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Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani vas skupaj s projektnimi partnerji 

UKC Ljubljana, CSD Gorenjska, CSD Koroška, CSD Severna Primorska, SCOMS Ljubljana, SCOMS Maribor,  
ZD Kočevje, ZD Nova gorica in ZD Velenje 

 

 vabi na 

   

Projektno konferenco ob dnevu duševnega zdravja,   
ki bo potekala 

v ponedeljek, 10. 10. 2022 od 13. do 18. ure v Kavarni Hotela Slon (1. nad.), Slovenska 34, Ljubljana.  

 

Projektna konferenca je namenjena: 

  

• predstavitvi izvajanja programov Neverjetna leta od 2020 do 2022, 

• osvetlitvi njegovega pomena za področje pomoči družinam, zaščiti otrok, žrtev nasilja ali 

drugega slabega ravnanja, podpori zdravega čustvenega in socialnega odraščanja otrok; 

izmenjavi dosedanjih rezultatov in izkušenj z izvajanjem, 

• predstavitvi vizije nadaljnje implementacije programov Neverjetna leta.  

 

Še posebej nas veseli, da se nam bo po video povezavi pridružila dr. Carolyn Webster-Stratton, avtorica 

programov, ki se izvajajo v več kot 30 državah na vseh kontinentih sveta. Programi Neverjetna leta so 

mednarodni strokovni javnosti prepoznani kot zgodnje intervence z robustnimi dokazi učinkovitosti v 
zmanjševanju vedenjskih težav otrok in spodbujanju njihovega čustvenega in socialnega razvoja 
(Cochrane review, 2012). Raziskave so potrdile njihovo stroškovno upravičenost in učinkovitost preko 

preprečevanja tako neposrednih kot dolgoročnih posledic šibkega duševnega zdravja v otroštvu.  

  

V Sloveniji  je program marca 2015 s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma pilotno začela uvajati 
Pediatrična klinika UKC Ljubljana skupaj z 9 partnerji. Septembra 2017 je program Neverjetna leta Ministrstvo za zdravje 
uvrstilo med programe krepitve duševnega zdravja, ki jih sofinancira.   
  

Programi za starše in otroke Neverjetna leta se s finančno podporo ministrstva, ki bo trajala do novembra 2022, izvajajo v 

devetih partnerskih organizacijah, med katerimi so Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani, Služba za 
otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Vrtec 
Velenje, centri za socialno delo Ajdovščina, Radovljica in Ravne na Koroškem ter zdravstvena domova v Novi Gorici in Celju. 
Konzorcij strokovno vodi dr. Marija Anderluh, dr. med.  

  

Programu Neverjetna leta svojo podporo izkazuje tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki od  

leta 2017 sofinancira njegovo izvajanje v okviru podpore programom psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam, 
mladostnikom in njihovim družinam.  
  

Z izvajanjem programa Neverjetna leta, ki je v času pilotnega izvajanja pokazal izvrstne rezultate, se v Sloveniji pridružujemo 

državam, ki se odločajo za aktivno politiko vlaganja v duševno zdravje otrok in sledijo najnovejšim znanstvenim dognanjem s 

tega področja ter priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, ki zaradi dokazanih kratko- in dolgoročnih koristi izvajanja 
tovrstnih programov za dobrobit otrok in družbe kot celote države poziva k njihovemu uvajanju in uporabi.  

  

dr. Marija Anderluh       Eva Strmljan Kreslin   

strokovna vodja projekta       direktorica JZ Mala ulica  
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Program Projektne konference ob dnevu duševnega zdravja  

  

13:00    Otvoritev projektne konference in pozdravni nagovori  

• Otvoritev projektne konference -  Eva Strmljan Kreslin, direktorica Javnega zavoda 

Mala ulica - Centra za otroke in družine v Ljubljani  
• nagovor dr. Marija Anderluh, dr. med., strokovna vodja programa Neverjetna leta  

• nagovor Mojca Gobec, Ministrstvo RS za zdravje 

• nagovor doc. dr. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana 

 

13.30   The evidence based programs – Teacher classroom managment and Autism program, 

Carolyn Webster Stratton  

  

14:15  Predstavitev aktivnosti v programu Neverjetna leta v obdobju 2020-2022 

  

14:45   Odmor 

   

15:00   Panelna razprava: Kako krepiti odpornost otrok  

Moderira: Đulijana Juričič, ravnateljica OŠ 

Sodelujoči:  
• Mojca Gobec, Ministrstvo RS za zdravje 

• Predstavnica Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve 

• dr. Boris Černilec, Ministrstvo RS za izobraževanje, šolstvo in šport  
• dr. Anica Mikuš Kos, otroška psihiatrinja 

• Marija Fabčič, Mestna občina Ljubljana 

• Eva Strmljan Kreslin, Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani 
• Mateja Hudoklin, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše  

• Natalija Planjšek, šolska svetovalna delavka 

• Sonja Stepančič, učiteljica razrednega pouka 

 

16:00   WHO Guideline on parenting interventions to prevent maltreatment and enhance parent-

child relationships, Sophia Backhaus, University of Oxford 

   

16:30   Predstavitev programov iz serije Neverjetna leta 

• Program starševstva za 3-8 let, Denis Mušič in Bojan Sladojević 

• Program starševstva 8-12 let, udeleženka 

• Neverjetni dojenček, Janja Batič 

• Dino šola, Katja Poznič in Tina Pleško 

• Program vodenja razreda, Katarina Zagoršak 

 

17:15  Vizija izvajanja programov Neverjetna leta v obdobju 2022-2028, dr. Marija Anderluh 
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