RAZPIS PROJEKTA SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA
ALKOHOLA (v nadaljevanju SOPA)
Športna unija Slovenije je bila uspešna na Javnem pozivu za izbor krovnih nevladnih organizacij, ki
bodo sodelovale pri izvedbi projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k
odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi
prebivalci«, krajši naziv Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola (v nadaljevanju SOPA).
Pobudnik projekta, ki se izvaja med 2014 in 2020, je Ministrstvo za socialo, izvajalec pa Nacionalni
inštitut za javno zdravje.
Projekt je sofinanciran: Evropski soccialni sklad (80%) in nacionalno sofinanciranje (20%).

CILJI IN NAMEN
Osnovni namen projekta SOPA je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v
Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter
vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.
Ključna ciljna skupina projekta SOPA so odrasle osebe, ki tvegano ali škodljivo pijejo alkohol,
oziroma člani skupnosti, ki so izpostavljeni negativnim učinkom lastnega čezmernega pitja alkohola
ali čezmernega pitja alkohola drugih. Konkretneje so ciljna skupina uporabniki, ki prihajajo v stik z
nevladnim sektorjem, ki deluje na različnih področjih, kot so: gibalna oviranost, duševno zdravje,
slepota in slabovidnost, gluhota in naglušnost, dobrodelnost, družina in socialno varstvo, šport in
kultura.
Projekt temelji na uvedbi interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju
tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci. Pristop vključuje deležnike iz
zdravstvenega in socialnega sektorja in nevladnih organizacij, katerih področja dela oziroma
programi obravnavajo ranljive skupine.
Cilj je z uvedbo interdisciplinarnega pristopa, ki združuje deležnike iz različnih področij dela,
prispevati k zmanjšanju negativnih posledic tveganega in škodljivega pitja na različnih ravneh
posameznikovega življenja in vzpostavitev odgovornejšega odnosa do pitja alkohola v Sloveniji.
Projekt se izvaja v osmih (8) območnih enotah NIJZ oziroma 18 lokalnih okoljih.

VSEBINA RAZPISA
Športna unija Slovenije bo s svojo bazo članic pri izvedbi pristopa SOPA sodelovala kot krovna
organizacija na področju športa, in sicer pri izvedi kratkih ukrepov, ki se nanašajo na informiranje s
pomočjo gradiv, vsebin ali usmeritev na vire (samo)pomoči (v nadaljevanju KU3).
Osrednja vloga krovne organizacije je preko svojih članov (izvajalcev) na terenu v skupnosti v svoje
siceršnje delo integrirati tematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola ter glede tega osveščati
svoje uporabnike (osveščanje članov skupnosti o čezmernem pitju alkohola, bodisi lastnega ali pa

drugih posameznikov).
Predvidene aktivnosti:
-

sodelovanje s predstavitvami dejavnosti projekta SOPA v določenih lokalnih okoljih, pod
koordinacijo območne enote NIJZ in na nanacionalnem nivoju

-

organizacija dogodkov na temo tveganega in škodljivega pitja alokohola

-

diseminacija gradiva o problematiki tveganega in škodljivega poitja alkohola in virov
(samo)pomoči

-

promocija pristopa SOPA v svojih medijskih in promocijskih aktivnostih.

IZBOR IZVAJALCEV
Športna unija Slovenije bo za izvajanje projekta SOPA izbrala osem (8) izvajalcev iz vrst športnih
društev, članic ŠUS, glede na regijsko delitev, prikazano v spodnji tabeli. Za vsako OE bo izbrano eno
(1) društvo.

OE NIJZ

Območje, ki ga pokriva OE NIJZ

Lokalna okolja v
projektu

OE Celje

Brežice, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Radeče, Braslovče, Celje, Dobje,
Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje,
Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec,
Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki,
Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec

Brežice, Sevnica, Laško

OE Koper

Ankaran/Ancarano, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Pivka,
Postojna, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Sežana

Koper/Capodistria

OE Kranj

Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje,
Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica,
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Bled in Radovljica1

OE Ljubljana

Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno, Dobrepolje, Dobrova Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik,
Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Ljubljana,
Logatec, Log - Dragomer, Loški potok, Lukovica, Litija, Loška dolina,
Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje
ob Savi

Ljubljana, Idrija,
Kočevje

1

Bled in Radovljica sestavljata eno lokalno okolje

OE Maribor

Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica,
Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na
Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem
Lenart, Maribor,
polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače - Fram,
Ormož, Ptuj,
Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta
Slovenska Bistrica
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska
vas, Videm, Zavrč in Žetale

OE Murska
Sobota

Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje,
Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana,
Veržej

Gornja Radgona,
Murska Sobota

OE Nova
Gorica

Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren - Kostanjevica,
Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava

Ajdovščina, Nova
Gorica

OE Ravne na
Koroškem

Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka,
Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju,
Slovenj Gradec in Vuzenica

Ravne na Koroškem

Poleg regijske pokritosti, bomo pri izboru upoštevali:

 proaktivnost društva v lokalnem/regijskem okolju;
 redno izvajanje aktivnosti na področju športne rekreacije: dogodki, izobraževanja, vadbe
ipd., ki so namenjen odrasli populaciji;
 sodelovanje v projektih ŠUS: Slovenija v gibanju, Zdravo društvo, Festival aktivnega
staranja, Teden gibanja, Dan športnre rekreacije.

DOLŽNOSTI IZVAJALCEV
Aktivnosti izvajalcev se nanašajo na izvajanje aktivnosti na področju osveščanja in diseminacije
gradiv ter vključevanja aktivnosti SOPA v izvedbo svojih obstoječih projektov/aktivnosti.
Obvezne vsebine:
1. Udeležba na predstavitvenem sestanku izvajalcev projekta SOPA s predstavitvijo programov
NVO (september 2018; 4 ure).
2. Udeležba in aktivno sodelovanje na enodnevnem izobraževanju s pripravo izvajanja kratkih
ukrepov (september 2018; 8 ur).
3. Aktivna udeležba na treh (3) skupnih srečanjih projekta SOPA med septembrom 2018 in
februarjem 2020 s pripravo poročila.

4. Udeležba in aktivno sodelovanje na šestih (6) regionalnih srečanjih s pripravo poročila
(povezovanje/mreženje med izvajalci kratkih ukrepov). Za namene vsakega srečanja
izvajalec pripravi kratko poročilo o analizi stanja v lokalnem okolju in o implementaciji
pristopa SOPA v siceršnje delo znotraj lokalnega okolja. Srečanja bodo potekala v obdobju
od septembra 2018 do junija 2020.
5. Priprava in izvedba štirih (4) dogodkov na lokalni ravni, znotraj OE NIJZ. Za namene
dogodkov bo potrebno podati predlog sodelovanja, zagotoviti pomoč pri pripravi in izvedbi
dogodka, v katerem se lahko medsektorsko povezuje z drugimi izvajalci. Dogodki se bodo
odvili v obdobju od septembra 2018 do februarja 2020.
6. Aktivno predstavitev/predavanje o vsebinah SOPA na dogodkih v okviru rednih programov
društva z vključitvijo NIJZ strokovnjaka (najmanj en (1) dogodek v lokalnem okolju).
7. Sodelovanje na SOPA dogodkih s promocijo delovanja organizacije in diseminacijo
materialov SOPA ob DBA - Dnevu brez alkohola (1 dogodek v 2019 in 1 dogodek v 2020 na
OE NIJZ).
8. Promocija z diseminacijo gradiv (alkoholna problematika in usmeritev na vire
(samo)pomoči) na športnih dogodkih, ki jih izvajalec organizira za manj od vključno 20
udeležencev in na športnih in drugih javnih dogodkih, ki jih organizira izvajalec za splošno
javnost v okviru obstoječih aktivnosti (najmanj 1 in največ 6 v posameznem lokalnem
okolju).
9. Priprava vmesnih in končnega poročila.
Opcijske dejavnosti:
1.
-

Promocija pristopa SOPA v obdobju trajanja projekta od septembra 2018 do februarja 2020:
v lokalnem okolju s pošiljanjem gradiv posameznikom
v medijskih in drugih promocijskih aktivnostih, ki jih koordinira naročnik
v glasilih, spletnem omrežju in publikacijah izvajalca

2. Organizacija in izvajanje kreativnih delavnic za krepitev socialne mreže in razvoj spretnosti
z ustvarjalnimi in rekreativnimi dejavnostmi in izdelavo izdelkov na tematiko pristopa SOPA.
3. Organizacija športnega dogodka s promocijskimi aktivnostmi o pristopu SOPA za širšo
javnost z lastno izvedbo po dogovoru z naročnikom (posebej za projekt izvedeni dogodki).

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE
Sofinanciranje izvedbe aktivnosti v sklopu projekta bo potekalo na podlagi pridobljenih sredstev iz
javnega razpisa Nacionalnega inštituta za javno zdravje in bo temeljilo na izvedbi posameznih
aktivnosti znotraj obveznega dela in opcijskih dejavnosti.

OBDOBJE IZVEDBE
Pogodbe z izbranimi izvajalci se bodo podpisale za obdobje izvajanja projektnih aktivnosti, in sicer
do 31. oktobra 2020.

NAČIN POROČANJA
O izvajanju aktivnosti je izvajalec dolžan poročati na obdobje šestih (6) mesecev in s pripravo
končnega poročila.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU
 Na razpis se lahko prijavijo športno rekreativna društva in klubi, člani Športne unije
Slovenije, s poravnano članarino za tekoče leto.
 Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma
tekočih sodnih sporov s Športno unijo Slovenije ali njenimi povezanimi osebami oziroma niso
soudeleženi v tekočih sodnih sporih s Športno unijo Slovenije ali njenimi povezanimi osebami.
 Odobrena denarna sredstva morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za organizacijo in
izvedbo programov in dogodkov z vsebino SOPA. Izvajalec mora posredovati dokazila o
namenski porabi sredstev skladno z navodili in posredovati izdan račun za sofinanciranje
izvedenih aktivnosti, ko izpolni vse ostale obveznosti.
 Izvajalec je dolžan Športno unijo Slovenije redno in sproti obveščati o morebitnih
spremembah izvajanja programa. V primeru, da organizator projekta ugotovi nepravilnost z
izvajanjem programa ali izvajalec ne izpolni svojih obveznosti, izvajalec ne bo upravičen do
izplačila odobrenih sredstev za izvedbo programa.
 Aktivnosti niso del uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ), vadbe niso
organizirane z namenom tekmovanja na uradnih tekmovanjih NPŠZ. Izvajalec bo skrbel za
varno izvajanje programa v skladu z veljavno zakonodajo.
 Prijavitelj oziroma izvajalec mora pri izvedbi programov, ki so sofinancirani, na primeren način
z logotipi projekta SOPA, nosilca Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter Športne unije
Slovenije seznaniti udeležence programov s sofinanciranjem.
 Izvajalec mora posredovati poročilo o izvedeni aktivnosti skladno s podanimi navodili.

POSTOPEK PRIJAVE IN IZBORA
Prijave potekajo preko prijavnice, ki se izpolnjena, podpisana in ožigosana pošlje po navadni ali
elektronski pošti (skenirano v pdf formatu) na naslov ana.radivo@sportna-unija.si oziroma Športna
unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, s pripisom prijava na projekt SOPA do petka,
17. avgusta.
Društva bodo o izboru obveščena do 27. avgusta 2018.

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije glede projekta je moč pridobiti na elektronskem naslovu ana.radivo@sportnaunija.si oziroma telefonski številki 040 520 156.

Ljubljana, avgust 2018

