mehanizma, preostalih 15 % pa predstavlja višino nacionalnega sofinanciranja.

http://www.skupajzazdravje.si/aktualno/v-sevnici-in-na-vrhniki-stopili-skupaj-za-zdravje/
http://www.skupajzazdravje.si/media/pomen.kazalnikov.pdf
http://www.skupajzazdravje.si/media/kazalniki.pdf
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PRETEKLI DELOVNI SREČANJI 

Konec novembra sta potekali dve delovni srečanji projekta, name-

njeni sodelujočim strokovnjakom na projektu. 25. novembra 2014 

je potekalo delovno srečanje projekta, namenjeno strokovnjakom s 

področja preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostni-

kov, 26. novembra 2014 pa strokovnjakom s področja preventivne-

ga zdravstvenega varstva odraslih. Vsakega srečanja se je udeležilo 

več kot 100 različnih strokovnjakov, ki so konstruktivno prispevali k 

nadaljnjemu razvoju dela na projektu.

Cilj obeh delovnih srečanj je bila integracija med delovnimi sku-

pinami in načrtovanje nadaljnjega dela s poudarkom na pilotnem 

testiranju, pri čemer je bilo prvo delovno srečanje namenjeno pre-

gledu dela posameznih delovnih skupin znotraj delovnega sklopa 

1 – Otroci in mladostniki, drugo delovno srečanje pa pregledu dela 

posameznih delovnih skupin znotraj delovnega sklopa 2 – Odrasli.

Več o delovnem srečanju DS 1.

Več o delovnem srečanju DS 2.

NAČRTOVANA SREČANJA V LETU 2015

Sodelovanje in izmenjava mnenj različnih strokovnjakov na delov-

nih srečanjih pomembno pripomore k načrtovanju nadaljnjega dela 

na projektu, zato se bomo tudi v prihodnjem letu večkrat srečali. 

V maju 2015 načrtujemo večjo konferenco z mednarodno udeležbo, 

november 2015 pa bo namenjen delovnima srečanjema projektnih 

sodelavcev. 

VOŠČILO

S sodelovanjem v preteklem letu smo preskočili začetne ovire, 

stkali nove vezi in zarisali nadaljnjo pot. Tudi v naslednje leto sto-

pimo Skupaj za zdravje in osnovane temelje nadgradimo z inova-

tivnimi rešitvami ter kakovostnim udejanjanjem novih spoznanj. 

Naj bo leto 2015 polno zdravja, sreče in iskrivih idej.

Želimo vam prijetne praznike in srečno novo leto!
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Krepitev preventivnega zdravstvenega varstva

http://www.skupajzazdravje.si/otroci-in-mladostniki/delovno-srecanje-november-2014/
http://www.skupajzazdravje.si/odrasli/delovno-srecanje-november-2014-269/
mailto:SKUPAJZAZDRAVJE%40NIJZ.SI?subject=email%20to%3A%20SKUPAJZAZDRAVJE%40NIJZ.SI
http://www.svrk.gov.si

