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Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS  

Projekt Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS izvaja Društvo NOVUS v partnerstvu z 
Mladinskim centrom Dravinjske doline (MCDD) že od 1.1.2016. V obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2019 
je izvajanje programa financiralo Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.  
  
Doseženi rezultati v letu 2016:  
1. Informiranje: 

• Direktno ciljno informiranje NVO preko elektronske in navadne pošte, po telefonu, osebno v 
informacijski pisarni ter preko videokonferenc - 104 informiranih posameznikov 

• Spletna stran www.sticisce-novus.si - 65 objav na spletni strani 

• Facebook profil Sticisce Novus (sticiscenvoNOVUS) – 48 objav na FB  

• Periodično izdajanje tiskane Publikacije regionalnega stičišča NOVUS – 1. izdana tiskana in e-
Publikacija stičišča – dobre zgodbe NVO v Savinjski regiji  

 
2. Krepitev NVO v regiji:  

- NVO s potencialom – nevladne organizacije na območju Savinjske regije imajo možnost, kot 
NVO s potencialom, se vključiti v programe krepitve na različnih področjih - 4. aktivno 
vključenih  NVO s potencialom 

- Dodatne aktivnosti: izvajanje aktivnosti servisne podpore in storitev za NVO v regiji - 
Kontinuirano mesečno izvajanje podpore in storitev v informacijskih pisarnah oz. na lokaciji 
stičišča v Velenju in Slovenskih Konjicah, po potrebi tudi v drugih enotah v regiji – 12 
uporabnikov storitev servisne podpore.  
 

3. ORGANIZACIJA DOGODKOV  

V letu 2016 smo organizirali in se aktivno vključili v 3 večje dogodke:   

1. Novinarska konferenca  - predstavitev projekta  
2. Regijski strokovni posvet v organizaciji RASR Celje  
3. Regijski strokovni posvet – »Javno-zasebno partnerstvo – Ključ do uspeha« 

 

 

                        
 

http://www.sticisce-novus.si/


 »Pogovorni večeri za ženske« 

 
Cikel dogodkov »Pogovorni večeri za ženske« smo izvajali kot srečanja namenjena ženskam, s ciljem, 
da znotraj skupine spregovorimo o temah na področju nosečnosti in materinstva. S pogovorno 
skupino smo spodbujali komunikacijo in osveščanje na dotičnem področju, z namenom, da se krepi 
sporočilo – »dovoljeno je govoriti o stiskah med nosečnostjo in materinstvom«. Z rednimi srečanji 
smo ustvarjali prostor, kjer so ženske lahko spregovorile o lastnih strahovih in izzivih na opisanem 
področju. 
V časovnem obdobju od maja do novembra 2016 se je v sklopu pogovornih večerov vključilo 61 oseb. 
Organizirali smo 8 pogovornih večerov za ženske na različne teme in s tem zajeli široko paleto 
pogostnih ob-porodnih vprašanj, ki si jih zastavljajo ženske: spremembe v partnerskem odnosu, 
usklajevanje poklicnega in materinskega področja, ginekološko – psihološka vprašanja, duševne stiske 
žensk. 
Z rednimi srečanji smo ustvarjali prostor, kjer so udeleženke lahko spregovorile o lastnih strahovih in 
izzivih na področju nosečnosti in materinstva ter o drugih čustvenih stanjih vezanih na samopodobo.  
Dogodki so bili tudi priložnost, da so udeleženke prejele praktične napotke kako lahko pri sebi 
prepoznajo dejavnike tveganja za duševne stiske med nosečnostjo ali kasneje v času materinstva. 
 
Izvedbo programa je sofinancirala Mestna občina Velenje. 
 

               
 

Program CENTER  ZA DRUŽINE HARMONIJA  

Že od leta 2008 aktivno izvajamo kvaliteten in lokalno pomenljiv program Center za družine Harmonija, 
katerega namen je delovati preventivno na področju družine. Program je v letih 2015 - 2016 
sofinanciram s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mestne občine 
Velenje, zato so vse aktivnosti centra za uporabnike brezplačne. 

NEFORMALNO DRUŽENJE 

Neformalno druženje smo zagotavljali v prostorih Centra za družine Harmonija vsak delovni dan od 
ponedeljka do petka, od 7:00 do 17:00 ure.  

V letu 2016 je aktivnost neformalnega druženja obiskalo 2008 uporabnikov. 

  

Vsebine namenjene krepitvi starševskih kompetenc 

V sklopu teh vsebin smo izvedli naslednje delavnice na temo razvijanja odzivnega in senzibilnega 
starševstva:  

(1) Izobraževalne delavnice/predavanja: Predavanja so potekala vsaj enkrat tedensko.  

(2) Pogovorne delavnice na temo pozitivnega starševstva, kjer smo na podlagi knjig različnih avtorjev 
in učinkovitih teoretičnih pristopov vsebin delili s starši in jih poskušali prenesti v prakso pri vzgoji svojih 
otrok in mladostnikov ter si ob tem izmenjujemo različne izkušnje in mnenja. Pogovorne delavnice so 
se izvajale enkrat do dvakrat mesečno.  



(3) Praktične delavnice – Treningi starševstva.  

V letu 2016 se je aktivnosti v sklopu Vsebin pozitivnega starševstva udeležilo skupno 568 uporabnikov. 

 

Vsebine za ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa različnih skupin otrok in družin  

V sklopu teh vsebin smo organizirali naslednje aktivnosti: 

• Delavnice na temo spoznavanja poklicev in sprejemanja pomembnih odločitev. 
• Ustvarjalne delavnice – potekale so enkrat tedensko.   
• Delavnice na temo skupno preživljanje prostega časa. 
• Delavnice na temo spolnosti. 
• Delavnice n temo trening socialnih veščin.  

V aktivnostih vsebin zdravega življenjskega sloga, ki smo jih izpeljali v letu 2016, je bilo vključenih 725 
uporabnikov. 

 

Vsebine in dejavnosti namenjene posameznicam in posameznikom oziroma družinam v specifičnih 
življenjskih situacijah 

V sklopu teh vsebin smo organizirali naslednje aktivnosti: 

• Informiranje in individualno svetovanje.   

• Pogovorne skupine na temo spolnosti, reševanja partnerskih težav, komunikacije, pozitivne 
naravnanosti idr.   

• Nudenje individualnega svetovanja in pomoči posameznikom.   

V aktivnostih vsebin zdravega življenjskega sloga, ki smo jih izpeljali v letu 2016, je bilo vključenih 618 
uporabnikov. 

 

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI IN OBČASNO VARSTVO OTROK 

Počitniški program smo si tekom celega leta zastavili tako, da vsebuje številne zanimive aktivnosti za 
otroke v smislu gibanja, treninga možganov, ustvarjalnosti in učenja novih vsebin na zabaven način 
(Ustvarjalne delavnice za krepitev kreativnosti, Računalniške delavnice, Delavnice za spodbujanje 
gibanja, Praktične delavnice o koristnosti vzgoje domačih zelišč, Delavnica o travniških cvetlicah in 
izdelava herbarija, Praktične delavnice spoznavanja reciklaže na zabaven način, Praktične delavnice 
pravilnega vsakodnevnega obnašanja, Pustolovsko druženje in spoznavanje novih sprehajalnih poti 
ipd. 

Počitniških aktivnosti in občasnega varstva otrok se je v letu 2016 udeležilo 913 uporabnikov.  

 

   



 

»Prednosti uporabe računalnika za starejše odrasle« 

 
V okviru projekta »Prednosti uporabe računalnika za starejše odrasle« smo starejšim ponudili 
petkova srečanja na brezplačnih računalniških delavnicah s ciljem spoznavanja osnovne uporabe 
računalnika in možnosti, prednosti in pasti interneta za starejše odrasle (»Shranjevanje 
dokumentov«, »Osnove interneta«, »Prednosti in pasti interneta« »Spletni portali za starejše, »E-
pošta gmail.com«, »Socialna omrežja« …).  
 
Glavni cilj programa je bil starejše odrasle opremiti z znanjem kako uporabljati računalnik, predvsem 
internet in njegove možnosti, ki jih lahko s pridom izkoristi tudi starejša populacija prebivalstva. Z 
izvajanjem zgoraj navedenih aktivnosti je bil cilj dosežen, saj so starejši odrasli z vključevanjem v 
aktivnosti in kontinuiranim ponavljanjem pridobljenega znanja krepili miselne zmožnosti, urili 
spomin, predvsem pa ohranjali socialno vključenost in pridobivali konkretna znanja, ki jim omogočajo 
življenje v koraku s časom ter boljšo informiranost. 
 
V letu 2016 je bilo v program vključenih 94 uporabnikov. Zaradi želje po zagotavljanju višje kakovosti 
izobraževanja in prilagojenem podajanju snovi starejšim odraslim smo oblikovali manjše skupine (cca. 
8 udeležencev na skupino). 
 

Izvedbo programa je sofinancirala Mestna občina Velenje.  

 

 


