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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA:   Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj – 
poročilo za leto 2004 
 
Center za odvisnosti je na pobudo članov Odbora za družbene dejavnosti, ki jo je sprejel Svet Mestne 
občine Kranj, pripravil vsebinsko in finančno poročilo za leto 2004. Člane odbora pa je predvsem 
zanimalo koliko sredstev je bilo namenjenih za zdravljenje odvisnikov in koliko odvisnikov se je 
ozdravilo. 
Center za odvisnosti deluje pod okriljem Centra za socialno delo Kranj v prostorih na Planini 42.  
Prostore in sredstva za adaptacijo prostorov je zagotovila Mestna občina Kranj. Poleg tega je Mestna 
občina Kranj namenila tudi 35% delež sredstev za izvedbo programa. Program za pomoč, terapijo in 
socialno rehabilitacijo zasvojenih poteka v Kranju že od leta 1993. Uporabniki imajo možnost 
svetovanja ali obravnave vsak delavnik med 8. in 14. uro, v ponedeljkih in sredah pa tudi med 15. in 
17. uro. V programu so zaposleni trije strokovni delavci, javni delavec in štirje prostovoljci. 
Odvisnikom in njihovim svojcem nudi prve stike in uvodne razgovore; individualna svetovanja; 
skupinske obravnave zasvojenih, bivših zasvojencev in njihovih družinskih članov; družinske 
obravnave; prostočasne dejavnosti za uporabnike programa na področjih kulture in urejanja okolice; 
priprave na vključitev v visokopražne programe ter sodelovanje z različnimi organizacijami. V 
programu je bilo v letu 2004 obravnavanih 122 uporabnikov in 93 staršev oziroma svojcev; prvih 
stikov z uporabniki je bilo 210 in s starši oziroma svojci 91. 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 
 
 

SKLEP: 
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o izvajanju Programa za pomoč, 
terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj v letu 2004. 
 
 
 
Pripravila: 
Manja Vovk, univ.dipl.soc.del.                                                            
 
 
Nada Bogataj Kržan, univ. dipl. pol.                                    Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 
Vodja Oddelka za družbene javne službe                                              ŽUPAN 
 
 
Priloga: 

• Poročilo 
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