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PROGRAMI ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE IN PREDNOSTNE RAZVOJNE  NALOGE 
INŠTITUTA IZIS ZA OBDOBJE 2019-2024  

 V Inštitutu IZIS razvijamo programe ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE. Programe in dejavnosti 
razvijamo  kot odgovor na prepoznane potrebe in glede na bio-psihološke,  socialne, kulturne, 
ekonomske in druge specifike časa in družbe,  posameznikov, družin, skupnosti in skupin.  V 
osnovno dejavnost Inštituta IZIS sodijo tako tudi nekatere dejavnosti  s področja strokovno 
raziskovalnega dela (raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike. 
Le tako lahko namreč  skrbimo tudi za potrebno spremljanje in raziskovanje potreb posameznikov, 
parov, družin, različnih skupin in širših skupnosti ter preverjamo in vrednotimo učinkovitost 
izvajanih programov.  

Razvojni načrt Inštituta IZIS  kot prednostno nalogo za obdobje 2019-2024 
opredeljuje  povezovanje s širšo skupnostjo ter razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje 
spodaj navedenih skupin  programov.  

 programi PREVENTIVE in SVETOVANJA , s poudarkom na preventivnih programih za osebno 
rast in zdrav življenjski slog; 

 PSIHOTERAPIJA – PLESNO-GIBALNA TERAPIJA za ODRASLE POSAMEZNIKE, PARE IN DRUŽINE 
 programi ZGODNJE PREVENTIVE IN ZGODNJE OBRAVNAVE za otroke s tveganji v razvoju in 

njihove družine ; 
 preventivni in podporni programi ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE IN MLADOSTNIKE, vključno s 

programi učne pomoči, socialno emocionalnega učenja ter preprečevanja zasvojenosti in 
omam; 

 posebni preventivni , podporni in terapevtski programi ZA OGROŽENE SKUPINE OTROK IN 
MLADOSTNIKOV IN NJIHOVE DRUŽINE ; 

 posebni podporni in terapevtski PROGRAMI ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ODRASLE V ČASU 
ŽALOVANJA /OB IZGUBI BLIŽNJE OSEBE  

 posebni podporni in terapevtski programi ZA HUDO BOLNE POSAMEZNIKE IN NJIHOVE SVOJCE 
/ DRUŽINE; 

 rekreativni, podporni in terapevtski programi ZA STAREJŠE POSAMEZNIKE IN NJIHOVE 
DRUŽINE S POUDARKOM NA RAZVOJU MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA; 

 drugi preventivni, podporni in terapevtski programe ZA POMOČ RANLJIVIM IN OGROŽENIM 
POSAMEZNIKOM, DRUŽINAM, SKUPNOSTIM, SKUPINAM,  ki se izvajajo v sodelovanju z 
različnimi deležniki, s poudarkom na timskem delu in medsebojnem povezovanju različnih 
akterjev;  s poudarkom na medgeneracijskem povezovanju in  za razvoj socialne mreže in 
socialnih  kompetenc;  za razvoj  izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti posameznikov 
in  skupin,  za ustvarjalno preživljanje prostega časa . 
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