
 

 

 

PROGRAMI NA LOKALNI RAVNI 

 

OZADJE RAZPISA 

Ena od aktivnosti projekta Za zdravje mladih, katerega osnovni namen je zmanjševanje in 

preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladih, so programi promocije 

zdravja za otroke in mlade.  

Posameznike in organizirane skupine želimo spodbuditi, da v svojem okolju na temo promocije zdravja 

pripravijo program, ki bo namenjen širši skupnosti. Zato smo pripravili razpis, s katerim imate 

posamezniki, predvsem pa skupine, možnost pridobiti sofinanciranje za programe, ki bodo v skladu z 

razpisnimi pogoji. 

 

NAMEN PROGRAMA NA LOKALNI RAVNI 

Namen razpisa je podpreti dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog pri otrocih in mladih. Podprt 

bo torej program, ki bo spodbujal zdrav način življenja na različnih področjih razvoja (telesnem, 

čustvenem, duhovnem, itd.) v skladu s smernicami, ki jih bo dal projekt, ter bo usmerjen navzven (torej 

bo moral v neki meri vključevati tudi nečlane). Poleg tega je namen razpisa spodbuditi tudi projektno 

delo mladih.  

 

SREDSTVA RAZPISA 

Razpisana sredstva za finančno podporo za izvedbo izbranih programov na lokalni ravni znašajo skupaj 

25.000 EUR. Posamezen program se bo sofinanciralo v višini največ 500 EUR. Število sofinanciranih 

programov je odvisno od števila in višine vlog posameznih programov (zbrali bomo najmanj 50 

programov). Izbrani programi bodo po objavi rezultatov prejeli 70 % zaprošenih sredstev, ostala bodo 

prejeli po potrditvi končnega poročila.  

 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Časovni okvir programov:  programi se lahko izvajajo med 10. 1. 2015 in 24. 4. 2016 (načrtovanja 

lahko potekajo že prej; vsi računi pa morajo biti plačani najkasneje do 26. 4. 2016). 

Prijavni rok: prijave programov se bodo začele 29. 11. 2015 in bodo odprte do 21. 12. 2015. 

Objava rezultatov razpisa: najkasneje do 8. 1. 2016 na elektronske naslove kontaktnih oseb. Obstaja 

možnost, da bodo pri nekaterih programih potrebne še dopolnitve. 

Oddaja končnega vsebinskega in finančnega poročila: 26. 4. 2016 



 

 

RAZPISNI POGOJI 

Prijavljen program: 

● mora imeti jasen namen in cilje v skladu s smernicami o učinkovitosti programov na področju 

zdravja in zdravega življenjskega sloga, ki jih bodo mladi pridobili v času usposabljanj za 

promotorje zdravja; 

● mora imeti jasno definirano ciljno skupino, program pa mora biti pomemben za to skupino; 

● je namenjen širši skupnosti (usmerjen navzven, družbeno odgovoren); 

● vsebinsko pokriva eno ali več področij zdravja otrok in mladih (prehrana, duševno zdravje, 

zdrava spolnost, prepovedane droge, alkohol in tobak, nekemične zasvojenosti); 

● poteka vsaj 30 ur (skupaj s pripravami, izvedbo in vrednotenjem, pri čemer mora biti glavni 

aktivnosti v programu promocije namenjenih vsaj 5 ur); 

● mora imeti v programski skupini vsaj enega člana, ki se je udeležil usposabljanja za promotorje 

zdravja (zaželeno je, da je vodja, ni pa nujno); 

● pripravi programska skupina, ki lahko šteje med 4 in 15 članov (izvajalcev je seveda lahko več), 

pri čemer je vsaj 70% članov skupine starih med 16 in 29 let; 

● ima programsko skupino, ki jo lahko sestavljajo člani naslednjih organizacij: Združenje 

slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Brez izgovora, Zveze tabornikov Slovenije in ostale 

članice Mladinskega sveta Slovenije in Mladinske mreže MaMa (lahko pa se pridružijo tudi 

drugi posamezniki, ki želijo aktivno sodelovati v programu). 

 

Za prijavo na izvajanje programov na lokalni ravni obstaja več možnosti. Prijavi se lahko: 

● že delujoča skupina; 

● novoustanovljena skupina posameznikov, ki so se udeležili usposabljanj za promotorje zdravja 

in si želijo pripraviti skupen program. 

 

Prijavnica 

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice, ki bo od 29. 11. 2015 na voljo na tej povezavi. 

Pri prijavi programa (v spletni prijavnici) bo potrebno navesti:  ime programske skupine, kontakt 

odgovorne osebe, število vključenih, vrsto, ime, čas in kraj aktivnosti v programu, namen in cilje 

programa, povezavo s tematiko zdravja , kratek opis programa, navezavo na smernice za učinkovite 

programe na področju zdravja in zdravega življenjskega sloga in predviden finančni načrt. 

 

Dolžnosti prijavljene skupine 

Prijavljena programska skupina se zavezuje, da bo ravnala v skladu z načeli projekta in razpisnimi 

pogoji. Zavezuje se tudi, da bo poskrbela za jasno vodenje financ (transparentnost) in dosledno in 

pravočasno poročanje o programu (do 26.4. 2016). Poročilo o programu vsebuje: 

o Izpolnitev spletnega vprašalnika (poročila) 

o Pripravo končnega finančnega poročila 

o Pripravo članka za objavo v medijih (lahko z izjavami udeležencev)  

o Posredovanje vsaj 10 slik o dogodku 

o Posredovanje povezav do objav o dogodku v medijih (Kliping) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Bf7mVXQAV9G82aaaNHrZzaOC-EZpSW9nQjSOtfJgmjc/viewform


 

 

VREDNOTENJE PRIJAV 

Vsaka pravočasno prispela prijava, ki ustreza razpisnim pogojem, bo pregledala izbirna komisija 

sestavljena iz predstavnikov različnih sodelujočih organizacij. Najprej bo pregledana glede na merilo 

prve stopnje.  Tiste, ki bodo izpolnjevale pogoje, bodo nato vrednotene s točkami od 0 do 40. 

Prva stopnja: 

MERILO IZPOLNJUJE/NE IZPOLNJUJE 

Prijava je skladna z vsemi 8 razpisnimi pogoji da/ne 

 

Druga stopnja: 

MERILO TOČKOVANJE 1–5 

Usmerjenost projekta navzven 
1 v manjši meri usmerjen navzven 
3 je delno usmerjen navzven 
5 je zelo usmerjen navzven 

Finančni načrt 
1 nepregleden, nerealen finančni načrt 
3 delno pregleden in realen finančni načrt 
5 jasen in realen finančni načrt 

Načrt programa 

1 koraki projektnega načrtovanja niso ali so zelo slabo 
predstavljeni 
3 koraki projektnega načrtovanja so delno predstavljeni  
5 vsi koraki projektnega načrtovanja so dobro predstavljeni 

Smernice za učinkovite programe 
na področju zdravja in zdravega 
življenjskega sloga 

1 upošteva v manjši meri 
3 delno upošteva 
5 v celoti upošteva 

Ruralno okolje 
1 program poteka v predmestju večjih mest 
3 program poteka v manjšem kraju (do 5000 prebivalcev) 
5 program poteka v vaškem okolju 

Možnost naknadne uporabe 
(multiplikacija) 

1 ni možnosti ponovne uporabe 
3 lahko se ponovi v istem okolju 
5 lahko se izvede v različnih okoljih 

Število vključenih ljudi v program 
1 v program je vključenih do 20 oseb 
3 v program je vključenih med 20 in 50 oseb 
5 v program je vključenih več kot 50 oseb 

Načrt komunikacije z javnostjo 
(število doseženih oseb) 

1 nepregleden, nerealen komunikacijski načrt 
3 delno pregleden in realen komunikacijski načrt 
5 jasen in realen komunikacijski načrt 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorko projekta (Tamara Lah): 

● Elektronski naslov: zdravjemladih@skavt.net 

● Telefonska številka: 064 164 666 

Ljubljana, 5. oktober 2015 
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