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POJASNILO
Na podlagi obvestila RS Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 007533/2014, z dne 23. 10. 2014, iz katerega izhaja, da se občinski sveti seznanijo s povzetkom regijskih
izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016, vam v nadaljevanju
posredujemo kratek zapis / povzetek pripravljanja tega dokumenta.
Sprejetje Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji, dne 24. 4. 2013, sprejel Resolucijo o nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 (v nadaljevanju: resolucija). V njej so zapisani
trije ključni cilji, ki so:
1. zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in
ranljivih skupin,
2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev
in programov,
3. izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem
učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije
ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov
uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.
Z namenom ugotoviti potrebe in danosti naše regije, sta bila v jesenskem času, leta 2013, izvedena
regijska posveta za obljubljansko in osrednjeslovensko regijo. Tega se je udeležila tudi mag. Nevenka
Malavašič. Na obeh posvetih sta se, s pomočjo predstavnikov Centrov za socialno delo (v
nadaljevanju: CSD) in nevladnih organizacij, izdelala seznama prioritet za vpis v resolucijo.
V skladu s sprejeto resolucijo pa je bil pripravljen tudi Osnutek regijskega izvedbenega načrta
socialnega varstva 2014-2016 za osrednjeslovensko regijo.
Imenovanje koordinacijske skupine
Občina Logatec je, dne 27. 12. 2013, prejela dopis direktorja CSD Grosuplje, g. Nenada Stojanovića, iz
katerega je izhajal predlog, da se v koordinacijsko skupino za pripravo izvedbenega načrta za
področje socialne varnosti, imenuje mag. Nevenko Malavašič, vodjo oddelka za družbene dejavnosti
in splošne zadeve Občine Logatec, kot predstavnico Občin Vrhnika, Log Dragomer, Borovnica,
Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje. Na podani predlog, s strani drugih občin, ni bilo pripomb, zato
je župan Občine Logatec, dne 2. 1. 2014 s sklepom št. 122-146/2013-8, za predstavnico navedenih
občin, v koordinacijsko skupino imenoval mag. Nevenko Malavašič, vodjo oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve Občine Logatec.
Koordinacijsko skupino, ki jo je vodil direktor CSD Moste-Polje g. Marjan Vončina, so sestavljali: g.
Matej Križanič direktor CSD Ljubljana - Bežigrad, ga. Nadja Gantar, predstavnica varstveno
delovnih centrov (VDC), ga. Simona Kostrevc, predstavnica občin, ga. Sandra Nartnik, predstavnica
občin, ga. Katja Vegel, predstavnica občin, ga. Elizabeta Pristav Bobnar, direktorica CSD Kamnik, g.
Nenad Stojanovič, direktor CSD Grosuplje, ga. Barbara Purkart, predstavnica domov za starejše
(DSO), ga. Simona Topolinjak, predstavnica Mestne občine Ljubljana (MOL), ga. Tanja Hodnik,
predstavnica MOL, mag. Nevenka Malavašič, predstavnica občin, dr. Suzana Oreški, predstavnica
nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO), ga. Barbara Goričan, predstavnica NVO, ga. Tatjana
Komac, predstavnica občin, ga. Špela Veselič, predstavnica NVO, ga. Nataša Udovič, predstavnica CSD
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Moste - Polje. V skupini je sodelovala tudi Marjeta Sternad Kuharič, predstavnica Regionalne
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).
1. Seja koordinacijske skupine, dne 10. 1. 2014
Namen prvega sestanka je bilo ugotavljanje potreb in danosti naše regije. Gradivo tega srečanja je
bilo: oba seznama prioritet in Osnutek regijskega izvedbenega načrta socialnega varstva 2014-2016
za osrednjeslovensko regijo (v nadaljevanju: RISNV).
Prvi del sestanka je potekal, v smislu predstavitve Resolucije, regijskih posvetov in prioritet. Drugi del
sestanka pa je bil namenjen pogovoru o drugem cilju - izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter
zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov.
Delovno gradivo 1. sestanka:
DOGOVORI O PRIORITETAH, OBLJUBLJANSKA REGIJA, LJUBLJANA, 16. 9. 2013
Prvotni seznam prioritet:
- duševno zdravje (kratkotrajne namestitve, dnevni centri, mobilna služba),
- nasilje (kratkotrajne namestitve, krizni center za ženske),
- preventivni center za otroke (zasvojenost, …),
- mobilna asistenca (starejši, invalidi),
- dnevni center za demenco, podpora družini,
- bivalne enote za prisilne deložacije.

Končni seznam prioritet:
-

duševno zdravje (kratkotrajne namestitve, dnevni centri, mobilna služba),
nasilje (kratkotrajne namestitve, krizni center za ženske),
preventivni center za otroke (zasvojenost, …),
mobilna asistenca (starejši, invalidi).

DOGOVORI O PRIORITETAH, OSREDNJESLOVENSKA REGIJA, LJUBLJANA, 16. 9. 2013
Prvotni seznam prioritet:
- center za brezdomce (dnevni center + programi),
- terapevtska skupnost za mlade (14 – 16 let), ki eksperimentirajo z drogami (namestitev s
terapijo + preventiva),
- programi za demenco (izobraževanja, podporne skupine za družine bolnikov, pomoč na
domu, …),
- medgeneracijsko središče,
- programi za starejše odrasle z motnjami v duševnem razvoju, vključevanje mladih v VDC,
- pomoč na domu s poudarkom na paliativni oskrbi + pomoč umirajočim in njihovim svojcem,
- programi skupnostne skrbi socialno izključenih,
- mobilne terenske službe za vse ranljive skupine,
- centri za psihosocialno in terapevtsko pomoč različnim skupinam,
- namestitvena podpora ranljivim skupinam,
- revitalizacija in razvoj programov na področju alkoholizma,
- svetovalnica za otroke in mladostnike,
- trajnostna podpora zaposlitveni aktivaciji ranljivih skupin,
- mreža organiziranih prevozov za uporabnike.

Končni seznam prioritet:
-

programi skupnostne skrbi socialno izključenih,
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-

mobilne terenske službe za vse ranljive skupine + mreža organiziranih prevozov za
uporabnike,
centri za psihosocialno in terapevtsko pomoč različnim skupinam,
namestitvena podpora ranljivim skupinam.

UKREPI ZA DOSEGANJE 2. CILJA - Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje

dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov

1. Mreža programov za preprečevanje nasilja, programov za pomoč žrtvam nasilja in programov za
delo s povzročitelji nasilja.
2. Mreža programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog in
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ali drugih oblik zasvojenosti (motnje
hranjenja, igre na srečo itd.).
3. Mreža programov na področju duševnega zdravja.
4. Mreža programov za brezdomce.
5. Mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje ter mreža
programov namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.
6. Mreža programov za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in
pomoč v vsakdanjem življenju, vključno s programi pomoči in podpore za dementne osebe in njihove
svojce ter medgeneracijska središča.
7. Mreža programov za podporno bivanje invalidov in mreža drugih specializiranih programov za
organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov.
8. Mreža specializiranih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjena
reševanju osebnostnih problemov.
9. Mreža drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi (prosilci za mednarodno
zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku
deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi,
žrtve prometnih nesreč itd.).
Pri vsakem ukrepu so prisotni podali svoje predloge, in sicer po naslednjih vsebinah:
Ukrepi za doseganje cilja

Rok za izvedbo
ukrepa

Odgovorni
nosilec/i

Vir finančnih
sredstev

Ocenjevalno
orodje/kazalnik

V pogovoru je bilo ugotovljeno, da bi bilo dobro, da lokalne skupnosti izrazijo želje oziroma potrebe
po izboljšanju storitev in programov v svojem okolju. Npr. potrebo po gradnji ali odkupu objekta za
»varno hišo« ali stanovanje za brezdomca ali ustanovitev centra za druženje mladih ali t.i. varne
točke za otroke ali širitev mreže v obstoječih programih za starejše, invalide, mladostnike, itd.
Ob koncu 1. srečanja koordinacijske skupine je bilo dogovorjeno, da predstavniki Centrov za socialno
delo in predstavniki nevladnih organizacij konkretizirajo predloge za navedeni ukrep.
Izpostavljeno pa je bilo tudi dejstvo, da je izvedbeni regijski načrt izredno pomemben dokument, ki
naj bi bil pripravljen v sodelovanju z občinami, centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami. V
njem naj bi bile zapisane potrebe in prioritete regije, ki naj bi se realizirale s črpanjem sredstev iz
Evropskega socialnega sklada (t.i. mehke vsebine) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj za
infrastrukturo. Ob tem je bilo še povedano, da je za financiranje t.i. mehkih vsebin namenjeno tri
četrtine sredstev, za infrastrukturo pa ena četrtina, skupno za socialno varstvo, 200 milijonov evrov
evropskih sredstev.
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2. Seja koordinacijske skupine, dne 21. 1. 2014
g. Marjan Vončina in ga. Nataša Udovič sta predstavila 1. A točko ukrepov za doseganje ključnih ciljev
resolucije in zadovoljevanje regionalnih/lokalnih potreb na področju socialnega varstva v obdobju
2014 – 2016, ki so jih izdelali člani koordinacijske skupine – predstavniki centrov za socialno delo
osrednjeslovenske statistične regije. Predstavila sta tudi primer, kako vsebinsko izpolniti posamezne
tabele. V nadaljevanju so, skupaj, vsi člani koordinacijske skupine obravnavali posredovane predloge
po elektronski pošti ostalih članov koordinacijske skupine 1. B točko ukrepov, ter jih dopolnili s
posameznimi predlogi.
Izdelani UKREPI za doseganje ključnih ciljev resolucije in zadovoljevanje regionalnih/lokalnih
potreb na področju socialnega varstva v obdobju 2014 – 2016, ki so bili obravnavani in
dopolnjeni na 2. sestanku koordinacijske skupine dne 21.1.2014:
1. Cilj: Zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in
ranljivih skupin prebivalstva.
2. Cilj: Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti
storitev in programov.
3. Cilj: Izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja
učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanja njihove avtonomije ter
upravljanja s kakovostjo in zagotavljanje večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov
uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev (izobraževanje).
Na sestanku so bili sprejeti tudi naslednji sklepi:
Sklep 1: Člani koordinacijske skupine dopolnijo regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva
2014 – 2016 za osrednjeslovensko statistično regijo z posameznimi ukrepi in dopolnitve pošljejo do
24.1.2014 na elektronski naslov: natasa.udovic@gov.si .
Sklep 2: Marjan Vončina in Nataša Udovič posredovane dopolnitve s strani članov koordinacijske
skupine pripravita v združenem dokumentu.
Sklep 3: Naslednji sestanek članov koordinacijske regijske skupine NPSV za osrednjeslovensko
statistično regijo bo potekal dne 28.1.2014 ob 13.00 uri na Centru za socialno delo Ljubljana Moste
Polje.
3. Seja koordinacijske skupine, dne 28. 1. 2014
Člani koordinacijske skupine so obravnavali posredovane predloge s strani nevladnih organizacij: III.
Točko – mrežo programov na področju duševnega zdravja, ki predstavljajo mrežo javne službe na
področju socialnovarstvenih programov.
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1: Člani koordinacijske skupine dopolnijo regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva
2014 – 2016 za osrednjeslovensko statistično regijo z posameznimi ukrepi in dopolnitve pošljejo do
7.2.2014 na elektronski naslov: natasa.udovic@gov.si .
Sklep 2: Marjan Vončina in Nataša Udovič posredovane dopolnitve s strani članov koordinacijske
skupine pripravita v združenem dokumentu.
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Sklep 3: Naslednji sestanek članov koordinacijske regijske skupine NPSV za osrednjeslovensko
statistično regijo bo potekal dne 11.2.2014 ob 13.00 uri na Centru za socialno delo Ljubljana Moste
Polje.
Izdelani UKREPI za doseganje ključnih ciljev resolucije in zadovoljevanje regionalnih/lokalnih
potreb na področju socialnega varstva v obdobju 2014 – 2016, ki so bili obravnavani in
dopolnjeni na 3. sestanku koordinacijske skupine, dne 28.1.2014
1. MREŽA JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
A) Storitve informiranja, svetovanja in podpore (izvajajo CSD, krizni centri)
A. 1 Prva socialna pomoč
A. 3 Osebna pomoč
A. 4 Pomoč družini za dom
A. 5 Pomoč družini z osebo z motnjo v duševnem ali telesnem razvoju
+ Socialna preventiva (CSD + NVO)
B) Storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje in samostojno življenje v skupnosti (izvajajo
CSD, VDC, DSO, posebni socialni zavodi, zavodi za oskrbo na domu in zasebniki koncesionarji)
B. 1 Pomoč na domu za starejše
B. 2 Pomoč na domu za odrasle invalidne osebe, kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja
domu, d. o. o.; Žajdela Irena-Patronažna služba in zdravstvena nega; DOKTOR 24 d. o. o. Ljubljana;
Dom starejših občanov Grosuplje; Zavod za pomoč občanom Sonce; ABIDOM, nepremičnine, turizem
in posredništvo d. o. o.; Zavod za socialno oskrbo Lokvanj, Mekinje.
B.3 Pomoč na domu za otroke in mladostnike
B. 4 Dnevne oblike varstva
B. 5 Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
B. 6 Družinski pomočnik
C. Storitve nastanitve z oskrbo (izvajajo DSO, posebni socialni zavodi, VDC, zavodi za usposabljanje in
zasebniki s koncesijo)
C. 1 Nastanitev, varstvo in vzgoja otrok in mladostnikov
C. 2 Celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem
razvoju
C. 3 Dnevno (do 10-urno) institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju
C. 4 Celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in več
motnjami
C. 5 Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki so vključene v
storitev Varstveno delovnih centrov
C. 6 Institucionalno varstvo oseb s poškodbo glave
C. 7 Institucionalno varstvo oseb z duševno motnjo
C. 8 Institucionalno varstvo odraslih oseb s težjimi senzornimi in gibalnimi ovirami in motnjami
C. 9 Celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo starejših oseb
C. 10 Kratkotrajne institucionalne namestitve
2. MREŽA JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV
I. Mreža programov za preprečevanje nasilja, programov za pomoč žrtvam nasilja in programov za
delo s povzročitelji nasilja
II. Mreža programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog in
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ali drugih oblik zasvojenosti (motnje
hranjenja, igre na srečo itd).
III. Mreža programov na področju duševnega zdravja
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Izvajalci osrednjeslovenske regije: ALTRA – Odbor za novosti v duševnem zdravju (svetovalnica Altra,
dnevni center, program mreže stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju), OZARA Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost (mreža pisarn za informiranje in
svetovanje), Društvo Novi Paradoks (mreža dnevnih centrov, stanovanjske skupine Novi paradoks),
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje (mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v
duševnem zdravju, dopolnilna mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju,
mreža stanovanjskih skupin), Društvo zaupni telefon Samarijan (zaupni telefon za klic v duševni
stiski).
IV. Mreža programov za brezdomce
V. Mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje ter mreža
programov namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju
VI. Mreža programov za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in
pomoč v vsakdanjem življenju, vključno s programi pomoči in podpore za dementne osebe in njihove
svojce ter medgeneracijska središča
VII. Mreža programov za podporno bivanje invalidov in mreža drugih specializiranih programov za
organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov
VIII. Mreža specializiranih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam,
namenjena reševanju osebnostnih problemov
IX. Mreža programov za socialno vključevanje oziroma vključenost Romov
X. Mreža drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi (prosilci za mednarodno
zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku
deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi,
žrtve prometnih nesreč itd)
Pri vsakem ukrepu so prisotni podali svoje predloge, in sicer po naslednjih vsebinah:
Ukrepi za doseganje cilja

Rok za izvedbo
ukrepa

Odgovorni
nosilec/i

Vir finančnih
sredstev

Ocenjevalno
orodje/kazalnik

In določili izvajalce osrednjeslovenske regije.
4. Seja koordinacijske skupine, dne 11. 2. 2014
5. Seja koordinacijske skupine, dne 26. 2. 2014
Na obeh srečanjih so se dopolnjevale tabele z naslednjo vsebino:
Ukrepi za doseganje cilja

Rok za izvedbo
ukrepa

Odgovorni
nosilec/i

Vir finančnih
sredstev

Ocenjevalno
orodje/kazalnik

In določanjem izvajalcev osrednjeslovenske regije.
V elektronski obliki pa se je pridobivalo še nadaljnje popravke in pripombe.
Čakanje na navodila RS Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
V sredini meseca marca, dne 17.3.2014, so imeli koordinatorji Nacionalnega programa socialnega
varstva (NPSV) sestanek na (v nadaljevanju: MDDSZ).
Sprejeli so naslednje sklepe:

7

1. MDDSZ bo preučilo vse možnosti glede potrjevanja regijskih izvedbenih načrtov. V kolikor bo
MDDSZ pridobilo vsa ustrezna mnenja in soglasja pristojnih organov (MGRT in SVZ), bi
potrjevanje izvedbenih načrtov izvedli razvojni sveti regij, ob predpostavki, da bi za to dali
svoje soglasje vsi lokalni organi regije.

-

Predstavnica Litije, je opozorila na posebni status njene regije. MDDSZ bo posebej
pozorno na njihovo situacijo.

2. MDDSZ bo pisno obvestilo vse centre za socialno delo, ki koordinirajo pripravo regijskih
izvedbenih načrtov, o odločitvi glede postopka potrjevanja regijskih izvedbenih načrtov.
V kolikor obstoji v regiji interes ni ovir, da bi se regijski izvedbeni načrti potrdili v okviru
potrjevanja RRP. Vendar gre za popolnoma neodvisen in ločen postopek, ki nima nikakršne
povezave s potrditvijo oz. sprejemom regijskega izvedbenega načrta, kot je predviden po
resoluciji NPSV.

3. Inštitut RS za socialno varstvo bo vsem centrom, ki koordinirajo pripravo regijskih izvedbenih
načrtov, posredoval komentarje na njihove načrte.

4. Vsebinska potrditev regijskih izvedbenih načrtov se izvede v okviru regijske koordinacijske
skupine, ki je načrt pripravljala.

5. Tako potrjene načrte naj koordinatorji posredujejo MDDSZ in Inštitutu.
Ob tem pa sprejeli še spremembe, glede potrjevanja izvedbenega načrta NPSV s strani občin, in sicer,
da je potrebno počakati na navodila MDDSZ.
Koordinatorka ga. Nataša Udovič je še dodala da je, na podlagi poslanih komentarjev Inštituta RS za
socialno varstvo naredila tudi popravke izvedbenega načrta. Popravki so bili predvsem tehnične
narave. Na predlog MOL pa se je dodalo še dva ukrepa pri tretjem cilju.
Za potrditve oz. predloge sprememb je bil nato določen rok do, dne 4.4.2014.
Dokončna zadnja verzija načrta NPSV je bila, dne 7. 4. 2014, poslana na MDDSZ.

Zaključek
Dne, 28. 10. 2014 so občine, s strani MDDSZ prejele Povzetek regijskega izvedbenega načrta na
področju socialnega varstva 2014 - 2016 za osrednjo statistično regijo, skupaj z navodilom, da se s
povzetkom seznani občinske svete posameznih občin.
Pripravila:
Mag. Nevenka MALAVAŠIČ,
Vodja oddelka za družbene dejavnosti
in splošne zadeve

Berto MENARD
ŽUPAN OBČINE LOGATEC
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