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Zaključne misli: 

Šolsko okolje je poleg družine temeljno in najbolj naravno okolje za vzpostavitev 

vrednot in programov za varovanje in krepitev zdravja ter zmanjševanje neenakosti v 

zdravju. 

Potrebno je zagotavljanje enake dostopnosti šolstva, zdravstva in sociale za otroke in 

mladostnike, z dobro in enakomerno načrtovano mrežo enot in izvajalcev. 

Predlogi:  

• Vzpostavitev medsektorske (strokovne) skupine za krepitev zdravja, kakovosti 

življenja in zmanjševanje neenakosti pri otrocih in mladostnikih - oblikovanje skupne 

platforme (zdravstvo-šolstvo-sociala-delo-družina …). 

• Zagotavljanje učinkovitega medresornega sodelovanja pri strateški oceni potreb 

otrok in mladostnikov, pripravi celovitih programov, zagotavljanju večje dostopnosti 

do zdravstvenih, šolskih in socialnih ukrepov ter vključevanju promocije zdravja in 

zmanjševanja  neenakosti pri otrocih in  mladostnikih v akcijske načrte na podlagi 

POM, v okviru skupne platforme. 

• Priprava usmeritev za promocijo zdravja  in vključevanje zdravja v šolsko zakonodajo 

na sistemski ravni (določiti ure za zdravje v predmetniku).  

• Izobraževanje pedagoških, socialnih in zdravstvenih delavcev s področja zdravja, 

neenakosti in ključnih problemov (zdravstvo-šolstvo-delo-družina-sociala); 

zagotavljanje didaktičnih gradiv. 

• Opredelitev vlog, poti sodelovanja, komunikacijskih in konzultacijskih poti za 

sodelovanje med zdravstvom, šolstvom, družino in socialo za prepoznavanje 

ogroženega otroka/mladostnika in pripravo in implementacijo učinkovitih 

intervencij. 

• Standardi varovanja in krepitve zdravja bi morali biti enotni za vse šole in 

zagotovljeni na nacionalni ravni. Spodbujati bi morali ukrepe, dejavnosti, pobude za 

celostno obravnavo zdravja in promocijo zdravja v šolskem okolju. 



• Slovenska mreža zdravih šol: 

 Slovenska mreža zdravih  šol in koncept promocije zdravja naj bi bila 

standard za skupno okrepljeno delovanje več sektorjev (zdravstva, šolstva, 

sociale in drugih) – skupno orodje več  sektorjev. 

 Krepitev nacionalne in regijske koordinacije, ki lahko povezuje različne 

sektorje v lokalnem delovanju – s strokovno podporo, izobraževanjem, 

mreženjem, širjenjem primerov dobrih praks. 

 Implementacija poenotenega celostnega programa promocije zdravja za vse 

regije, enaka dostopnost za vse otroke in mladostnike; prva tema za skupno 

delo je krepitev duševnega zdravja. 

 Oblikovanje celostne šolske vizije na področju zdravja in dobrega počutja ter 

oblikovanje šolskega tima (določiti formalni status vodje in tima!); 

spodbujanje aktivnih, sodelovalnih metod in oblik dela, spodbujanje 

sodelovanja in odprtosti šole navzven.  

 

 

 

Skupaj lahko ustvarjamo boljše zdravje, kvaliteto življenja in spodbujamo učno 

uspešnost ter ZMANJŠUJEMO NEDOPUSTNE IN PREPREČLJIVE RAZLIKE naših otrok 

in mladostnikov! 

 


