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KONČNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA V LETU 2016 

 
 
 
  Številka sklenjene pogodbe: 122-52/2016 
 
Naziv izvajalca programa: 
 
Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije  
 
Naslov izvajalca programa: 
 
Škocjan 46/a, 6000 Koper  
 
Naziv programa: 
 
Preventivne delavnice za starše in otroke - za preprečevanje destruktivnega vedenja otrok in 
nasilja v družinah (kot del širšega projekta Centri za družine) 
 

 

 

I. VSEBINSKO POROČILO 
 

1. Opišite namen in cilje programa: 
 

- zniževanje in preprečevanje destruktivnega vedenja otrok (nasilje v družinah in izven 
družin, samopoškodovanje, omamljanje, pasivnost, nepotrebni samovoljni izstopi iz 
šolskega sistema,...) 

- izobraževanje, usposabljanje (praktične delavnice) za znanja in veščine iz področij:  
- splošne primarne preventive iz področja preprečevanja nasilja, omam,.... 
- vplivanja na vedenjsko, čustveno in odnosno zdravje otrok, 
- preprečevanja destruktivnega vedenja otrok. 

- zviševanje kakovosti družinskih odnosov, komunikacije in življenja 
 
 

2. Opišite metode in način dela v programu: 
 
Klasično predavanje 
Preventivne delavnice z vajami   
Predstavitve primerov dobrih praks  
Slikovno gradivo, predstavljeno ob izobraževanju 
Diskusija 
Posvetovanje 
Motiviranje 
Paradoksna intencija 
Individualni psih. pogovor,  
Enodružinsko svetovanje  
Skupinsko svetovanje 
Emotivna psihoterapija (BPT), vedenjsko-kognitivne intervencije,… 
Gradivo (knjiga ali gradivo vezano na spiralo), za nadaljnje samostojno izobraževanje 
uporabnikov 
Organizacija izobraževanj in delavnic v sodelovanju z vrtci in šolami 
Elektronsko in telefonsko komuniciranje in obveščanje 
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3. Navedite izvajalce programa: 
 

a) Odgovorni nosilec programa  

Ime in priimek: Bogdan Polajner 

Smer in stopnja izobrazbe:  dr.psih. 

Strokovni  naziv: asist. dr. psih,  specialist psihoterapevt, višji svetovalec 

Telefon: 041 798 046 Fax: 05/6531825 

E – mail: bogdan.polajner@zbps.si   

 

b) Izvajalci programa: 

Navedite vse v spodnji tabeli zahtevane podatke o vseh izvajalcih programa. 

 
Zap. 
št. 

Ime in priimek Izobrazba Navedba dela, vloga v 
programu  

Način dela v programu: 
1. redno zaposlen 
a) poln del. čas 
b) krajši del. čas 
2. delo po pogodbi 
3. udeleženec javnih del 
4. prostovoljec 

1 Bogdan Polajner dr. psih. Koordinator (vodja) 
programa 
Izvajalec prev. delavnic 

1b 

2  Mojca Školaris Prof. def.  Pomočnik – koord. 
Pomočnik – prev. 
delavnice 

2 

3 Suzana Čajić Univ. dipl. soc. del. Pomočnik – koord. 
Pomočnik – prev. 
delavnice 

2 

4 Marlena Mogorović Štud.  Pomočnik – prev. 
delavnice 

2 

5 Romana Rejc Univ.dipl.ing.agr. Pomočnik – prev. 
delavnice 

2+4 

6 Ajda Janežič Štud. Pomočnik – prev. 
delavnice 

2 

7 Zala Rejc Štud. Pomočnik – prev. 
delavnice 

4 

8 Anastasia Kaliada Štud. Pomočnik – prev. 
delavnice 

4 

9 Srečko Somrak  Prof.šp.vzg.   Športne aktivnosti 2 

 
 
4. Podatki o uporabnikih programa: 
 

Navedite, kdo so bili uporabniki programa: 
 
- vrtčevski, osnovno šolski in srednje šolski otroci  
- starši vrtčevskih, osnovno šolskih in srednje šolskih otrok 
- ped. delavci in drugi strokovni delavci, ki delajo z otroki in njihovimi starši 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Obrazec delnega in končnega poročila – razpis 2016 

 3 

 Navedite število vseh uporabnikov v programu  
 
Za obdobje – celotno leto 2016 - je bilo v program vključenih:   
 

Uporabniki    število spol  
M 

Spol 
Ž 

otroci   
 

32 27 

mladostniki/mladostnice  4 20 

posamezniki/posameznice  / 1 

Družine (=samo: starši)  41 73 

razširjena družina (=samo: stari starši)  15 49 

drugo  / 3 

Skupaj 251 92 173 

 
 
 Navedite število vseh uporabnikov v programu: 251 (samo starši in otroci, brez ped. 

delavcev) 
 
 Navedite število uporabnikov iz Mestne občine Koper: prb. 120  
 (opomba: točnega števila ni možno podati, ker se nekateri uporabniki iz MOK programa 

udeležujejo drugje – npr. v okviru dijaških domov drugje po RS, kot starši v okviru 
delavnic za druge srednje šole drugod po RS ipd.) 

 
 
5. Sodelovanje prostovoljcev v programu: 
 
Navedite število prostovoljcev, ki so sodelovali v programu: 2  
 
 
6. Navedite trajanje programa: 
 
Program se je izvajal v obdobju od januarja do vključno decembra in trajal skupaj prb. 320 
dni (program je občasno potekal tudi ob vikendih).  

 
Program se je izvajal: 

- dnevno (navedite število ur) 2-8 ur dnevno / 5 dni v tednu (občasno tudi med vikendi) 
 
 
 
 

  
Kraj in datum: Koper, 16.2.2017    Podpis odgovorne osebe: 

        dr. Bogdan Polajner 

        Mojca Školaris 

Žig 


