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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Povezava na spletno stran  www.eu-skladi.si 

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020. 

 

Projekt vključuje: 

• Socialno vključenost in zmanjševanje tveganje revščine 

• Zmanjšanje neenakosti v zdravstvenem statusu 

• Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega 

sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti 

• Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje 

neenakosti v zdravju 

• Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni 

regionalni in lokalni ravni. 

 

CKZ so organizacijsko-funkcionalna in vsebinska nadgradnja obstoječih zdravstveno vzgojnih 

centrov, ki so bili po sklepu Ministerstva za zdravje leta 2002 vzpostavljeni v okviru 

Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni. CKZ je samostojna enota v 

okviru ZD, z lastnim kadrom in so ključne organizacijske strukture na primarni ravni 

zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti 

krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin 

v lokalnih skupinah.  

 

Namen projekta je usklajeno izvajanje aktivnosti krepitve zdravja, integrirane preventive KB 

in zmanjševanje neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah, aktivnosti vzgoje za 

zdravje, zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene vzgoje ter zagotavljanje na uporabnika 

osredotočenih obravnav in udejanjanje koncepta skupnostnega pristopa k zdravju v lokalnih 

skupinah s posebnim poudarkom na vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe. 

 

V CKZ so s ciljem zagotavljanja kakovostnih preventivnih programov, ki se med seboj 

povezujejo in strokovno dopolnjujejo ter jih izvaja za to posebej usposobljen kader, združena 

naslednja področja preventive: 

• izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo, 

• izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke in mladostnike, 

njihove starše ter izvajanje preventivnih obravnav  za mlade v lokalnih skupnostih, 

• izvajanje zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike, 

• izvajanje Programa za krepitev zdravja, 

• izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih 

skupinah in vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe. 

http://www.eu-skladi.si/

