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PREDSTAVITEV 

• Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna 
in neprofitna organizacija. 

•  Ustanovljeno leta 1994 

•  Je ena največjih institucij, ki se ukvarja s 
problematiko zasvojenosti v Sloveniji.  

• Osnovni program, ki ga izvaja je program Projekt 
Človek, ki je sestavljen iz različnih podprogramov. 
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PREDSTAVITEV 

•  Program deluje v 8 slovenski regijah 
(Osrednjeslovenski, Dolenjski, Koroški, 
Obalno- Kraški, Gorenjski, Podravski , Goriški 
in Savinjski regiji) in  

• Vključuje uporabnike iz vse Slovenije.  

• Od leta 2007 je program »Projekt Človek« 
javni socialnovarstveni program.  
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FINANCIRANJE 

• Večinski financer je MDDSZEM,  ostali 
pomembni financerji so še FIHO, MOL, MONM 
in druge občine, kjer program deluje.  

• Pomemben sofinancer so tudi uporabnik, ki 
prispevajo k materialnim stroškom programa 
in občasni posamezni donatorji. 
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STATISTIKA 

• V 20 letnem delovanju je pomoč poiskalo 3.795 
uporabnikov in 3.440 svojcev, skupaj 7.235 oseb.  

• V dolgotrajne, celostne programe se je vključilo 
786 uporabnikov in približno toliko svojcev.  

• Več kot  tretjina teh je uspešno integriranih v 
družbo.  

• Beležimo visoko uspešnost tistih, ki so program 
končali v celoti, saj je takšnih, ki abstinirajo in so 
aktivno vključeni v družbo kar 90%. 
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OBLIKE POMOČI 

• Socialna rehabilitacija zasvojenih zajema: 
informiranje, svetovanje, delovno terapijo, 
različne oblike psihoterapije, športne, kulturne in 
ustvarjalne dejavnosti, različna izobraževanja v 
obliki seminarjev ter vzporedno terapijo za 
družine.  

• Osnovi cilj programa je poleg abstinence 
sprememba načina življenja in ponovna 
vključenost v družbo (zaposlitev, nadaljevanje 
šolanja). 
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POSEBNOSTI 

 
 

 

 
 

 

 

 

• Terapevtska skupnost v »Projektu Človek« je edina terapevtska skupnost v 
Sloveniji, ki je priznana po mednarodnih kriterijih EFTC (European 
Federation of Therapeutic Communities). 
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POSEBNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Individualiziran visokopražni program Dnevni center za abstinente z dvojnimi 
diagnozami (DC-DID), ki deluje od leta 2005. Program je namenjen tistim, ki 
imajo poleg težav z zasvojenostjo še težave v duševnem zdravju. 
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POSEBNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kot prvi v Sloveniji smo leta 2010 odprli tudi Terapevtsko skupnost za 
zasvojene mamice (starše) in njihove otroke. Posebnosti tega programa 
so, da se otroci skupaj s starši vključijo v terapevtsko skupnost, vključijo pa 
se lahko tudi nosečnice. 
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POSEBNOSTI 

 

 

 

 

 

 

• »Program za otroke in mladostnike« za tiste, 
ki že eksperimentirajo z drogami. 
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POSEBNOSTI 

 

 

 

 

 

 

• Poseben pomen se namenja reintegraciji v 
družbo – Center za reintegracijo. 
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POSEBNOSTI 

•  Program poleg strokovnih delavcev izvajajo 
tudi delavci s premagano izkušnjo zasvojenosti. 

•  Poudarjamo vključenost celotne družine v 
program. 

•  Izvajamo preventivne programe, katerih namen 
je ozaveščanje o zdravem načinu življenja. 

• V ospredje se postavlja človeka in njegove 
potenciale, saj so programi naravnani celostno, in 
obravnavajo vse človekove razsežnosti. 
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST 
 

 

 

 

www.projektclovek.si 
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