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1.6 Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu 
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju 
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Kazalnik podsklopa 1.6

• Število lokalnih okolij izbranih zdravstvenih domov, v katerih 
se je vzpostavila Lokalna skupina za krepitev zdravja in 
zmanjševanje neenakosti v zdravju.

• Kazalnik podsklopa 1.6 je bil dosežen; vzpostavljenih je bilo 
30 lokalnih skupin za krepitev zdravja in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju.



Skupnostni pristop k zdravju

• Pristop zdravstva k skupnosti.

• Pristop skupnosti k zdravju.



Zakaj skupnostni pristop k zdravju?

• Determinante zdravja

• Trdovratni problemi.



Trdovraten problem

Tradicionalen problem Trdovraten problem

Vir: That’s a Wicked Problem You’ve Got There



REZULTATI EVALVACIJE



Faze evalvacije
1. faza – marec in april 2019 Zbiranje osnovnih podatkov

2. faza – maj in junij 2019 Anketiranje vodij LSKZ o vzpostavljanju 
LSKZ 

3. faza – julij do september 2019 Razvoj kvalitativne metodologije

4. faza – september do november 
2019

Izvedba polstrukturiranih intervjujev z 
vodji LSKZ

5. faza – februar 2020 Anketiranje članov LSKZ

6. faza – maj 2019 do november 
2020

Sprotne analize in priprava končnega 
poročila



Prva faza evalvacije

• marec in april 2019; 

• ugotoviti, kakšno je stanje na področju 
vzpostavljanja LSKZ v posameznih okoljih.
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Priprava strateških in akcijskih načrtov
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Druga faza evalvacije

• maj in junij 2019;

• poglobiti razumevanje o vzpostavljanju LSKZ 
v projektnih okoljih;

• spletni anketni vprašalnik s 16 vprašanji za 
vodje LSKZ.

• anketni vprašalnik je izpolnilo 27 vodij LSKZ.



Število občin v eni LSKZ
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Vodenje vzpostavljanja LSKZ in vodenje LSKZ
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Izkušnje pri vzpostavljanju LSKZ
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Pozitivne izkušnje pri vzpostavljanju LSKZ

• Pozitivne izkušnje, ki so jih izpostavili:
• Uspehi pri povezovanju in mreženju.

• Medsebojno spoznavanja oziroma poglabljanje poznanstev med člani 
LSKZ.

• Izboljšana prenosljivost informacij med člani LSKZ.

• Izmenjava pogledov in idej v zvezi s problematikami v lokalni 
skupnosti.



Težave pri vzpostavljanju LSKZ

• Težave, ki so jih izpostavili:
• Težave povezane s časom.

• Neodzivnost ali nemotiviranost nekaterih vabljenih ustanov oziroma 
njihovih predstavnikov.

• Prisotnost občutka dodatnih obveznosti s strani članov LSKZ. 

• Nezaupanje v dejansko realizacijo aktivnosti iz strateškega načrta.



Nekaj komentarjev/predlogov

• Več kot polovica anketiranih je podala svoje komentarje 
oziroma predloge:
• Vodenje LSKZ zahteva veliko dela, energije, idej in dobre organizacije.

• Skupina naj postane stalno delovno telo občine in ne del aktivnosti 
CKZ; predstavniki CKZ bi sodelovali kot strokovni člani.

• Vzpostavitev LSKZ je zelo zaželena, potrebna, mislim pa, da potrebuje 
svoj čas, da postane zares učinkovita, dejavna.



Četrta faza evalvacije

• Četrto fazo evalvacije naj bi zajemala kvalitativno terensko 
raziskavo s polstrukturiranimi intervjuji z vodji LSKZ in fokusne 
skupine. 

• Kvalitativno terensko raziskavo s polstrukturiranimi intervjuji z 
vodji LSKZ smo izvajali od septembra do decembra 2019.

• Fokusnih skupin pa nismo izvedli zaradi razglašene epidemije 
COVID-19.



Vztrajnost in namen

• Potrebno biti vztrajen in »gnjaviti«, predvsem pa ljudem 
pokazati, da je sodelovanje v skupini nekaj dobrega. 

• V eni izmed skupin so se na začetku namreč spraševali, kaj 
sploh je namen skupine in kaj bo po zaključku projekta.



Vloga občine in formaliziranje LSKZ

• Zelo pomembna je podpora občine, tako med 
vzpostavljanjem kot tudi pri delovanju.

• V večini projektnih okolji so LSKZ formalizirali, kar se je 
izkazalo za dobro.



Obstoječe skupine v skupnosti

• V okoljih, kjer so že delovale druge skupine, so le-te 
praviloma razširili z novimi partnerji.

• Tam, kjer tega niso naredili na začetku, so kasneje začeli 
razmišljati o združevanju.



Podpora s strani OE NIJZ

• Za pomembno se je pokazala tudi podpora OE NIJZ med 
projektom in tudi po zaključku projekta.



Trajnost LSKZ

• Večina sogovornikov želi, da bi LSKZ delovala tudi po 
zaključku projekta.

• Želijo, da se organizira letno srečanje LSKZ, na katerem se 
predstavijo dobre prakse.



Peta faza evalvacije

• potekala v februarju 2020;

• spletni anketni vprašalnik s 30 vprašanji za 
člane LSKZ.

• anketni vprašalnik sta izpolnila 102 člana 
LSKZ



Partnerji v LSKZ, ki so izpolnili vprašalnik
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Vloga predstavnika v LSKZ v matični ustanovi
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Razlog za vključitev v LSKZ
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Ustreznost pogostosti sestankov LSKZ
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Pogostost sestankov LSKZ v prihodnje
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Obravnavana tematika v LSKZ

• V LSKZ so obravnavali različne tematike, in sicer najpogosteje: 
• zdravje v občini – kazalniki zdravja v občini;

• ranljive skupine v lokalni skupnosti;

• starejše prebivalce;

• zdravje otrok in mladostnikov;

• duševno zdravje in 

• drugo (tekočo problematiko, dostopnost do zdravstvenih in lekarniških 
storitev, tvegano pitje alkoholnih pijač).



LSKZ pozitivna za matično ustanovo članov

• Večina anketirancev (97 %) vidi LSKZ kot pozitivno pridobitev 
za ustanovo iz katere prihajajo.

• Nekaj komentarjev:
• Predlaganje in razreševanje problematike starejših občanov.

• Prispevamo svoje izkušnje na področju mladih, poznavanje potreb in 
stanja na terenu, skupno kreiranje ukrepov glede na izzive mladih.

• Dobim informacije, kaj se dogaja v naših lokalnih skupnostih.

• Naše društvo združuje zelo ranljivo skupino ljudi, zato je takšna 
aktivnost dobrodošla.

• Več možnosti obravnav in programov.



LSKZ pozitivna za skupnost

• Vsi anketiranci vidijo LSKZ kot pozitivno pridobitev za lokalno 
skupnost.

• Nekaj komentarjev:
• Večja povezanost med deležniki v lokalnem okolju.

• Nujno je, da se povezujemo, izmenjujemo opažanja pri delu z 
različnimi skupinami prebivalstva in poskrbimo za vse tiste podporne 
službe, ki jih ti potrebujejo.

• Opažamo večje povezovanje tudi na področju zdravja in približevanje 
predvsem ranljivim ciljnim skupinam, pereči in aktualni lokalni 
problematiki, izmenjava izkušenj in mnenj ... 



Nadaljnje delovanje LSKZ
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https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdrava-skupnost-
prirocnik-za-razvoj-skupnostnega-pristopa-k-zdravju

https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdrava-skupnost-prirocnik-za-razvoj-skupnostnega-pristopa-k-zdravju




»Povezovanje vodi k večjim premikom.«
(Sogovornik v intervjuju)

Hvala za pozornost



Viri

• 016: Ep12 – That’s a Wicked Problem You’ve Got There

https://www.philosophersinamerica.com/2017/03/31/016-ep12-thats-a-
wicked-problem-youve-got-there/


