
                               
 

 

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si) 

 

Projekt SOPA (»Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in 

podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« s 

krajšim naslovom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«) se izvaja v okviru 

Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, 

in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", 

prednostna naložba 9.1 "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 

dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", specifični cilj 9.1.2 "Opolnomočenje 

ciljnih skupin za približevanje trgu dela". 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika 

Slovenija (20 %).  

 

Namen projekta  

 

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola in njegove 

negativne učinke na zdravje in dobrobit obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do 

alkohola pri vključenih deležnikih. Interdisciplinarni pristop projekta predpostavlja 

sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij (v 

nadaljevanju NVO) in medijev ter nekaterih drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma 

programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje 

socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije. 

 

Cilji projekta 

 Krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega 

pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

 Razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti. 

http://www.eu-skladi.si/


 Osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih 

medijih. 

 Osveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki. 

 Vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj 

poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici. 

 Predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni. 

 

S sodelovanjem na projektu bomo  Zdravstveni dom Ormož  in Center za socialno delo 

Ormož:  

• Prispevali k zmanjševanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter negativnim 

učinkom na zdravje in dobrobit obravnavanega in vzpostavitvi odgovornega odnosa do 

alkohola pri vključenih deležnikih. 

• Z interdisciplinarnim pristopom bomo zagotovili sodelovanje deležnikov iz 

zdravstvenega in socialnega sektorja, katerih področja dela oziroma programi 

obravnavajo, med drugim, tudi posebej ranljive populacijske skupine in katerih cilji 

vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev 

Slovenije. 

• Krepili obstoječe in izgradili nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja 

alkohola na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 

• Zagotovili udeležbo svojega kadra na usposabljanjih za in pilotno izvedli pristop 

obravnave v skupnosti. 

 

Vsako izmed okolij  zastopajo opredeljeni strokovni profili. 

V ZD Ormož: trije  zdravniki specialisti, dva specializanta družinske medicine, en 

specializant medicine dela, športa in prometa; tri  diplomirane  medicinske sestre v referenčni 

ambulanti družinske medicine;  trije diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu, 

dve diplomirani medicinski sestri iz CKZ. 

V CSD Ormož: tri strokovne delavke  (skladno z definicijo strokovnega delavca po 69. členu 

Zakona o socialnem varstvu). 

 


