
                           
 

 

 
 

 
Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti si prizadeva združevati, sodelovati in razvijati 
skupne projekte na področju uporabe drog, tako na ravni posameznika kot tudi skupnosti in 
celotne družbe ter  promovirati koncepte dela na področju preventive, obravnave zasvojenosti 
in zmanjševanja škode na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni z 
izobraževanjem, intervencijami in povezovanjem različnih akterjev v skupnosti pri reševanju 
izzivov zaradi uporabe drog.  
 
 
Z namenom izpostavljanja pomanjkanja primernih namestitvenih programov s celostno 

podporo za določene skupine ljudi in z željo po zagotavljanju brezpogojne strehe nad glavo 

vsem ljudem, vas vljudno vabimo na konferenco z naslovom: 

 

Brezpogojna streha 

Potrebe in možnosti nastanitev za ljudi, ki se soočajo z zasvojenostjo s 

psihoaktivnimi substancami 

 

Konferenca bo potekala v  

torek, 19. 11. 2019 v  

Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig, 

s pričetkom ob 9. uri. 

 

Cilji konference: 
 

 predstaviti stanje na področju bivanjske problematike oseb z zasvojenostjo s psihoaktivnimi 
substancami, 

 spregovoriti o stanovanjski politiki in upoštevanju problematike nastanitev ranljivih skupin na 
sistemski ravni s pristojnimi ministrstvi in stanovanjskimi skladi, 

 predstaviti uspešne domače in tuje pristope, ki zagotavljajo namestitev ljudem, ki se soočajo z 
zasvojenostjo in brezdomstvom, 

 prepoznati ovire, s katerimi se srečujejo organizacije pri delu z ljudmi, ki izpadejo iz obstoječih 
nastanitvenih programov in drugih oblik pomoči, 

 prepoznati, kateri programi in oblike pomoči manjkajo in iskati možnosti za skupno 
sodelovanje pri zagotavljanju brezpogojne strehe nad glavo in celostne obravnave oseb, 
upoštevajoč njihove specifične potrebe in stiske (npr. osebe z več zdravstvenimi težavami, 
mladi, osebe s težavami v duševnem zdravju). 

 
 
 
 

 



                           
 

 

 
 

Program konference 
 
V prvem delu programa želimo skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev in javnih služb, ki so 
odgovorne za oblikovanje in izvajanje stanovanjske politike ter nastanitvenih programov za 
ranljive ciljne skupine, razprostreti problematiko sistemskega urejanja nastanitev za osebe, 
ki imajo težave z zasvojenostjo. Z vzpostavljeno diskusijo želimo ugotoviti, kako aktualna 
stanovanjska politika odgovarja na realne potrebe, ki jih zaznavamo organizacije in službe, ki 
nudijo podporo osebam s težavami z zasvojenostjo. Opažamo namreč izrazito povečanje 
različnih oblik brezdomstva, kar bistveno otežuje okrevanje, socialno rehabilitacijo in 
vključevanje omenjenim prebivalcem.  
 
V drugem delu konference pa bomo na podlagi potreb, ki jih NVO-ji zaznavamo pri delu z 
različnimi ciljnimi skupinami oseb s težavami z uporabo drog in zasvojenostjo, predstavili 
primere dobrih praks.  Izpostaviti želimo predvsem tiste skupine prebivalstva, za katere 
zadnja leta ugotavljamo, da jih obstoječi sistem nastanitvene (in druge) podpore zaradi 
previsokih vstopnih pogojev izključuje oziroma ne zagotavlja njim prilagojenih in dostopnih 
nastanitev – osebe, ki ne zmorejo dosegati pogojev nizkega praga, osebe s težjimi zdravstvenimi 
težavami, osebe s težavami v duševnem zdravju, mladi ipd. Velik primanjkljaj vidimo tudi na 
področju kriznih nastanitev, denimo, za tiste, ki se po hospitalizaciji znajdejo na cesti brez 
ustrezne oskrbe ter mlade, ki se znajdejo na cesti in so zaradi svoje mladosti še posebej ranljivi. 
 
Poleg domačih strokovnjakov bo z nami svoje izkušnje delil tudi gost iz tujine Damiano Conati, 
upravljavec socialne zadruge Il Samaritano di Verona, ki nam bo predstavil  nastanitven 
program za brezdomne mlade po konceptu »housing first«. Organizacija, iz katere prihaja, je 
zadruga Caritas Verone, ki se ukvarja se s populacijo brezdomcev, beguncev in ljudi v resni 
marginalizaciji oz. z reševanjem stanovanjske problematike, s ponovno vključitvijo v družbo in 
sprejemom v območni skupnosti.  
 
Več informacij o programu pošljemo v prihajajočih dneh. 
 

 

Udeležba na konferenci in prijave  

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prav tako bo udeležencem na voljo brezplačna pogostitev 

ob krajših odmorih in sendvič v odmoru za kosilo.  

Na konferenco se lahko prijavite do 31. oktobra 2019 na naslednji povezavi:  

https://www.1ka.si/a/234159 

 

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo, 

Simona Šabić, predsednica Zveze NVO v imenu strokovnega in organizacijskega odbora 

 

 

 

Konferenca je organizirana v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Naložbo sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

https://www.1ka.si/a/234159

