Trajnostno poročilo
V posameznih poglavjih letnega poročila so bili predstavljeni vsi programi in projekti
Združenja DrogArt, prav tako so predstavljeni razvoj in delovanje organizacije ter storitve
in produkti, ki jih zagotavljamo uporabnikom in drugim deležnikom. V tem poglavju so
predstavljeni elementi trajnostnega poročila, ki niso bili predstavljeni drugje.
Na Združenju DrogArt smo se v letu 2020 vključili v postopek certificiranja za družbeno
odgovorno organizacijo pri Inštitutu Ekvilib, v letu 2021 pa bomo izvajali potrebne
aktivnosti in spremembe, ki so potrebne za pridobitev certifikata. Prizadevamo si za
celostno delovanje in zavezo k družbeni odgovornosti na vseh ravneh organizacije, od
uporabnikov storitev do vseh drugih deležnikov in okolja.
Trajnostna strategija razvoja
Strategijo razvoja smo sprejeli in potrdili na redni letni skupščini 28. 3. 2019 in je strateški
dokument povezan z delovanjem organizacije v javnem interesu na področju mladinskega
sektorja, katerega status se potrjuje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
Uradu RS za mladino.
Strategija razvoja Združenja DrogArt do leta 2025 pomeni razvojni okvir organizacije na
področju zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Strategija temelji
na predpostavki, da je potrebno uporabnikom drog in alkohola zagotoviti ustrezno celostno
obravnavo, preprečevati njihovo socialno izključenost in spodbujati njihove informirane
odločitve. Poseben poudarek delovanja bo glede na raziskave in ocene stanja na ranljivih
skupinah, kot so mladi uporabniki drog in večkratno izključeni mladi. Na podlagi
dosedanjega uspešnega delovanja socialnega podjetništva na področju socialnega
marketinga, bomo koncept razvijali naprej in nadaljevali z zaposlovanjem oseb z manj
priložnosti na trgu dela. Pomemben del delovanja organizacije bo ostala mladinska sekcija,
ki znotraj organizacije deluje samostojno in omogoča krepitev mladinskega dela,
vključevanje mladih v delovanje organizacije ter spodbuja timsko delo. Krepili bomo tudi
mednarodno delovanje, tako s sodelovanjem v mednarodnih mrežah na področju
zmanjševanja škode zaradi prepovedanih drog, kot na področju razvoja mednarodnega
mladinskega dela in izmenjav, ki smo jih uspešno zagnali z nosilstvom mednarodne mreže
PINS. Pomemben vidik našega dela je načrtovanje in razvoj novih storitev na področju
socialnega varstva, ki temeljijo na raziskavah in ugotovljenih potrebah uporabnikov. Zato
bomo nadaljevali z mednarodnim in domačim raziskovalnim delom, raziskovanjem tveganj
in značilnosti uporabe psihoaktivnih snovi in potreb uporabnikov. Nadaljevali bomo tudi s
programom testiranja psihoaktivnih snovi in sodelovanjem v sistemu za zgodnje
obveščanje na področju novih psihoaktivnih snovi (EWS) pri EMCDDA. Eno izmed
pomembnejših področij razvoja bo tudi širitev programov v druge slovenske regije in
krepitev programov v regijah, kjer smo že prisotni.
Na Združenju DrogArt si prizadevamo za socialno vključujočo družbo, dostojno delo in
človekove pravice. Aktivno sodelujemo pri pripravi nacionalnega programa na področju
drog ter izvajanju akcijskega načrta ter sodelujemo v Zvezi nevladnih organizacij na
področju drog in zasvojenosti, kjer smo posebej pozorni na vključevanje ranljivih ciljnih
skupin in celostno obravnavo uporabnikov. Tako z javnimi kot zasebnimi neprofitnimi
organizacijami vzpostavljamo partnerstva in povezave ter spodbujamo mreženje na
posameznih vsebinskih področjih. Poseben poudarek našega dela je na spodbujanju
mladinskega dela in nudenju ustrezne psihosocialne pomoči mladostnikom.
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Trajnostno naravnanost in družbeni učinek udejanjamo tudi z izvajanjem dejavnosti
socialnega podjetništva. Poleg zaposlovanja oseb z manj priložnosti na trgu dela so
aktivnosti socialnega marketinga v obliki projektov in ozaveščevalnih kampanj usmerjene
v spodbujanje pozitivnih sprememb v družbi, spoštovanju človekovih pravic, bolj zdravemu
okolju, zdravemu življenjskemu slogu, preprečevanju različnih bolezni, socialnemu varstvu
in pravičnosti.
Etika in integriteta
Temelji našega delovanja so strokovnost, sodelovanje, kakovost in pomoč. Spodbujamo
inovacije na področju dela z mladimi in ranljivimi ciljnimi skupinami. Zagnali smo številne
inovativne projekte in jih kasneje umestili v kontinuirano delovanje v okviru javnih socialno
varstvenih programov. Zavezani smo visokemu nivoju etike in integritete, med drugim
kodeksu etike na področju socialnega varstva in socialne pedagogike ter kodeksu etike
psihoterapevtov. Sodelovanje spodbujamo, tako da uporabnike in strokovnjake
vključujemo v vse faze razvoja projektov od načrtovanja do evalvacije. Delujemo tudi na
področju raziskovalne dejavnosti in spremljamo različne vidike uporabe drog ter
psihosocialnih stisk na nacionalnem ali mednarodnem nivoju. Na podlagi raziskav
načrtujemo posodobitve naših programov pomoči. Tudi pri raziskovalnem delu sledimo
kodeksom etike, ki veljajo za raziskovalce.
Odgovornost do zaposlenih
V letu 2020 je bilo na Združenju DrogArt zaposlenih 19 oseb, v programe pa je bilo
vključenih še 42 študentov in 36 prostovoljcev. Od leta 2017 smo podpisniki Listine
Raznolikosti Slovenija, ki spodbuja enake možnosti pri zaposlovanju, preprečevanje
diskriminacije, razvoj potencialov zaposlenih in razumevanje raznolikosti kot prednosti pri
razvoju organizacije. Od leta 2020 si aktivno prizadevamo za pridobitev certifikata Družini
prijazna organizacija, že prej pa smo implementirali in spodbujali ukrepe za usklajevanje
zasebnega in poklicnega življenja. Za zaposlene imamo na voljo psihosocialno svetovanje
v organizaciji, posebej smo pozorni na znake izgorelosti ter nudenje ustrezne
razbremenitve in pomoči. Zaposlenim je na voljo supervizija, ki je obvezna za izvajalce
javnih socialno varstvenih programov, svetovalke pa sodelujejo tudi na rednih intervizijah.
Enkrat na leto organiziramo tudi teambuilding za zaposlene, prav tako pa mladinska sekcija
organizira team buildinge za terenske delavce oziroma prostovoljce.
V letu 2020 je bilo na Združenju DrogArt 16 oseb zaposlenih za polni delovni čas in tri za
skrajšani delovni čas (od tega dve zaradi uveljavljanja pravice do skrajšanega delovnega
časa zaradi starševstva in urejanja nadomeščanja). Fluktuacija zaposlenih v letu 2020 je
bila 0 %, leto pred tem pa 11 %.
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Sodelovanje z različnimi deležniki
Deležniki Združenja DrogArt so vse organizacije in posamezniki, s katerimi sodelujemo v
procesu priprave in razvoja projektov in storitev in jih vključujemo v delovanje ali jim
nudimo različne storitve.
DELEŽNIK
Financerji

Zaposleni

Prostovoljci oz.
mladinski delavci

Zunanji sodelavci
Druge
organizacije za
pomoč
uporabnikom

Uporabniki
programa

Mediji

Naročniki
socialnega
podjetja

NAČIN
VKLJUČEVANJA
Preko javnih razpisov,
preko e pošte, dopisov,
telefona, spletnih orodij,
delovnih skupin,
sestankov.
Osebno (na letnih
razgovorih,
vsakodnevno, na
sestankih, preko e
pošte, telefonov, preko
spletnih orodij, na
timskih povezovanjih.
Preko e pošte, telefona,
osebno, preko spletnih
orodij, na mesečnih
sestankih ali v primeru
težav kadarkoli je
mentor dostopen.
Preko e pošte, spletnih
orodij, telefona ali
osebno po potrebi.
Preko e pošte, spletnih
orodij. telefona ali
osebno po potrebi, z
delovanjem v Zvezi NVO
na področju drog in
zasvojenosti,
sodelovanje s CNVOS
Preko aktivnosti, ki so
uporabnikom
namenjene –
svetovanje, terensko
delo, informiranje,
testiranje, dnevni
center, vključevanje
ranljive skupine v
aktivnosti programa.
Odziv na novinarska
vprašanja, priprava
smernic za poročanje v
medijih, novinarske
konference. Proaktivno
sodelovanje z mediji v
primeru izvedbe
družbenih kampanj.
Preko e pošte, spletnih
orodij, telefona ali
osebno, javna naročila
in javni razpisi.

PRIČAKOVANJA IN
POTREBE DELEŽNIKOV
Doseganje razpisnih pogojev,
upoštevanje zahtev, odziv na
pobude, e pošto, dopise,
razvoj novih programov.

NAŠ ODZIV

Vključenost, slišanost,
fleksibilnost.

Na potrebe zaposlenih
se odzivamo zelo
individualizirano, hitro,
z zanimanjem za
zaposlene in
upoštevanjem njihovih
potreb.
Stremimo k izpolnitvi
pričakovanj mladinskih
delavcev preko
pogovorov, razgovorov,
skupnega dela.

Sodelovanje, prisotnost,
pomoč pri reševanju težav,
pridobivanje znanja in
izkušenj.

Odzivi preko e pošte,
sestankov, dopisov,
poročil in prijav ter
organizacije srečanj.

Možnost sodelovanja v
različnih delovnih skupinah,
partnerstva, odzivnost.
Možnost sodelovanja,
partnerstva, odzivnost. Delo
in sodelovanje v odborih,
delovnih skupinah in letnih
skupščinah.

Odziv glede na naše
potrebe in zmožnosti.

Vključenost v program,
prejete informacije, znanje,
pomoč pri osebnih stiskah,
hitro reševanje težav.

Odzivanje na potrebe
uporabnikov.

Odgovori na zastavljena
vprašanja, sodelovanje v
oddajah, organizacija
novinarskih dogodkov,
priprava sporočil za medije, …

Z mediji sodelujemo, ko
presodimo, da je to
pomembno za
organizacijo ali
projekte; odgovori na
zastavljena vprašanja,
odziv na vabila, tudi
proaktivno delovanje.
Proaktiven ih hiter odziv
glede na naše potrebe
in zmožnosti.

Možnost sodelovanja,
partnerstva, odzivnost.
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Odziv glede na naše
potrebe in zmožnosti.

Odgovornost do naravnega okolja
Zavedamo se tudi učinka naših dejavnosti na okolje, saj poleg digitalnih kanalov
komunikacije uporabljamo večje količine tiskanih informativnih materialov, ki jih že več kot
deset let tiskamo pretežno na recikliranem papirju. V okviru socialnega podjetništva smo
izvedli številne projekte in kampanje, ki spodbujajo ozaveščanje k ponovni uporabi surovin,
ozaveščanje o pomenu gozda in ravnanju z njim, negativnih posledicah razvojnega
financiranja ter blaženju podnebnih sprememb.
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