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1. UVOD
Naloga Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva spada med redne letne naloge Inštituta
RS za socialno varstvo že skoraj desetletje. V tem času so se naslov naloge, metodologija zbiranja in
analiziranja podatkov ter časovni zajem podatkov sicer nekoliko spreminjali, osnovni cilj – popis
programov ter njihova kvantitativna in kvalitativna analiza - pa ostaja isti.
Pričujoče poročilo se torej nanaša na programe socialnega varstva, ki jih je MDDSZ v letu 2007 preko
javnega razpisa sofinanciralo za obdobje enega leta v enkratnem znesku do 1.500 € (A programi) ali v
znesku nad 1.500 € (B programi) ter programe, ki so bili v tem letu vključeni v petletno sofinanciranje
(C programi).
V nadaljevanju poročila je najprej predstavljena metodologija zbiranja in obdelave podatkov, nato so
predstavljeni nekateri skupni podatki in ugotovitve o analiziranih programih, temu pa sledijo še
predstavitve programov po posameznih v letu 2007 na novo oblikovanih področjih. Glavne
ugotovitve ter primerjava zbranih podatkov s količinskimi in organizacijskimi merili za javne
socialnovarstvene programe, kot jih določa ReNPSV 2006-2010 (Uradni list RS 39/2006), pa so
predstavljeni v zadnjem delu poročila.
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2. METODOLOGIJA

Analiza programov socialnega varstva se nanaša na leto 2007 in vključuje 258 programov, ki jim je
MDDSZ v tem letu namenilo enkratni znesek v višini do 1.500 € (A programi) ali v znesek nad 1.500 €
(B programi) ali pa so bili v tem letu vključeni v petletno sofinanciranje (C programi).
Večina podatkov o programih, ki so zajeti v analizo, je pridobljenih iz končnih poročil o izvajanju
programov za leto 2007, nekaj pa smo jih pridobili tudi preko telefonskih pogovorov z izvajalci, ki smo
jih v primeru pomanjkljivo izpolnjenega končnega poročila kontaktirali in prosili za dodatna pojasnila.
Analiza je kvantitativna in kvalitativna. Predvsem kvantitativni del smo v primerjavi s poročili iz
preteklih let zelo okrepili. Programi so natančno predstavljeni po posameznih področjih, znotraj njih
pa so še dodatno smiselno ločeni, večinoma glede na vrsto financiranja (enoletno sofinancirani
skupaj, večletno sofinancirani skupaj). V okviru vsakega področja je najprej predstavljeno financiranje
programov, sledijo podatki o uporabnikih in obsegu izvajanja programov, potem metode dela in cilji
programov, nazadnje pa podatki o izvajalcih v programih.
MDDSZ je za razpis, ki se je nanašal na leto 2007, oblikovalo nova razpisana področja glede na
ReNPSV 2006-2010 (Uradni list RS 39/2006), in sicer 8 v okviru socialnovarstvenih programov in 7 v
okviru razvojnih in eksperimentalnih programov. Izvedena analiza sledi tej razporeditvi programov.
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3. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že od leta 1993 sofinancira izvajanje programov
socialnega varstva. Še v večji meri je ministrstvo k tovrstnemu sofinanciranju pristopilo po letu 1996,
ko je za dopolnilne programe socialnega varstva namenilo že približno 136 milijonov tolarjev
(567.935,24 €). V letu 2006 je bilo za izvajanje programov namenjenih preko 5.240.000 €, v letu 2007
6.890.140,00 €. S temi sredstvi je bilo sofinanciranih 258 programov na osmih razpisanih področjih v
okviru socialnovarstvenih programov in sedmih razpisanih področjih v okviru razvojnih in
eksperimentalnih programov. Sofinanciranje programov za letošnje leto pa se je po podatkih, ki jih
MDDSZ objavlja na svojem spletnem mestu, dvignilo še za slab milijon evrov. MDDSZ je torej v letu
2008 programom socialnega varstva namenilo 7.742.820,00 €. Višina sredstev, ki jih MDDSZ namenja
sofinanciranju programov socialnega varstva po letih (od leta 1996 do leta 2008) je prikazana tudi na
naslednji sliki.
Slika 1: Višina sredstev, ki jih MDDSZ namenja sofinanciranju programov socialnega varstva po letih
(vir: MDDSZ)

Daleč največji delež sredstev, ki so na MDDSZ rezervirana za programe socialnega varstva, je
namenjenih večletno sofinanciranim programom. V letu 2007 je bilo tem programom namenjenih
približno 70 % vseh sredstev, natančneje 4.818.150 €.

Predmet razpisa so bili programi na dveh področjih po ReNPSV 2006-2010 (Uradni list RS 39/2006), in
sicer Socialnovarstveni programi (SVP):
-

SVP1 - Programi materinskih domov in zavetišč za ženske (prednostne regije za varne hiše so
Jugovzhodna Slovenija, Pomurska in Spodnjeposavska, za materinske domove pa Goriška,
Podravska in Notranjsko-kraška)
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-

-

-

-

-

SVP 2 – Programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
in programi centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
(stanovanjske skupine: 16 do 20 mest v stanovanjskih skupinah, prednostni regiji za dnevne
centre sta Notranjsko-kraška in Koroška)
SVP 3 - Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani
programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence
invalidov
SVP 4 – Programi terapevtskih skupnosti in drugih programov, ki omogočajo nastanitev za
uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje
in pripravo uporabnikov za vstop v terapevtske skupnosti), centrov za reintegracijo
abstinentov v družbo, programov za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev drog
ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog
SVP 5 – Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma
in drugih oblik zasvojenosti
SVP 6 – Programi sprejemališč in zavetišč za brezdomce (prednostni regiji za zavetišče za
brezdomce sta Osrednjeslovenska in Podravska)
SVP 7 - Specializirani terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov (prednostne regije so
Podravska, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška)
SVP 8 – Programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
(prednostni regiji sta Osrednjeslovenska in Podravska)

ter Razvojni in eksperimentalni programi (REP):
-

-

REP 1 - Programi za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v
osebnih stiskah
REP 2 – Nizkopražni programi za uživalce drog, mreža centrov za svetovanje in socialno
rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave
REP 3 – Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma
in drugih oblik zasvojenosti
REP 4 - Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v
bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih
REP 5 – Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja (Prednostna regija je Jugovzhodna
Slovenija)
REP 6 – Programi za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju
REP 7 – Drugi programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih
programov

MDDSZ je v letu 2007 preko letnega razpisa sofinanciral 258 programov socialnega varstva na 15.
razpisanih področjih. V naslednji preglednici je prikazano število programov po posameznih področjih
glede na vrsto sofinanciranja.
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Preglednica 1: Število sofinanciranih programov v letu 2007 po posameznih področjih glede na vrsto sofinanciranja
Razpisano področje
Socialno varstveni programi - SVP
SVP 1
Programi materinskih domov in zavetišč za ženske
SVP 2
Programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
programi centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
SVP 3
Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani
programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence
invalidov
SVP 4
Programi terapevtskih skupnosti in drugih programov, ki omogočajo nastanitev za uživalce
drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in
pripravo uporabnikov za vstop v terapevtske skupnosti), centrov za reintegracijo abstinentov
v družbo, programov za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev drog ter
terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog
SVP 5
Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in
drugih oblik zasvojenosti
SVP 6
Programi sprejemališč in zavetišč za brezdomce
SVP 7
Specializirani terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam,
namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov
SVP 8
Programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
Razvojni in eksperimentalni programi - REP
REP 1
Programi za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v os. stiskah
REP 2
Nizkopražni programi za uživalce drog, mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo
zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave
REP 3
Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in
drugih oblik zasvojenosti
REP 4
Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem
okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih
REP 5
Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja
REP 6
Programi za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladostnikov,
prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni programi,
namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju
REP 7
Drugi programi namenjeni odpravljanju soc. stisk, ki niso del drugih razpisanih programov
Skupaj

Enkratni znesek
do 1.500 € (A)

Znesek
Večletno sofinanc. Skupaj vsi
nad 1.500 € (B) programi (C)
programi

0

5

13

18

0

8

13

21

0

8

4

12

1

8

8

17

1

8

1

10

0

3

4

7

1

5

1

7

0

3

0

3

2

2

3

7

3

7

5

15

17

6

0

23

9

5

2

16

5

3

5

13

8

17

9

34

32
79

19
107

4
72

55
258

Stran 11 od 126

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciralo 95 socialnovarstvenih programov (SVP) in 163 razvojnih in
eksperimentalnih programov (REP), kar je 63,2 % vseh sofinanciranih programov v tem letu. Največ
sofinanciranih programov je bilo s področja REP 7, to so programi namenjeni odpravljanju socialnih
stisk, ki niso del drugih razpisanih programov. Tudi v prejšnjih letih je bilo sofinanciranih največ
programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk in niso del drugih razpisanih programov (to je
bilo v preteklih razpisih področje 12). Področju REP 7 po številu sofinanciranih programov sledi
področje REP 6 (Programi za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni programi,
namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju) s 34 programi, med katerimi je bilo 9
programov vključenih v petletno sofinanciranje. Sledijo terapevtski programi in drugi programi za
urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (REP 3) s 23 programi
(nobenega C programa) in programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in programi centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju (SVP 2) z 21 programi (13 C programov). Najmanj programov je bilo sofinanciranih na
področju SVP 8 (Programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog), in sicer
so na MDDSZ dodelili sredstva trem programom.
MDDSZ je največ sofinanciranim programom dodelilo sredstva v višini nad 1.500 €, ki pa so bila
sofinancirana le za eno leto (B programi). Takih je bilo 107 oziroma 41,5 % vseh programov.
Devetinsedemdeset je bilo A programov in 72 C programov, in sicer največ (13) programov
materinskih domov in zavetišč za ženske ter programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju in prav tako 13 programov centrov za svetovanje za osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.
Daleč največji delež sredstev, ki so na MDDSZ rezervirana za programe socialnega varstva, je
namenjenih večletno sofinanciranim programom. V letu 2007 je bilo tem programom namenjenih
približno 70 % vseh sredstev, natančneje 4.818.150 €. Največ sredstev je MDDSZ namenilo
programom stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
programom centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (SVP 2), in
sicer 1.620.076,37 €. Več kot milijon evrov so od MDDSZ prejeli še programi terapevtskih skupnosti
in drugih programov, ki omogočajo nastanitev za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami
sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov za vstop v terapevtske
skupnosti), centrov za reintegracijo abstinentov v družbo, programov za vzporedno terapevtsko
pomoč družinam uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce
drog (SVP 4), ki so skupaj prejeli 1.090.398,4 €.
V nadaljevanju natančno predstavljamo posamezna področja sofinanciranih programov.
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4. PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA, KI SO BILI V LETU 2007
SOFINANCIRANI OD MDDSZ, PO POSAMEZNIH PODROČJIH
4.1 SVP 1 – Programi materinskih domov in zavetišč za ženske (prednostne regije za varne hiše
so Jugovzhodna Slovenija, Pomurska in Spodnjeposavska, za materinske domove pa Goriška,
Podravska in Notranjsko-kraška)
Preglednica 2: Programi materinskih domov in zavetišč za ženske glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

B

NAZIV PROGRAMA
Medregijska družinska
hiša varnega zavetja
Kočevje
Materinski dom Mozirje
in Žalec
Varna hiša Karitas za
Primorsko
Varna hiša za ženske in
otroke, žrtve nasilja
Varna hiša Ptuj

Varna hiša Gorenjske
Varne hiše za ženske in
otroke, ki so žrtve nasilja
Materinski dom
Zatočišče za ženske in
otroke
Varna hiša Pomurja
C

Varna hiša
Zavetišče za ženske in
otroke žrtve nasilja
Pepcin dom
Materinski dom Postojna
Varna hiša Maribor
Materinski dom Maribor
Krizni center za ženske in
otroke, žrtve nasilja v
družini
Materinski dom
Materinski dom Solkan in
dom Karitas na cesti

ORGANIZACIJA

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

Društvo varnega zavetja
Kočevje

42609,97

19926,29

Škofijska Karitas Maribor

48295,3

19926

Zavod Karitas Samarijan
Društvo za nenasilno
komunikacijo
CSD Ptuj
Društvo za pomoč
ženskam in otrokom
žrtvam nasilja Varna hiša
Gorenjske
Društvo regionalna varna
hiša
Javni zavod Socio

42318

29889

127660,82
56904,68

28739,75
28577

122051,41

60544,6

217726,26
59392,15

114889,04
33372,38

SOS telefon
Društvo varnega zavetja
Ljutomer
Društvo življenje brez
nasilja in krivic za podporo
žrtvam nasilnih dejanj

139345,83

82497,21

99967,53

59336,93

90699,35

57643,28

CSD Krško
Talita Kum Zavod Postojna
CSD Maribor
CSD Maribor

50666,04
40906,66
171027,51
146495,91

36089,6
25885,12
115437,65
80912,07

Društvo ženska
svetovalnica
Zavod Pelikan Karitas

176445,51
150749,22

22574,61
112382,88

98742,47

65979,03

Zavod Karitas Samarijan
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V letu 2007 je MDDSZ preko javnega razpisa sofinanciralo 18 programov materinskih domov in
zavetišč za ženske. Od tega jih ima 13 petletne pogodbe o sofinanciranju (C programi), 5 pa pogodbo
o enoletnem sofinanciranju (B programi).

Slika 2: Delež in število programov materinskih domov in zavetišč za ženske glede na vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Programom je bilo skupaj namenjenih 1.882.005 €, od tega 83,1 % večletno sofinanciranim
programom. Izvajalci so na MDDSZ zaprosili za 1.041.414 €, prejeli pa 994.602,4 €, kar je 95,5 % vseh
zaprošenih sredstev. Dobro polovico (52,8 %) vseh prejetih sredstev so izvajalci dobili od MDDSZ.
Dobrih 26 % (501.815 €) prejetih sredstev predstavljajo sredstva iz občinskih proračunov (263.370 €
je prispevala Mestna občina Ljubljana, 78.930 € Mestna občina Maribor). Med večjimi financerji
programov materinskih domov in zavetišč za ženske je potrebno omeniti še FIHO, ki je tem
programom namenil skupaj 116.945 € (dobrih 6 % vseh sredstev) in donatorje, ki so prispevali 81.787
€ (dobre 4 % vseh sredstev). 74.821 € (3,9 % vseh sredstev) so predstavljali prispevki uporabnikov,
19.345 € sredstva iz EU ter 15.289 sredstva ZRSZ. Manjši delež sredstev so programi prejeli še iz
nekaterih drugih virov.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Vseh 18 materinskih domov, varnih hiš oziroma zavetišč, ki jih je sofinanciralo MDDSZ, je imelo
skupaj 1.762 uporabnic ter uporabnikov. Ciljna skupina uporabnikov so predvsem ženske in otroci, ki
so oziroma še doživljajo nasilje. Izvajalci v šestih programih posebej omenjajo, da so njihove
uporabnice ženske z oziroma brez otrok, ki se znajdejo v ogrožujoči nasilni situaciji in potrebujejo
takojšen umik v varen prostor. Izvajalci v šestih programih omenjajo, da so med uporabnicami tudi
nosečnice, porodnice in matere z majhnimi otroci, - v šestih programih pa sprejmejo tudi druge
ženske v ekonomski, socialni ali stanovanjski stiski. V varni hiši Društva življenje brez nasilja in krivic
za podporo žrtvam nasilnih dejanj, Varni hiša Pomurja in Zatočišču za ženske in otroke v okviru SOS
telefona sprejemajo tudi ženske brez slovenskega državljanstva oziroma brez urejenega
pravnoformalnega statusa v RS. V osmih programih so med uporabnicami tudi ženske s posebnimi
potrebami oziroma invalidke, ženske s težavami v duševnem zdravju ali motnjami v duševnem
razvoju, v treh pa tudi odvisnice od alkohola ali prepovedanih drog ob predpostavki, da so obenem
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vključene tudi v ustrezen terapevtski program. V telefonsko svetovanje v Varni hiši Društva življenje
brez nasilja in krivic za podporo žrtvam nasilnih dejanj in v Varni hiša Pomurja so vključeni vsi, ki
iščejo pomoč zaradi svojih stisk in težav, posebej tisti z izkušnjo nasilja.
Enoletno sofinancirani programi so imeli v letu 2007 skupaj 997 različnih uporabnic in uporabnikov,
od tega so jih samo v programu Medregijska družinska hiša varnega zavetja Kočevje našteli 888, kar
glede na njihove številne aktivnosti ni presenetljivo. Kljub temu je potrebno poudariti, da večina
njihovih uporabnikov ni bila vključena v dlje trajajoče procese pomoči oziroma psihosocialne
obravnave: 567 oseb je bilo vključenih preko 24-urnega telefona, 321 preko informacijske pisarne,
144 v zatočišče, 38 v Medregijsko družinsko hišo, 2 v reševanje socialne problematike , 135 v
samopomočne skupine , 57 se je udeležilo predavanji in izobraževanj, 28 otrok je bilo vključenih v
učno pomoč, 35 oseb je potrebovalo zagovorništvo, za prav toliko (35) oseb je bilo organizirano
sodelovanje z vladnimi institucijami. V ostale enoletno sofinancirane programe je bilo torej vključenih
skupaj 109 oseb.
Na mesec je bilo v teh programih povprečno 24,8 uporabnic in uporabnikov (od tega povprečno 5,7
oseb mlajših od 18 let), največ 86,8 v Medregijski družinski hiši varnega zavetja Kočevje. Povprečno
so imeli programi 214,3 nočitev na mesec.
Uporabnice in uporabniki so bili v različne aktivnosti programov različno dolgo vključene oziroma
vključeni. Poročevalci iz programa Medregijska družinska hiša varnega zavetja Kočevje navajajo, da so
se uporabniki njihovega 24-urnega telefona posluževali povprečno 9 ur na mesec , preko
informacijske pisarne so bili vključeni 22 ur na mesec, v 24-urno zatočišče 12 ur na mesec, v
medgeneracijsko družinsko hišo varnega zavetja 34 ur na mesec, v reševanje svoje socialne
problematike 176 ur na mesec, v samopomočne skupine 12 ur na mesec, v predavanja in
izobraževanja 9 ur na mesec, v učno pomoč 26 ur na mesec in v zagovorništvo 9 ur na mesec. V Varni
hiši Karitas za Primorsko so uporabnice in uporabniki v individualno delo vključene 13 ur na mesec, v
skupinsko delo pa povprečno 13 ur na mesec.
Programi se izvajajo 24 ur na dan, saj uporabnicam in otrokom omogočajo bivanje, prav tako se 24
ur na dan izvajajo tudi dežurstva (telefonske linije). V Materinskem domu v Mozirju in Žalcu ter v
Varni hiši Karitas za Primorsko se večina aktivnosti odvija od zjutraj do 18. oziroma 20. ure zvečer.
Dejavnosti v Varni hiši Ptuj se odvijajo vsak ponedeljek, sredo in petek od 8:00 do 19:00, v torkih in
četrtkih pa od 8:00 do 15:00.
Preglednica 3: Enoletno sofinancirani programi materinskih domov in zavetišč za ženske
Skupno št.
različnih
uporabnikov
888

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec
86,8

Materinski dom Mozirje in Žalec

27

7,8

204,4

Varna hiša Karitas za Primorsko

13

5,6

152,8

Varna hiša Ptuj

40

9,5

213,5

Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja

29

14,3

379

Program
Medregijska družinska hiša varnega zavetja Kočevje

Povpr. št.
nočitev/mesec
121,6
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Večletno sofinancirani programi materinskih domov, zavetišč in varnih hiš so imeli v letu 2007 skupaj
765 različnih uporabnic in uporabnikov. Največ (168) različnih uporabnic in uporabnikov je imel
Materinski dom Zavoda Pelikan Karitas. Na mesec je bilo v programe vključeno povprečno 15,4
uporabnic oziroma uporabnikov, od tega povprečno nekaj več kot 7 (7,3) uporabnikov, mlajših od 18
let.
Povprečno so imeli programi 341,5 nočitev na mesec, kar je povprečno približno 130 nočitev več na
mesec kot v enoletno sofinanciranih programih. V povprečju je bilo največ nočitev v Varni hiši za
ženske in otroke, ki so žrtve nasilja Celje in v Materinskem domu Zavoda Pelikan Karitas.
V programih so se tekom leta izvajale različne aktivnosti v katere je bilo vključeno različno število
uporabnic in uporabnikov:
- V individualno delo in skupinske dejavnosti v programu Zatočišče za ženske in otroke (SOS
telefon) se je vključevalo vseh 49 uporabnic/uporabnikov. V individualno obravnavo so se
povprečno vključevale po 6,7 ur na mesec, v skupinsko pa po 27 ur na mesec;
- V Varni hiši Pomurja se je v delavnice vključevalo 14 žensk (povprečno po 5,7 ur na mesec) in
16 otrok (po 5,5 ur na mesec), psihosocialne podpore (povprečno 30 ur na mesec) in ostalih
storitev (13 ur na mesec) pa je bilo deležnih 50 uporabnic/uporabnikov;
- V Varni hiši v okviru Društva življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam nasilnih dejanj
se je informativnih razgovorov pred sprejemom udeleževalo 65 uporabnic/uporabnikov
(povprečno pol ure na mesec), pomoči po odpustu pa 73 (povprečno pol ure na mesec). V
varni hiši je bilo nastanjenih 28 oseb, v informacijskih delavnicah pa je sodelovalo 350
dijakov (17 ur na mesec);
- V Zavetišču za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom je bilo v njihove aktivnosti vključenih
17 oseb (aktivna udeležba v procesu pomoči povprečno 40 ur na mesec);
- V Materinskem domu Postojna je bilo nastanjenih 15 oseb (aktivna udeležba v procesu
pomoči povprečno 30 ur na mesec za ženske in 2 uri za otroke), imeli so 21 klicev za sprejem,
12 osebnih razgovorov za sprejem ter eno direktno prošnjo za sprejem;
- Aktivnosti Varne hiše Maribor se je udeleževalo 60 oseb;
- V Materinskem domu v Mariboru je bilo v terapevtsko skupino (po 3 ure na mesec) ter
skupino uporabnic in zaposlenih (po 6 ur na mesec) vključeno 17 uporabnic, v skupino otrok
pa 12 uporabnikov (2 uri na mesec), prvo socialno pomoč preko telefona so nudili 125
osebam, v ustvarjalne delavnice je bilo vključenih 40 oseb po povprečno 8 ur na mesec,
predstavitvenih dni pa se je udeležilo 23 oseb;
- V Kriznem centru Društva ženska svetovalnica so imeli 81 uporabnikov vključenih v različne
aktivnosti;
- Materinski dom Zavoda Pelikan je imel v podprogramu celodnevne obravnave v materinskem
domu 25 žensk in 23 otrok, ki so se aktivno udeleževali obravnave povprečno 180 ur na
mesec; 111 oseb na razgovorih za sprejem; 9 uporabnic so spremljali tudi po odhodu iz
materinskega doma; preko spletnega foruma pa so posredovali 79 odgovorov;
- V program Materinski dom Solkan in dom Karitas na cesti je bilo vključenih 45 oseb, v
aktivnosti Varne hiše Gorenjske pa 50 oseb;
- V Varna hiše za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja Celje je bilo nastanjenih 118 oseb,
materialna oskrbo so nudili 67 osebam, psihosocialno podporo 112. uporabnicam po 12 ur na
mesec, spremstvo in zagovorništvo 72 osebam po 4 ure na mesec, delavnic se je udeleževalo
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-

118 oseb v povprečju po 9 ur na mesec, v individualno in skupinsko delo je bilo vključenih 29
oseb po 6 ur na mesec, učno pomoč pa so nudili štirim otrokom po 13 ur na mesec;
V Materinski dom Javnega zavoda Socio je bilo vključenih 41 oseb, v materialno oskrbo,
psihosocialno podporo uporabnicam (povprečno po 16 ur na mesec), spremstvo,
zagovorništvo (povprečno 2 uri na mesec) in druge aktivnosti pa 18 uporabnic.

Programi se izvajajo 24 ur na dan, saj uporabnicam in otrokom omogočajo bivanje, prav tako se 24 ur
na dan izvajajo tudi dežurstva (telefonske linije). Večina aktivnosti se odvija v dopoldanskem času
med 7.00 in 15.00 p (Varna hiša Društva življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam nasilnih
dejanj, Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom, Materinski dom Postojna), v nekaterih
programih pa so svetovalne delavke med tednom prisotne tudi do večera (Varna hiša Pomurja, Varna
hiša Maribor, Materinski dom Maribor, Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini
Društva ženska svetovalnica, Materinski dom Zavoda Pelikan Karitas, Materinski dom Solkan in dom
Karitas na cesti, Materinski dom Socio). Na svetovalni telefon Varne hiše za ženske in otroke, ki so
žrtve nasilja Celje, lahko uporabniki pokličejo med 9:00 in 11:00 in od 15:00 do 17:00.
Preglednica 4: Večletno sofinancirani programi materinskih domov in zavetišč za ženske
Skupno št.
različnih
uporabnikov
49

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec
11,7

Varna hiša Pomurja

50

8,3

245,7

Varna hiša (Društvo življenje brez nasilja in krivic)

28

9,8

117,3

Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom

17

5,9

155

Materinski dom Postojna

15

5,7

160,5

Varna hiša Maribor

60

13,7

283,1

Materinski dom Maribor

43

22,8

409,8

Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini

81

18,5

165,5

Materinski dom (Pelikan Karitas)

168

24,8

750,8

Materinski dom Solkan in dom Karitas na cesti

45

16,2

361,8

Varna hiša Gorenjske

50

15,1

368,6

Varna hiše za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja Celje

118

31,5

722,8

Materinski dom (JZ Socio)

41

16,7

429,7

Program
Zatočišče za ženske in otroke

Povpr. št.
nočitev/mesec
270,1

METODE DELA
Izvajalci kot uporabljeni metodi dela v programih najpogosteje omenjajo individualno dela oziroma
delo s posameznikom ter delo s skupino. Nekateri metode dela opišejo natančneje, nekateri pa v
poročilu navedejo le omenjeni dve. Štirje izvajalci med uporabljenimi metodami dela navajajo še
skupnostno delo oziroma preventivno delovanje proti normalizaciji nasilja v skupnosti ter
individualno ali telefonsko svetovanje. V petih programih se izvaja tudi zagovorništvo, spremljanje
uporabnic in uporabnikov po raznih institucijah ter opolnomočenje. Izvajajo se tudi različne oblike
pomoči pri reševanju zelo konkretnih težav in stisk (reševanje eksistenčnega problema, pisanje
prošenj in dopisov, urejanje pravnoformalnih zadev, organizacija vsakdanjega življenja), prva socialna
pomoč, učna pomoč za otroke in mladostnice ter druge oblike dela z otroki. Dva izvajalca omenjata
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tudi izdelavo in sledenje individualnemu načrtu pomoči. Med skupinskimi metodami dela izvajalci
omenjajo samopomočne skupine, medsebojno neformalno druženje uporabnic, prostočasne
aktivnosti, delavnice in tedenska srečanja uporabnic in zaposlenih.
CILJI PROGRAMOV
Z izvajanjem programov materinskih domov, zatočišč in varnih hiš skušajo izvajalci slediti naslednjim
glavnim ciljem:
- Nudenje takojšnje pomoči in oskrbe ter možnosti umika v varen prostor;
- Pomoč pri reševanju eksistenčnih vprašanj in zagotavljanju virov za dostojno življenje;
- Svetovanje, zagovorništvo in opolnomočenje uporabnic;
- Pomoč in podpora pri predelovanju izkušnje nasilja, pri okrevanju od posledic nasilja in
učenju nenasilnih vzorcev in načinov komuniciranja, pri krepitvi samozavesti in izboljšanju
samopodobe ter osebnostni rasti ;
- Vzpostavitev širše mreže pomoči in nove socialne mreže;
- Pomoč pri ustvarjanju novega življenja brez nasilja, usposobitev za samostojno, bolj
avtonomno življenje,pomoč pri reševanju stanovanjskega problema in iskanju službe;
- Informiranje in osveščanje javnosti o pojavu nasilja v družini, zmanjševanje tolerance do
nasilja in preventivno delovanje;
- Krizni center ima še nekaj specifičnih ciljev, in sicer najti trajnejšo obliko namestitve, zbiranje
dokazov in pomoč žrtvi pri prijavi kaznivega dejanja ter zagotoviti možnost varnega umika 24
ur na dan.
IZVAJALCI PROGRAMOV
V enoletno sofinanciranih programih materinskih domov, zavetišč in varnih hiš je bilo zaposlenih 18
oseb, od tega je bilo 13 izvajalcev redno zaposlenih, 5 pa e v okviru APZ (najverjetneje javna dela,
čeprav izvajalca izrecno v poročilu tega ne omenjata). Sedem je bilo socialnih delavcev s šesto ali
sedmo stopnjo izobrazbe, en magister sociologije ter štirje izvajalci s sedmo stopnjo izobrazbe
različnih smeri. Ostali zaposleni izvajalci so imeli nižje stopnje izobrazbe.
Pet zaposlenih izvajalcev je bilo financiranih izključeno iz sredstev MDDSZ, ostali pa iz sredstev
MDDSZ in drugih virov (ESS, FIHO, ZRSZ, občine). Šest zaposlenih izvajalcev je opravilo okrog 2.100 ur
dela na leto v programu, 7 med 1.000 in 1.500, ostali pa manj.
Trije programi so imeli tudi druge plačane izvajalce, in sicer je bilo teh skupaj 6. Trije med njimi so bili
socialni delavci, vsi pa so imeli sklenjeno pogodbeno razmerje. Njihovo delo je bilo plačano iz
sredstev MDDSZ, FIHO, občin in donacij. Skupaj so opravili 2.687 ur dela. Trije med njimi so izvajali
supervizijo, ostali pa svetovanje, računovodstvo, pravne storitve, itd.
Vsi programi razen Medregijske družinske hiše varnega zavetja Kočevje so vključevali tudi
prostovoljce, in sicer jih je bilo skupaj 22. En prostovoljec je opravil povprečno 447,8 ur dela na leto.
Prostovoljci so največkrat izvajali druženje in spremstvo, poleg tega pa še dežuranje na telefonu,
učno pomoč, razgovore z uporabnicami, osveščanje in informiranje javnosti, pomoč pri iskanju
donatorjev.
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Večletno sofinancirani programi so zaposlovali 72 oseb, od tega največ (9) Materinski dom Maribor.
61 oseb (84,7 %) je imelo redne zaposlitve, 9 je bilo javnih delavcev, en pripravnik in ena zaposlitev
preko ESS. Med zaposlenimi je bilo 42 socialnih delavcev z diplomo šeste ali sedme stopnje, 19
zaposlenih s šesto ali sedmo stopnjo izobrazbe večinoma družboslovnih smeri, ostali zaposleni so
imeli nižje stopnje izobrazbe.
31 zaposlitev je bilo financiranih samo iz sredstev MDDSZ. Te osebe so opravile po približno 2.100 ur
dela v programu na leto. 15 zaposlitev je bilo financiranih sredstev MDDSZ in drugih virov (FIHO,
občine, ZRSZ), ostali zaposleni so prejemali plačo samo iz drugih virov (največkrat iz proračuna občin,
ZRSZ, FIHO, donacij, lastnih sredstev društev, sredstev EU ter drugih virov MDDSZ). 20 oseb je
opravilo od 1.000 do približno 1.500 ur dela v programu, ostali pa manj kot 1.000.
V devetih večletno sofinanciranih programih materinskih domov, varnih hiš in zatočišč je sodelovalo
tudi 15 ostalih plačanih izvajalcev, v šestih programih pa poleg zaposlenih niso imeli drugih plačanih
izvajalcev. 13 izvajalcev je delo opravljalo pogodbeno, 2 pa preko študentskih napotnic. Njihovi
'honorarji' so se največkrat financirali iz sredstev občin in FIHA. V letu 2007 so opravili preko 4.200
(4.205) ur dela v programih. Izvajalci so najemali zunanje sodelavce za supervizijo, računovodstvo in
razna administrativna dela, koordiniranje in organizacijo, pravno pomoč, skupinsko delo z
uporabnicami in otroki, učno pomoč in podobno.
Vseh 13 večletno sofinanciranih programov je imelo med svojimi izvajalci tudi prostovoljce, bilo jih je
93. En prostovoljec je opravil povprečno okrog 100 (101,1) ur dela na leto. V največji meri so izvajali
delavnice, učno pomoč in varstvo otrok, dežurstva in svetovalno delo, se z uporabnicami in otroki
družili in jih spremljali. Izvajali so tudi administrativna in hišniška dela, zdravstveno vzgojo, pravne
nasvete ter praktično pomoč pri izvajanju programa.
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4.2 SVP 2 – Programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in programi centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju (stanovanjske skupine: 16 do 20 mest v stanovanjskih skupinah, prednostni regiji za dnevne
centre sta Notranjsko-kraška in Koroška)
Preglednica 5: Programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
programi centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju glede na vrsto in
višino financiranja
FINANCIRANJE

B

C

NAZIV PROGRAMA
Stanovanjska skupina
Dnevni center Brežice
Center za svetovanje –
Odprta hiša
Stanovanjska skupina
Mali Vrh
Svetovalnica Prevalje
Dnevni center Kočevje
Dopolnilna mreža
stanovanjskih skupin
Dnevni centri Ljubljana,
Maribor, Kočevje
Dnevni center Ljubljana
Program mreže
stanovanjskih skupin za
osebe, ki imajo
dolgotrajne psihosocialne
težave in potrebujejo
rezidencialno oskrbo
Dnevni delovno
terapevtski center Barčica
Mreža dnevnih centrov
Mreža dnevnih centrov
Mreža dnevnih centrov
Mreža stanovanjskih
skupin
Stanovanjske skupine
Svetovalnica Altra
Dopolnilna mreža
dnevnih centrov
Mreža stanovanjskih
skupin
Mreža stanovanjskih
skupin
Mreža pisarn

ORGANIZACIJA
CSD Koper
Ozara Slovenije

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ
125829,51
41592,76
43275,36
19926,29

Novi Paradoks

30584,59

19926,29

Novi Paradoks
Društvo Altra
Šent Slovensko združenje
za duševno zdravje
Šent Slovensko združenje
za duševno zdravje
Društvo Vita za pomoč po
nezgodni poškodbi glave
Društvo Altra

67724,39
25543,3

31793
19926,29

32520,71

19926,29

65072,9

37312,1

90768,18
46241,87

45072,24
8023,94

Društvo Altra

336783,29

175408

CSD Koper
Ozara
Šent
Vezi

203759,48
315087,79
401811,87
94463,99

47742,26
78659,41
142061,26
46052,74

Šent
Novi paradoks
Altra

368211,01
462028,42
55653,04

220720,98
81796,48
33372,38

88680,1

36229,63

Ozara

611751,33

238685,15

Vezi
Ozara

199724,8
453960,96

52270,95
223577,93

Šent

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciralo enaindvajset socialnovarstvenih programov s področja
stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in centrov za svetovanje
za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Osem programov je bilo sofinanciranih
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enoletno, in sicer v višini nad 1.500 € (B programi), trinajst pa jih bilo sofinanciranih večletno (C
programi).
Slika 3: Delež in število programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in programov centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju glede na
vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Enaindvajsetim programom s področja stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju je
bilo namenjenih 4.119.476,89 €. Največji delež sredstev je sofinanciralo MDDSZ, in sicer 1.620.076,37
€, kar je 39,3 % vseh sredstev. Za C programe so namenili 1.384.601,11, kar predstavlja 85,5 %
celotnega sofinanciranega zneska za programe tega področja. Izvajalci programov so na MDDSZ
zaprosili za 1.914.648,29 €, na razpisu pa so pridobili 84,6 % zaprošenih sredstev. Občine so
prispevale 18,6 % vseh sredstev, FIHO 11,4 %, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 9,1 %,
prispevki uporabnikov predstavljajo 11,4 % vseh sredstev, 8,1 % pa predstavljajo lastna sredstva
programov, donacije, sredstva iz evropskih skladov.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Enoletno sofinancirani programi so v letu 2007 pomoč zagotovili za skupaj 343 uporabnikov. Ciljna
populacija se med posameznimi programi nekoliko razlikuje, in sicer glede na skupino uporabnikov
kateri je program namenjen. Tako so programi društev Altra, Novi Praradoks, Šent ter Ozara
namenjeni osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju dnevni centri Društva Vita pa
ljudem, ki imajo poškodbo glave. Stanovanjska skupina Centra za socialno delo Koper je namenjena
tako osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju kot duševno prizadetim, ki živijo na
območju mestne občine Koper.
V različne programe s področja stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju se vključuje
zelo različno število uporabnikov. V stanovanjski skupini Centra za socialno delo Koper, Šentovi
dopolnilni mreži stanovanjskih skupin in stanovanjski skupini Mali Vrh Novega Paradoksa so imeli v
letu 2007 povprečno od 4 do 10 uporabnikov na mesec, v Ozarimen dnevnem centru Brežice, Altrini
svetovalnici Prevalje, Šentovem dnevnem centru Kočevje in dnevnih centrih Ljubljana, Maribor,
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Kočevje društva Vita od 16 do 20 uporabnikov, v Centru za svetovanje – Odprta hiša Novega
Paradoksa pa povprečno 73,5 uporabnikov na mesec.
V stanovanjsko skupino Centra za socialno delo Koper je bilo v letu 2007 vključenih 10 različnih
uporabnikov, v stanovanjsko skupino Mali Vrh 14. Šentova dopolnilna mreža stanovanjskih skupin
vsebuje dve stanovanjski skupini, in sicer eno v Kampelu, kjer so v letu 2007 živele štiri osebe in eno v
Tolminu, kjer sta živeli dve osebi.
V dnevni center Brežice Ozare Slovenije je bil en uporabnik povprečno vključen 93,53 ur na mesec, v
svetovalnico Prevalje 2,75 ur na mesec, v Šentov dnevni center Kočevje pa 105 ur na mesec. V okviru
društva Vita delujejo trije dnevni centri, in sicer je dnevni center v Ljubljani v letu 2007 obiskalo 25, v
Mariboru 16 ter v Kočevju 8 uporabnikov, ki so se tam zadrževali v povprečju 5,83 ur na mesec.
Center za svetovanje – Odprta hiša društva Novi Paradoks vsebuje tri podprograme, in sicer so to
svetovalna pisarna, katero jo je obiskalo 60 oseb, dnevni center, v katerem so imeli v letu 2007 692
obiskov ter telefonsko svetovanje, katerega se je poslužilo 60 uporabnikov.
Vsi trije programi, ki so zajemali stanovanjske skupine so delovali 24 ur dnevno. Stanovalci
stanovanjske skupine Centra za socialno delo Koper so vsak delavnik vključeni v dopoldanskem času v
aktivnosti dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica. Dnevni center Brežice Ozare Slovenije,
Altrina Svetovalnica Prevalje in Šentov dnevni center Kočevje so odprti vsak delavnik od 8:00 do
16:00. Center za svetovanje – Odprta hiša deluje vsak delavnik od 9:00 do 17:00. Dnevna centra
društva Vita v Mariboru in Kočevju sta odprta vsak delavnik od 8:00 do 14:00, dnevni center v
Ljubljani pa od 8:30 do 15:00.
Preglednica 6: Enoletno sofinancirani programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in programi centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju

Program

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
Povpr. št.
uporabnika /mesec nočitev/mesec

Stanovanjska skupina-CSD Koper

10

9,5

n.p.

310

Dnevni center Brežice

34

19,33

93,53

n.p.

Center za svetovanje – Odprta hiša

132

73,5

65

n.p.

Stanovanjska skupina Mali Vrh

14

7,33

n.p.

202

Svetovalnica Prevalje

64

16,17

2,75

n.p.

Dnevni center Kočevje

34

16,33

105

n.p.

Dopolnilna mreža stanovanjskih skupin

6

4,5

n.p.

137

Dnevni centri Ljubljana, Maribor, Kočevje

49

16,42

5,83

n.p.

Med večletno sofinanciranimi programi so v letu 2007 delovale štiri mreže dnevnih centrov ter Altrin
dnevni center Ljubljana. Društvi Vezi in Ozara izvajata vsaka po eno mrežo dnevnih centrov, Šent pa
ima poleg mreže dnevnih centrov še dopolnilno mrežo dnevnih centrov. Večletno je sofinanciranih
tudi pet mrež stanovanjskih skupin, ki jih ponujajo Altra, Šent, Vezi, Novi Paradoks in Ozara. Ti nudijo
v več enotah bivanje skozi vse leto. Poleg zgoraj navedenih programov so na področju programov
stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in centrov za svetovanje
za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju večletno sofinancirane še Ozarina mreža
pisarn, svetovalnica Altra ter dnevno delovni terapevtski center Bračica.
Stran 22 od 126

Dnevni centri, pisarne in svetovalnica
Ciljna populacija vseh dnevnih centrov, pisarn in svetovalnic so osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju. Šentova mreža dnevnih centrov in dopolnilna mreža dnevnih centrov, Ozarina
mreža dnevnih centrov in pisarn ter mreža dnevnih centrov društva Vezi so namenjene tudi svojcem
oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni delovni terapevtski center Barčica pa
zajema tudi skupino ljudi so z motnjami v duševnem razvoju, vendar so teritorialno omejeni le na
območje mestne občine Koper. Vsi dnevni centri, pisarne in svetovalnica so v letu 2007 skupaj nudili
svoje storitve 2.694 uporabnikom.
Ozarina mreža dnevnih centrov vključuje pet dnevnih centrov. Dnevni center Maribor je obiskalo 53
različnih uporabnikov, dnevni center Murska Sobota 23, Ptuj 35, Slovenj Gradec 21, Brežice pa 20.
Posamezen uporabnik Ozarinih dnevnih centrov se je v povprečju tam zadrževal 56,6 ur na mesec. Na
mesec so imeli v povprečju 129,33 različnih uporabnikov. Ozara Slovenije se je na razpis za leto 2007
prijavila tudi sz programom mreže pisarn. V mreži je zajetih devet pisarn po celi Sloveniji. Pisarno v
Novi Gorici je obiskalo 31 različnih uporabnikov, v Brežicah 32, v Celju 24, v Izoli 31, v Jesenicah 33, v
Kranju 34, v Ljubljani 38, v Novem Mestu 43, v Ravnah na Koroškem 40. Skupaj je pisarne obiskovalo
743 različnih uporabnikov, ki so se posluževali svetovanja in informiranja povprečno 2 uri mesečno.
Dnevni centri Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec so odprti vsak delavnik od 8:00 do 16:00, dnevni center
v Murski Soboti pa vsak delavnik od 7:00 do 15:00. Pisarne za informiranje in svetovanje delujejo vsak
delavnik 8:00 do 16:00. V vsaki enoti se sestaja skupina za samopomoč enkrat tedensko med 16:00 in
18:00. Prav tako se v prostorih pisarn ob različnih dnevih sestajata klub svojcev in klub prostovoljcev
enkrat tedensko med 16:00 in 18:00.
Šent se je na razpis prijavil z dvema programa z mrežami dnevnih centrov. V okviru mreže dnevnih
centrov deluje osem dnevnih centrov, v okviru dopolnilne mreže dnevnih centrov pa dva. V obeh
mrežah se posamezen uporabnik v povprečju zadržuje 5 ur mesečno. Šentove dnevne centre je v letu
2007 skupaj obiskalo 1.143 različnih uporabnikov, v povprečju po 510,5 uporabnikov na mesec, v
dopolnilne mreže pa v povprečju 99,25 uporabnikov na mesec. Dnevni center v Ajdovščini je obiskalo
62 različnih uporabnikov, v Novi Gorici 161, Ljubljani 255, Trbovljah 55, Kopru 151, Celju 58,
Radovljici 126, Kranju pa 115 različnih uporabnikov. Dnevni center v Novem Mestu in Mariboru, ki
sestavljata dopolnilno mrežo dnevnih centrov je skupaj obiskalo 173 različnih uporabnikov (Novo
Mesto 92, Maribor 81). Dnevni centri združenja Šent so odprti od ponedeljka do petka po 8 ur
dnevno.
Mreža dnevnih centrov Društva Vezi zajema tri dnevne centre na področju notranjsko kraške regije. V
lanskem letu jih je obiskalo skupaj 70 uporabnikov: dnevni center Štorje je obiskalo 61 uporabnikov,
Ilirska Bistrica 23, Štanjel 18. V mreži dnevnih centrov društva Vezi beležijo povprečno 45,67
uporabnikov na mesec. V poprečju se je eden tam zadrževal 30 ur mesečno. Dnevni centri v Štorjah,
Ilirski Bistrici in Štanjelu so odprti vsak delavnik od 8:00 do 16:00.
V dnevnem centru Altra v Ljubljani v letu 2007 beležijo 221 različnih uporabnikov, v povprečju 94 na
mesec . V Altrinem dnevnem centru se je posamezen uporabnik v povprečju zadrževal 7 ur mesečno.
Dnevni center je odprt vsak delovni dan med 8:00 in 16:00 uro, šiviljski atelje deluje vsak delavnik
med 8:00 in 14:00, družabni večeri potekajo vsako drugo sredo, skupine za samopomoč pa se
sestajajo vsak torek med 16:00 in 18:00 ter ob ponedeljkih od 15:00 do 17:00. Določene dejavnosti
izvajajo tudi na drugih lokacijah. Altra v Ljubljani poleg dnevnega centra nudi tudi svetovalnico,
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katero je v lanskem letu obiskalo 315 različnih uporabnikov, kjer se je posamezen uporabnik
povprečno zadrževal 61,67 ur mesečno. Svetovalnica je za uporabnike odprta med 8:00 in 16:00 uro.
Dnevni delovno terapevtski center Barčica v Kopru je v letu 2007 obiskovalo 33 različnih uporabnikov.
Na mesec beležijo povprečno 28,83 uporabnikov, posamezen uporabnik pa je bil v dnevno delovno
terapevtsko center vključen v povprečju 165,33 ur mesečno. Barčica je odprta vsak delavnik od 7:00
do 15:00.
Stanovanjske skupine
Ciljna populacija vseh petih mrež stanovanjskih skupin so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju. V izrednih razmerah je stanovanjska skupnost Novega Paradoksa namenjena tudi ljudem, ki
jih je huda življenjska stiska pripeljala na rob eksistence. Tem osebam je stanovanjska skupnost
namenjena le za krajši čas. V Društvu Altra pa izjemoma sprejemajo tudi otroke uporabnikov
programa, če je to v dobrobit in korist otroka. Vključitev se izvede na podlagi predhodnega mnenja
pristojnega Centra za socialno delo. Vse stanovanjske skupine delujejo vsak dan v letu. Skupaj so
stanovanjske skupine v lanskem letu nudile namestitev 260 uporabnikom.
V okviru Šentove mreže stanovanjskih skupin deluje devet stanovanjskih skupin, štiri stanovanjske
skupine so v Ljubljani, po eno stanovanjsko skupino ima Šent v Kamniku, v Petrovčah, v Šmarju pri
Jelšah, v Slovenskih Konjicah in Boninih. V Ljubljani so v štirih stanovanjskih skupinah nudili
namestitev dvaindvajsetim uporabnikom, v Kamniku petim, v Petrovčah štirim, v Šmarjah pri Jelšah
tudi štirim, v Slovenskih Konjicah in Boninih pa petim uporabnikom. Skupaj je Šentova mreža
stanovanjskih skupin nudila namestitev 49 različnim uporabnikom. V povprečju beležijo 1.318,33
nočitev na mesec.
Stanovanjske skupine Novega Paradoksa se nahajajo na šestih lokacijah, kjer je v lanskem letu živelo
skupaj 43 različnih uporabnikov. Med šestimi stanovanjskimi skupinami sta tudi dve samostojni
stanovanjski enoti, in sicer ena v Ljubljani, v kateri sta v lanskem letu živela dva stanovalca, druga pa
v Kranju, kjer so živele tri osebe. Med preostalimi štirimi bivalnimi enotami se dve nahajata v
Ljubljani, kjer je v letu 2007 živelo 18 različnih stanovalcev, ena se nahaja v Medvodah, kjer je živelo 9
oseb in ena v Dolu pri Ljubljani, kjer je živelo 16 oseb. Mesečno v vseh enotah skupaj beležijo
povprečno 1.061,33 nočitev.
Mreža stanovanjskih skupin Ozare zajema petnajst različnih stanovanjskih skupin, ki so v letu 2007
nudile nastanitev 106 osebam. Povprečno mesečno beležijo 1.484,33 nočitev. Ozara ima šest enot
stanovanjskih skupin v Mariboru. V vsaki enoti so bili nameščeni štirje uporabniki. Po dve
stanovanjski enoti sta v Kopru in Jesenicah. V Kopru so v eni enoti živeli štirje uporabniki, v drugi pa
dva. V Jesenicah sta v eni enoti živela dva uporabnika, v drugi pa pet. Po eno enoto imajo v Murski
Soboti in v Celju , kjer so v lanskem letu živeli štirje uporabniki v vsaki enoti ter na Ptuju, v Novem
Mestu in v Novi Gorici, kjer je živelo po pet uporabnikov v vsaki enoti.
V okviru mreže stanovanjskih skupin Društva Vezi delujejo štiri stanovanjske skupine, in sicer se ena
nahaja v Brestovici, kjer je v letu 2007 živelo šest stanovalcev, v Postojni jih je živelo trinajst, v Ilirski
Bistrici pet, v Divači pa štirje. Skupaj so nudili namestitev triintridesetim različnim uporabnikom,
beležijo pa povprečno 584,25 nočitev na mesec.

Stran 24 od 126

Društvo Altra izvaja svoj program mreže stanovanjskih skupin za osebe, ki imajo dolgotrajne
psihosocialne težave in potrebujejo rezidencialno oskrbo na devetih lokacijah. Skupaj so v lanskem
letu nudili nastanitev 29 različnim osebam. Eno lokacijo imajo v Prevaljah, osem pa v Ljubljani. V
Ljubljani imajo na petih lokacijah prostorsko zmogljivost za štiri osebe, na eni lokaciji za dve osebi,
poleg tega pa imajo še dva individualna stanovanja, kjer živita dve osebi samostojno.
Preglednica 7: Večletno sofinancirani programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in programi centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju

Program

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
Povpr. št.
uporabnika /mesec nočitev/mesec

Mreža dnevnih centrov – Ozara

178

129,33

56,6

n.p.

Mreža dnevnih centrov – Šent

1012

510,5

5

n.p.

Mreža dnevnih centrov – Vezi

70

45,67

30

n.p.

Mreža stanovanjskih skupin – Šent 49
Stanovanjske skupine – Novi
Paradoks
43

43,17

n.p.

1318,33

43,25

n.p.

1061,33

Svetovalnica Altra
Dopolnilna mreža dnevnih centrov
– Šent
Mreža stanovanjskih skupin –
Ozara

315

61,67

8,2

n.p.

131

99,25

5

n.p.

106

52,9

n.p.

1484,33

Mreža stanovanjskih skupin – Vezi

33

19,25

n.p.

584,25

Mreža pisarn – Ozara

734

294,5

2

n.p.

94

7

n.p.

29

n.p.

n.p.

28,83

165,33

Dnevni center Ljubljana – Altra
221
Program mreže stanovanjskih
skupin za osebe, ki imajo
dolgotrajne psihosocialne težave
in potrebujejo rezidencialno oskrbo
– Altra
29
Dnevni delovno terapevtski center
Barčica – CSD Koper
33

METODE DELA
Šent se pri vseh svojih programih poslužuje metode dela s posameznikom, vendar definirajo metodo
pri programih mrež stanovanjskih skupin kot individualno načrtovanje, svetovanje, osebno pomoč ter
pomoč za samopomoč. V vseh programih izvajajo tudi timsko delo, v dnevnih centri metodo
definirajo kot individualno načrtovanje. V vseh programih uporabljajo metodo dela s skupino in
skupnostjo. V stanovanjskih skupinah pa navajajo kot metodo dela tudi delo po načelih dobre prakse.
V Ozarinih dnevnih centrih in pisarnah za svetovanje in informiranje uporabljajo enake metode dela,
in sicer navajajo delo s posameznikom v obliki informativnih in svetovalnih razgovorov, delo s
skupino v obliki skupinskega svetovanja, funkcionalne okupacije, izobraževalnih delavnic, tečajev,
delo s skupnostjo v obliki socialne preventive, izobraževalnih delavnic za zainteresirano javnost,
organiziranja in izvedbe skupnostnih akcij, informiranja in osveščanja širše javnosti. V stanovanjskih
skupinah pa uporabljajo metodo individualnega načrtovanja samostojnega življenja, analizo tveganja,
opolnomočenje in krepitev moči, delo s skupino ter delo s skupino za samopomoč.
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Društvo Vezi v vseh svojih programih kot uporabljene metode dela pri izvajanju programov navaja
delo s posameznikom, ki ga definirajo kot individualno načrtovanje, delo s skupino, ki zanje pomeni
trening asertivnosti, socialne igre, komunikacijske treninge ter kreativne delavnice, skupnostno delo,
svetovanje in pogovarjanje, supervizija, menedžment in koordinacija programa.
Društvo Novi Paradoks navaja kot uporabljene metode dela v stanovanjski skupini Mali Vrh delo s
posameznikom (individualni načrt skrbi), skupino (skupine za samopomoč in sestanki uporabnikov z
zaposlenimi) in skupnostjo. V centru za svetovanje Odprta hiša pa kot metode dela navajajo
svetovalne razgovore, delo v delavnicah in skupinah, predavanja ter enako kot v stanovanjskih
skupinah individualni načrt skrbi.
V obeh Altrinih svetovalnicah kot metode dela navajajo krepitev moči, osebni svetovalni razgovor,
skupine za samopomoč, individualno načrtovanje, individualna in skupinska pomoč družini, vodenje
dokumentacije, pripravljanje na razgovore, reševanje dilem, sestanki timov, intervizija, supervizija,
organizacija dela, sodelovanje z ostalimi projekti društva, udeležbe na delovnih sestankih društva,
aktivno sodelovanje v drugih organih društva, vodenje ter mentorstvo pripravnikom, praktikantom,
študentom in prostovoljcem. V dnevnem centru pa navajajo kot metode dela le skupinsko delo,
individualno delo, timsko delo, delo s skupnostjo. V stanovanjskih skupinah pa uporabljajo metodo
izdelave individualnih načrtov po potrebi stanovalcev, neposredno delajo s stanovalci, izvajajo krizne
intervencije in mediacijo, nudijo podporo pri vsakdanjih opravilih. Poleg tega pa kot metode, ki jih
uporabljajo pri svojem delu opredeljujejo tudi izobraževanje in učenje socialnih ter življenjskih
spretnosti, zagovorništvo, učenje asertivnosti ter delo na socialnih mrežah.
V Dnevnem delovno terapevtskem centru Barčica in Stanovanjski skupini CSD Koper navajajo kot
metode, ki ji uporabljajo pri svojem delu metodo dela s posameznikom (individualno načrtovanje,
spremljanje in podpora ter pomoč za samopomoč), delo s skupino (učenje medsebojne pomoči in
samopomoči), delo s skupnostjo (delo z mediji), intervizijo, evalvacijo programa, supervizijo,
izobraževanje in predstavljanje dejavnosti na različnih strokovnih srečanjih ter spremljanje novosti na
področju duševnega zdravja.
Društvo Vita kot metode dela navaja individualno oceno stanja in potreb, individualno vodenje,
usmerjanje in podporo posamezniku, trening in učenje sposobnosti ter veščin, skupinsko delo,
delavnice in evalvacijo doseženih rezultatov.
V vseh zgoraj navedenih organizacijah in programih uporabljajo metodo dela s posameznikom, delo s
skupino in delo s skupnostjo, vendar metode v različnih organizacijah in programih nekoliko drugače
definirajo.
CILJI PROGRAMOV
Z izvajanjem programov na področju duševnega zdravja skušajo izvajalci slediti naslednjim ciljem:
-

vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v vsakdanje življenje in pomoč pri
doseganju njihove psihosocialne rehabilitacije,
zmanjševanje škodljivih posledic s katerimi se vsakodnevno srečujejo osebe s težavami v
duševnem zdravju,
dvig kvalitete življenja,
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-

-

celostna obravnava človeka z upoštevanjem njegovih psihofizičnih posebnosti in potreb, kar
mu omogoča socialno pozitivno vlogo (spodbujanje kreativnosti in aktivnosti, dvig
samozavesti, samokritičnosti in odgovornosti, ohranjanje posameznikovih znanj in delovnih
spretnosti ter razvoj njegovih sposobnosti, pridobivanje delovnih navad in veščin, povečanje
vpliva in neodvisnosti posameznika, krepitev moči, širitev socialne mreže, konstruktivno
preživljanje prostega časa),
čustvena razbremenitev posameznikov,
pridobivanje pozitivnih izkušenj v varnem okolju ter pridobitev kritičnosti ter realnega odnosa
do lastne problematike,
zmanjševanje hospitalizacij, vključitev v socialne zavode ter spremembe medikamentozne
terapije,
socialno urejanje uporabnikov z dvojno diagnozo,
skrb za psihično in fizično zdravje,
vrnitev poslovne sposobnosti uporabnikom,
razvijanje ustreznih pogojev in okolja, v katerem imajo posamezniki možnost izraziti svoje
potrebe in interese,
reševanje bivanjske stiske oseb s težavami v duševnem zdravju ter širitev mreže
stanovanjskih skupin ter individualnih namestitev,
preprečevanje brezposelnosti oseb s težavami v duševnem zdravju,
opolnomočiti svojce ljudi s težavami v duševnem zdravju,
vplivati na spreminjanje javnega mnenja o ljudeh s težavami v duševnem zdravju in promocija
programov ter na tak način izboljšati dostop do storitev programov ter
razvijanje prostovoljstva na področju duševnega zdravja.

IZVAJALCI PROGRAMOV
V enoletno sofinanciranih programih je bilo zaposlenih 49 oseb, in sicer je imelo 41 oseb redno
zaposlitev, 8 pa jih je delalo preko javnih del. Med zaposlenimi je bilo sedem socialnih delavcev, štijei
delovni terapevti, trije organizatorji dela, po dva teologa, inženirja, sociologa, ekonomista in
psihologa, en politolog, pravnik in profesor slovenskega jezika. Ostali zaposleni so imeli peto ali nižjo
izobrazbo različnih smeri (med njimi sta dva socialna oskrbovalca). MDDSZ v celoti financira 18
zaposlitev, 12 zaposlitev pa je sofinanciranih s strani MDDSZ in drugih virov ( ZRSZ, občine, ...).
Preostale zaposlitve so sofinancirane iz sredstev ZRSZ, občin, FIHA, prispevkov uporabnikov in drugih
virov. Zaposleni so v letu 2007 opravili približno 43.500 ur dela, kar znaša približno 5.500 ur na
posamezen program oziroma približno 890 ur na zaposlenega v celem letu.
Ostalih plačanih izvajalcev v programu je bilo 21, in sicer jih je največ (11 izvajalcev) delalo v
Stanovanjski skupine CSD Koper. Med 21 izvajalci jih je sedem opravljalo delo supervizorja, deset pa
varstvo. V Altrini svetovalnici v Prevaljah pa poleg zaposlenih niso imeli nobenega plačanega
izvajalca. Med plačanimi izvajalci je bilo 12 študentov oziroma dijakov, ki so delali preko študentske
napotnice. Med plačanimi izvajalci programov so bili štirje socialni delavci, en teolog in en psiholog,
ostali pa so imeli dokončane različne smeri pete stopnje izobrazbe. Skupaj so ostali plačani izvajalci v
lanskem letu opravili nekaj več kot 5.500 ur dela.
Prostovoljno delo je opravljalo 41 prostovoljcev, ki so na mesec povprečno opravili 78 ur
prostovoljnega dela na mesec. Največ (14) prostovoljcev je opravljalo prostovoljno delo v
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stanovanjski skupini CSD Koper, med temi se jih je 12 družilo in spremljalo uporabnike, 2 pa sta
izvajala delavnice. V Ozarinem dnevnem centru Brežice sta dva prostovoljca vodila športne
aktivnosti, eden pa je urejal bilten in vodil delavnice. V Altrini svetovalnici Prevalje sta se dva
prostovoljca družila s posamezniki, eden je delal s skupino, eden pa je opravljal terensko delo. V dveh
Šentovih programih, ki so enoletno sofinancirani so imeli po tri prostovoljce. Med temi sta dva vodila
športne aktivnosti, ostali pa so pomagali v programu, koordinirali in širili socialne mreže ter izvajali
delavnice. V društvu Novi paradoks se je devet prostovoljcev družilo z uporabniki. V Društvu Vita so
prostovoljci izvajali delavnice, tečaje tujih jezikov ter spremljali uporabnike.
V večletno sofinanciranih programih je bilo zaposlenih 174 oseb, med katerimi je bilo 58 socialnih
delavcev, devet upravnih organizatorjev, šest socialnih pedagogov, pet pedagogov, štirje teologi, trije
profesorji filozofije in sociologije, trije psihologi, trije delovni terapevti, trije ekonomisti, dva
sociologa, dve diplomirani medicinski sestri, pravnik, učitelj likovnega pouka, profesor zgodovine in
geografije, agronom, profesor športne vzgoje, specialni pedagog. Ostali zaposleni imajo izobrazbo
pete stopnje ali manj različnih smeri. Med zaposlenimi je bilo redno zaposlenih 94, 70 jih je opravljalo
javna dela, šest je bilo zaposlenih preko programa POMO Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, trije so opravljali volontersko pripravništvo, eden se je usposabljal na delovnem mestu,
eden pa je bil zaposlen preko programa aktivne politike zaposlovanja. 62 zaposlitev je v celoti
financiralo MDDSZ, 10 zaposlitev so sofinancirali MDDSZ, FIHO in občine. Ostale zaposlitve so bile
sofinancirane s strani ZRSZ, občin, FIHA, itd. Vsi zaposleni v programih so v letu 2007 skupaj opravili
približno 245.000 ur. Posamezni zaposleni je povprečno opravil približno 1.400 ur v celem letu.
Ostalih plačanih izvajalcev programa v vseh programih je bilo 45, med njimi je bilo deset študentov, ki
so delali preko študentske napotnice, pogodbenih delavcev je bilo 32, trem osebam oziroma
organizacijam pa so storitve plačali po računu. Med ostalimi plačanimi izvajalci programa so bili
psihologi, socialni delavci, ekonomist, glasbeni pedagogi, antropolog, pedagogi, psihoterapevt,
profesor pedagogike in sociologije, profesor francoskega jezika in osebe s peto ali nižjo stopnjo
izobrazbe različnih smeri. V stanovanjskih skupinah Društva Altra in Novega paradoksa ter Altrini
svetovalnici v Ljubljani v letu 2007 niso imeli plačanih izvajalcev programa., Skupaj so ostali plačani
izvajalci v vseh večletno sofinanciranih programih opravili približno 5.500 ur dela v celem letu, kar
pomeni, da je posamezen izvajalec v povprečju opravil dobrih 120 ur dela. Med plačanimi izvajalci je
bilo 11 supervizorjev, devet ljudi je vodilo skupine, sedem jih je izvajalo delavnice, sedem jih je
opravljalo strokovno delo, dve osebi sta imeli predavanja, dve osebi sta nudili računovodske storitve
in podobno. V trinajstih programih je prostovoljno delalo 207 oseb. Posamezen prostovoljec je
povprečno v lanskem letu opravil okrog 60 ur prostovoljnega dela. Večina prostovoljcev je izvajala
delavnice, spremstvo in druženje z uporabniki, različne športne aktivnosti in podobno.
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4.3 SVP 3 - Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi
specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter
osebne asistence invalidov

V spodnji preglednici predstavljamo nazive in izvajalske organizacije vseh 12 programov, in sicer
glede na vrsto in obseg sofinanciranja.
Preglednica 8: Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi
za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence invalidov glede na vrsto
in višino financiranja
FINANCIRANJE

NAZIV PROGRAMA
Medobčinsko društvo
slepih in slabovidnih
Ljubljana

B

Društvo gluhih in
naglušnih Ljubljana
Mozaik - društvo za
socialno vključenost
YHD - Društvo za teorijo in
kulturo hendikepa
Severovzhodne Slovenije
Društvo Barka
Agenicija za individualno
načrtovanje,
posredovanje in
koordiniranje socialnih
storitev
Župnijska Karitas Ljubljana
- Štepanja vas

Zveza Sožitje

C

Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije
YHD društvo za teorijo in
kulturo hendikepa
Društvo študentov
invalidov Slovenije
Društvo distrofikov
Slovenije

ORGANIZACIJA
Organiziranje in
usposabljanje slepih in
slabovidnih oseb za
življenje v bivalni skupnosti
Prva socialna pomoč in
usposabljanje za življenje
in delo gluhih in naglušnih
Bivalna skupnost Pomurje
Neodvisno življenje
hendikepiranih za
Severovzhodno Slovenijo
Bivalna skupnost - Barkina
hiša

Program podpore pri
neodvisnem življenju
invalidov
Osebna asistenca
Vseživljensko učenje oseb
z motnjami v duševnem
razvoju
Mreža spremljevalcev za
preprečevanje socialne
izključenosti slepih in
slabovidnih
Neodvisno življenje
hendikepiranih
Osebna asistenca za
študente invalide
Neodvisno življenje
distrofikov

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

5092,72

3315

33710,62

12076,54

22606,42

12436,42

49204,73

24872,88

56458

4797

27724,29

19926,29

352804,52

24872,88

214752,18

9057,41

69304,72

24314,97

1012726,22

79617,07

170368,68

26126,45

41686,51

18114,81

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciralo 12 programov socialnega varstva v okviru programov za
podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugih specializiranih programov za organizacijo
in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence invalidov. Od tega je bilo osem
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programov sofinanciranih za obdobje enega leta (B programi), štirje programi pa za večletno obdobje
(C programi).
Slika 4: Delež in število programov za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi
specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence
invalidov glede na vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za
organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence invalidov so v letu
2007 skupaj prejeli 2.056.440 €, od tega je 12 % vseh sredstev prispevalo MDDSZ (tj. 259.527,7 €).
Največ (41 %) vseh prejetih sredstev predstavljajo sredstva ZRSZ, sledijo mu sredstva FIHA z 31 %,
ostala sredstva pa so sredstva različnih občin (preko 30 različnih občin), donatorska sredstva in
podobno.
MDDSZ je zmed vseh programov s tega področja namenilo največ sredstev (30 % vseh sredstev, ki jih
je namenilo programom s tega področja) programu Neodvisno življenje hendikepiranih, ki ga izvaja
YHD in je večletno sofinanciran.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Ciljna populacija enoletno sofinanciranih programov so invalidi. Dva programa sta v svoj program
vključevala invalidne osebe z različnimi težavami oz. vrstami hendikepa (Bivalna skupnost Pomurje in
Neodvisno življenje hendikepiranih za Severovzhodno Slovenijo), ostali programi pa so bili namenjeni
bolj specifičnim skupinam invalidov:
-

slepim in slabovidnim (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana)
gluhim in naglušnim osebam (Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana)
distrofikom in drugim invalidom (Osebna asistenca)
osebam z motnjo v duševnem razvoju (Bivalna skupnost - Barkina hiša, Vseživljensko učenje
oseb z motnjami v duševnem razvoju)
osebam z motnjo v duševnem razvoju, s telesno oviranostjo ali z motnjami v duševnem
zdravju, ki dlje časa živijo v različnih oblikah institucionalnega varstva (Program podpore pri
neodvisnem življenju invalidov).
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V omenjenih programih so imeli v letu 2007 skupaj 1.268 uporabnikov, od tega jih je bilo 898 (71 %)
vključenih v program Vseživljensko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju, 230 (18 %) v
program Prva socialna pomoč in usposabljanje za življenje in delo gluhih in naglušnih, v ostale
programe pa je bilo vključenih od 4 do 68 uporabnikov.
Preglednica 9: Enoletno sofinancirani programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi
specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence
invalidov

Program
Organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za
življenje v bivalni skupnosti
Prva socialna pomoč in usposabljanje za življenje in delo
gluhih in naglušnih

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec

11

9,5

10

230

65,83

4

Bivalna skupnost Pomurje
Neodvisno življenje hendikepiranih za Severovzhodno
Slovenijo

6

5,67

182,5

9

4,58

151

Bivalna skupnost - Barkina hiša

4

3,25

576

42

26,17

120

68

54,42

98,42

898

74,83

14

Program podpore pri neodvisnem življenju invalidov
Osebna asistenca
Vseživljensko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju

Trije programi so se v letu 2007 izvajali 24 ur dnevno:
- program Organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za življenje v bivalni
skupnosti, v katerega se je na mesec vključevalo v povprečju 9,5 uporabnikov, en uporabnik
pa je bil v program v povprečju vključen 10 ur mesečno,
- program Bivalna skupnost Pomurje, v katerega se je na mesec vključevalo v povprečju 5,67
uporabnikov, en uporabnik pa je bil v program v povprečju vključen 182,5 ur mesečno,
- program Vseživljensko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju, v katerega se je na
mesec vključevalo v povprečju 74,83 uporabnikov, en uporabnik pa je bil v program v
povprečju vključen 14 ur mesečno.
Program Prva socialna pomoč in usposabljanje za življenje in delo gluhih in naglušnih je v letu 2007
deloval ob ponedeljkih in petkih od 8.00 do 13.00 in ob sredah od 8.00 do 12.00 ter od 13.00 do
19.00. Glede na potrebe uporabnikov je program deloval tudi izven uradnih ur, običajno je to v letu
2007 znašalo okrog 6 ur na teden. Na mesec je bilo v program vključenih približno 65,83
uporabnikov, en uporabnik pa je bil v program povprečno vključen 4 ure na mesec. Program Osebna
asistenca je v letu 2007 trajal od 2 do 20 ur tedensko na posameznega uporabnika. Na mesec se je v
program v povprečju vključevalo 54,42 uporabnikov, en uporabnik pa je bil v povprečju v program
vključen 98,42 ur na mesec. Programa Neodvisno življenje hendikepiranih za Severovzhodno
Slovenijo ter Program podpore pri neodvisnem življenju invalidov sta v letu 2007 delovala po 8 ur na
dan med delovniki, po potrebi pa tudi dlje. Program Neodvisno življenje hendikepiranih za
Severovzhodno Slovenijo je deloval tudi med vikendi po 8 ur na dan, na mesec se je vanj v povprečju
vključevalo po 4,58 uporabnikov, en uporabnik pa je bil v program povprečno vključen 151 ur na
mesec. Program podpore pri neodvisnem življenju invalidov je imel v letu 2007 v programu
povprečno 26,17 uporabnikov, en uporabnik je bil v povprečju vključen 120 ur na mesec. Bivalna
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skupnost - Barkina hiša je delovala po 16 ur na dan 5 dni v tednu in po dvakrat na teden po 24 ur. V
povprečju je bilo v program vključenih 3,25 uporabnikov, en uporabnik je bil povprečno vključen 576
ur na mesec.
Večletno sofinancirani programi s področja programov za podporno bivanje pri neodvisnem življenju
invalidov, drugih specializiranih programov za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja
invalidov ter osebne asistence invalidov so bili v letu 2007 štirje. Namenjeni so bili osebam z
različnimi oviranostmi, ki so odvisni od tuje nege in pomoči. Dva programa sta namenjena invalidom
ne glede na vrsto njihove invalidnosti, eden je namenjen študentom invalidom ter eden slepim in
slabovidnim.
V večletno sofinancirane programe je bilo v letu 2007 vključenih 802 uporabnikov, od tega več kot
polovica (55 %) v program Neodvisno življenje distrofikov. Izmed vseh 445 uporabnikov programa
Neodvisno življenje distrofikov jih je bilo 16 vključenih v bivalno skupnost, ostali pa so prejemali
individualno (psihosocialno) pomoč.
Preglednica 10: Večletno sofinancirani programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov,
drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne
asistence invalidov

Program
Neodvisno življenje hendikepiranih
Osebna asistenca za študente invalide
Neodvisno življenje distrofikov
Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne
izključenosti slepih in slabovidnih

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec

109

99,42

142,16

88

83,36

43,63

445

122,42

20,75

160

71,58

9,3

Omenjeni programi so uporabnikom na voljo glede na njihove potrebe. V program Neodvisno
življenje hendikepiranih se je v letu 2007 v povprečju vključevalo 99,42 uporabnikov na mesec.
Število ur asistence je variiralo od 5 do 24 ur na dan za posameznega uporabnika, koordinatorji
osebne asistence pa so bili v pisarni vsak delavnik med 9.00 in 16.00. En uporabnik je bil v program
povprečno vključen 142,16 ur na mesec. Program Osebna asistenca za študente invalide je potekala
24 ur na dan vse dni v tednu. Na mesec je bilo v program povprečno vključenih 83,36 uporabnikov,
en uporabnik pa je bil povprečno vključen 43,63 ur mesečno. Program Neodvisno življenje distrofikov
se je izvajal glede na potrebe posameznega uporabnika, ki je bil v povprečju v program vključen 20,75
ur mesečno. V letu 2007 so imeli v programu v povprečju 122,42 uporabnikov. Klicni center v okviru
programa Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih je
deloval vsak dan med 12.00 in 15.00 uro, spremljevalci pa so bili na voljo v skladu s potrebami
uporabnikov. Povprečno število uporabnikov v programu je bilo 71,58 mesečno, posamezni
uporabnik je bil vključen 9,3 ur mesečno.
METODE DELA
Vsi programi s področja programov za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugih
specializiranih programov za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne
asistence invalidov uporabljajo individualno metodo dela, ki je prilagojena potrebam posameznika.
Stran 32 od 126

Izjema je le program Vseživljensko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju, kjer delo poteka v
skupinah.
Programi s tega področja so v letu 2007 opravljali individualne in skupinske pogovore, svetovanja,
informiranja, usmerjanja, obiske na domu, družabništvo, zagovorništvo, predavanja, psihosocialno
pomoč in podobno.
CILJI PROGRAMOV
Programi s področja programov za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugih
specializiranih programov za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne
asistence invalidov si z izvajanjem svojih programov prizadevajo invalidom omogočati čimbolj
kakovostno osebno in socialno življenje invalidov, večjo socialno vključenost in zaščito integritete,
večjo samostojnost v življenju ter osebno asistenco.
IZVAJALCI PROGRAMOV
V enoletno sofinanciranih programih je bilo v letu 2007 zaposlenih 71 oseb različnih profilov, največ
je bilo oseb z V. stopnjo izobrazbe ali manj (na primer 14 oseb z osnovnošolsko izobrazbo). V
programih je bilo zaposlenih 6 socialnih delavcev. V enoletno sofinanciranih programih je bilo redno
zaposlenih 64 oseb, 3 so bili zaposleni preko AZP, 3 so bili zaposleni v kombinaciji z AZP in redno
zaposlitvijo ter ena oseba preko javnih del. Štiri osebe so bile za svoje delo plačane izključno iz
sredstev MDDSZ, 2 izključno iz sredstev FIHA. Velika večina zaposlenih (63 oseb) je bila plačana iz
sredstev MDDSZ v kombinaciji z drugimi viri (FIHO, ZRSZ, donacije, občine, prispevkov uporabnikov
itd.), ostali (2 osebi) so bili financirani iz virov ZRSZ, občine, FIHA in lastnih sredstev. Zaposleni so v
letu 2007 skupaj opravili 82.922,5 ur dela, kar je 10.365,31 ur dela na posamezen program oziroma
1.167,923 ur na zaposlenega na leto.
V enoletno sofinanciranih programih je sodelovalo še 72 drugih plačanih izvajalcev različnih profilov z
različnimi stopnjami dosežene izobrazbe (od pravnikov, kemikov, ekonomistov, baletnikov,
psihologov, defektologov do socialnih delavcev). Večinoma (60 oseb) je bilo plačanih po pogodbi, 7
preko študentske napotnice, za 5 izvajalcev pa poročevalci navajajo, da so bili plačani v obliki nagrad.
Dvanajst oseb je bilo plačanih izključno iz sredstev MDDSZ, ostali pa iz kombinacije različnih virov.
Opravljali so predvsem razna vodenja programov (46 oseb), pa tudi predavanja, supervizije,
spremstvo in podobno. V letu 2007 so skupaj opravili 4.479,5 ur, kar znaša 62,2 na izvajalca na leto.
V enoletno sofinanciranih programih je v letu 2007 sodelovalo tudi 354 prostovoljcev, od tega 282
(80 %) v okviru programa Vseživljensko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju, kjer so izvajali
spremstvo. Tudi v ostalih programih, kjer je bilo prostovoljcev bistveno manj (večinoma med 2 in 10,
v enem primeru 45) so prostovoljci izvajali spremstvo, poleg spremstva pa še osebno asistenco,
pomoč pri svetovanju in informiranju, pomoč pri administrativnih delih in podobno. Povprečno je en
prostovoljec opravil 158,94 ur prostovoljnega dela na leto. Najmanj intenzivno so prostovoljce v
izvajanje vključevali v programu Organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za življenje
v bivalni skupnosti (10 ur prostovoljnega dela enega prostovoljca na leto), največ pa v programu
Bivalna skupnost - Barkina hiša (458,89 ur prostovoljnega dela enega prostovoljca na leto).
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V večletno sofinanciranih programih je bilo v letu 2007 zaposlenih 151 oseb: 90 preko APZ Invalid –
invalidu (Neodvisno življenje hendikepiranih), 31 redno zaposlenih in 30 zaposlenih preko javnih del.
Gre za izvajalce različnih profilov in stopnje dosežene izobrazbe- Velika večina izvajalcev ima V.
stopnjo izobrazbe ali manj, kar je posledica načina zaposlitve (javna dela, invalid invalidu). Največ
zaposlenih je v celoti financiral ZRSZ (119 oseb). MDDSZ je v celoti financiralo 7 oseb. Zaposleni so v
letu 2007 skupaj opravili 214.260,5 ur dela, kar je 53.565,1 ur dela na posamezen program oziroma
1.419 na zaposlenega na leto.
V večletno sofinanciranih programih je v letu 2007 sodelovalo še 17 drugih plačanih izvajalcev
(psiholog, socialni delavcem arhitekt, defektolog in podobno), razen v programu Neodvisno življenje
hendikepiranih, kjer poleg rednih niso imeli nobenega drugega plačanega izvajalca. Dvanajst
izvajalcev je bilo plačanih po pogodbi in pet preko študentske napotnice. Dva sta bila financirana
izključno iz sredstev MDDSZ, 14 iz sredstev FIHA in eden iz kombiniranih sredstev MDDSZ in FIHA.
Drugi plačani izvajalci so opravljali predvsem dela v klicnem centru ter razna usposabljanja. V letu
2007 so skupaj opravili 1.163 ur dela, kar znaša 68 ur dela na posameznega izvajalca.
V večletno sofinanciranih programih je v letu 2007 sodelovalo tudi 169 prostovoljcev, od tega 111 (66
%) v programu Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih,
kjer so opravljali spremstvo. V ostalih programih so prostovoljci poleg spremljanja izvajali predvsem
še prevoze, osebno asistenco, druženje. Povprečno je en prostovoljec opravil 112 ur prostovoljnega
dela na leto.
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4.4 SVP 4 – Programi terapevtskih skupnosti in drugih programov, ki omogočajo nastanitev
za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za
motiviranje in pripravo uporabnikov za vstop v terapevtske skupnosti), centrov za
reintegracijo abstinentov v družbo, programov za vzporedno terapevtsko pomoč družinam
uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog

Preglednica 11: Programi področja SVP 4 glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE
A

ORGANIZACIJA
ARS VITAE društvo za
pomoč odvisnim od
nedovoljenih drog
Društvo za delo z
mladimi v stiski "Žarek"

Zavod Pelikan - Karitas

Škofijska Karitas Koper
B

Društvo Odsev se sliši

Društvo "Projekt Človek"
Društvo Drevo življenja
UP društvo za pomoč
zasvojencem in njihovim
svojcem
Terapevtsko pripravljalni
center Maribor
UP društvo za pomoč
zasvojencem in njihovim
svojcem
Društvo za pomoč
odvisnikom in njihovim
svojcem SVIT KOPER

Zavod pelikan Karitas
C
CSD Kranj
Zavod pelikan Karitas
Zavod za zdravstveno
varstvo, Maribor

Zavod VIR

NAZIV PROGRAMA
Naprej zmorem sam/a izvajanje projekta na Ptuju

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

3520,93

990

71199,71

32362,71

45434,21

19926,29

28480,89

7787,17

36744,64

7787,17

23716,8

18216,8

Komuna: Skupnost "Žarek"
Pomoč zasvojenim in
njihovim svojcem na
Primorskem
Celovita pomoč
odvisnikom in njihovim
svojcem
Svetovalnica Odsev projekt 2007
Socialna rehabilitacija za
uživalce drog na področju
Slovenske Istre
Za pomoč zasvojencem in
svojcem
Pomoč mladim
uporabnikom
psihoaktivnih snovi

57818,99

34835,99

41729,25

33383,4

Škofijska Karitas Maribor

60.575,3

29.889,4

361848,07

75813,19

105550,9

60544,6

115709,84

63227,93

89346,46

66900,08

161100,56

105351,87

177764,01

93889,59

77443,14

56015,89

Pomoč zasvojencem in
njihovim svojcem
Delo z odvisniki od drog in
njihovimi svojci
Program pomoči in
celodnevnega bivanja za
zasvojene
Program za pomoč,
terapijo in socialno
rehabilitacijo zasvojenih
Terapevtska skupnost
srečanje
Center za preprečevanje
odvisnosti
Preprečevanje odvisnosti
in rehabilitacija
uporabnikov drog
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FINANCIRANJE

ORGANIZACIJA
Društvo "Projekt Človek"

NAZIV PROGRAMA
"Projekt človek"

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ
548729,72
383476,27

MDDSZ je v letu 2007 sofinanciralo 17 programov terapevtskih skupnosti in drugih programov, ki
omogočajo nastanitev za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih
centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov za vstop v terapevtske skupnosti), centrov za
reintegracijo abstinentov v družbo, programov za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev
drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog. Devet programov je bilo
sofinanciranih za obdobje enega leta (1 A program in 8 B programov), 8 pa za obdobje petih let (C
programi).
Slika 5: Delež in število programov s področja SVP 4 glede na vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Programi so bili v letu 2007 financirani v višini 2.006.713,5 €, kar je 92 % vseh skupnih zaprošenih
sredstev. Na MDDSZ so izvajalci zaprosili za 1.358.608 €, prejeli pa so 1.090.398,4 €, kar je dobrih 80
% (80,3) zaprošenih sredstev. Sredstva MDDSZ so predstavljala dobro polovico vseh prejetih sredstev
(54,3 %). Ostala sredstva so programi pridobili iz občinskih proračunov (306.138,9 €, kar je 15,3 %
vseh sredstev), FIHA (300.798,8 €, kar je 14,9 % vseh sredstev), preko donacij (38.996,4 €, kar je 2 %
vseh sredstev), članarin in prispevkov uporabnikov (94.805,7 €, kar je 4,9 % pridobljenih sredstev),
ZRSZ (21.866,3 € - 1,1 % vseh sredstev) ter nekaterih drugih virov. Od 1.090.398,4 € pridobljenih
sredstev s strani MDDSZ so 905.219,5 € (83 %) pridobili večletno sofinancirani programi.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Programi s področja prepovedanih drog so imeli po poročanju izvajalcev skupaj 9.641 uporabnikov.
Pri tem je potrebno omeniti, da je samo program Svetovalnica Odsev - projekt 2007 imel preko 5.000
uporabnikov, od tega 4.600 oseb, ki so preko spleta in telefona prosile za nasvet ali pomoč oziroma
dostopale na njihovo spletno mesto. Ostali programi so imeli do 1.100 različnih uporabnikov na
posamezen program, večinoma med 100 in 350.
Ciljna skupina uporabnikov programov so seveda v prvi vrsti uporabniki prepovedanih drog, in sicer v
različnih fazah kariere odvisnika. Gre za večinoma bolj visokopražne programe, zato so uporabniki
aktivni uživalci drog, ki želijo prenehati z uporabo drog oziroma so motivirani za abstiniranje oziroma
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spremembo načina življenja; abstinenti, bivši odvisniki in tisti, ki so že zaključili z zdravljenjem in
socialno rehabilitacijo od drog; osebe, ki se pripravljajo na vstop v visokopražne programe; poleg teh
pa še osebe, ki so v stiski zaradi prepovedanih drog, uživalci različnih psihoaktivnih snovi in
ekspirimentatorji. Uporabniki v štirih programih so tudi širša strokovna in laična javnost. Pri večini
programov vsaj eno dejavnost izvajajo tudi za socialno mrežo uporabnikov prepovedanih drog (svojci,
prijatelji, družina, partner in podobno).
Enoletno sofinancirani programi so imeli skupaj 5.986 uporabnikov. Kot smo že omenili, je samo
program Svetovalnica Odsev - projekt 2007 imel preko 5.000 uporabnikov, od tega 4.600 oseb, ki so
preko spleta in telefona prosile za nasvet ali pomoč oziroma dostopale na njihovo spletno mesto. Če
izvzamemo te uporabnike in seštejemo preostalih 720 uporabnikov Svetovalnice Odsev - projekt
2007 in uporabnike ostalih osmih enoletno sofinanciranih programov skupaj, jih je bilo v letu 2007
skupaj 1.518.
Povprečno je bilo v programe vključenih 127,2 uporabnikov na mesec, če štejemo 864,3 uporabnikov
na mesec v Svetovalnici Odsev - projekt 2007. Brez upoštevanja teh uporabnikov, pa se povprečje
vključenih uporabnikov v programe na mesec giblje okrog 37. Program Svetovalnica Odsev - projekt
2007 je povprečno na mesec vključeval po 51,5 uporabnikov, mlajših od 18 let. Ostali programi so
vključevali povprečno po 1,1 uporabnikov v tej starostni skupini na mesec.
Uporabniki so bili povprečno v programe vključeni po 35 ur na mesec, vendar pa zelo različno v
posamezne aktivnosti znotraj programov:
- V komuno znotraj programa Komuna: Skupnost "Žarek" je bilo vključenih 6 oseb, in sicer
aktivno po 360 ur na mesec, vključevalo se je tudi 23 staršev odvisnikov (po 10 ur na mesec)
ter 12 bivših odvisnikov prav tako po 10 ur na mesec. Komuna se izvaja 24 ur dnevno, skupini
staršev na Bledu potekata enkrat tedensko po 2 uri, skupina za bivše odvisnike prav tako
enkrat tedensko po 2 uri in pol;
- V program Za pomoč zasvojencem in svojcem Društva Drevo življenja se je vključevalo 10
uporabnikov, in sicer po 150 ur na mesec. Izvaja se po 8 ur dnevno v dopoldanskem času;
- V programu Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem na Primorskem (Zavod Pelikan Karitas) je
bilo v dejavnost priprave za vstop v Skupnost Srečanje vključenih 98 uporabnikov (po
povprečno 13 ur na mesec) ter v dejavnost celodnevnega spremstva in obravnave 18
uporabnikov (po 126 ur na mesec), vključenih je bilo še 156 staršev in svojcev po 2 do 6 ur na
mesec. Delo s posamezniki v Bertokih poteka ob ponedeljkih čez cel dan, ob torkih od 8:00
do 17:00, ob sredah in petkih v dopoldanskih urah, v Ajdovščini ob sredah dopoldne in ob
četrtkih popoldne, celodnevno spremljanje in oskrba se izvaja 24 ur dnevno, skupina za
starše pa se sestaja enkrat tedensko po 2 uri;
- V program Celovita pomoč odvisnikom in njihovim svojcem (Škofijska Karitas Koper) se je
vključevalo 48 uporabnikov po 8 ur na mesec. O terminih izvajanja programa se dogovarjajo
individualno in sproti;
- Svetovalnica Odsev - projekt 2007 je imela v terapevtskih skupinah 4 uporabnike (po 17 ur na
mesec), samopomočne skupine je obiskovalo 59 uporabnikov (po 10 ur na mesec), delavnice
241 uporabnikov (po 8 ur na mesec), individualni pogovori so potekali s 416. uporabniki (po
povprečno 4 ure na mesec), telefonskega svetovanja se je poslužilo 1.527 uporabnikov
(izvedli pa so 4.135 storitev telefonskega svetovanja), informiranja/svetovanja preko
elektronske pošte pa 638 uporabnikov (opravili so 1.426 storitev elektronskega svetovanja).
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Imeli so tudi okrog 2.500 dostopov preko interneta. Svetovalnica in brezplačni telefon sta na
voljo dnevno od 12:00 do 14:00 in 17:00 do 19:00; skupine se sestajajo šestkrat tedensko po
2 uri; osebno svetovanje poteka po dogovoru;
Program Socialna rehabilitacija za uživalce drog na področju Slovenske Istre (Društvo "Projekt
Človek") je imel v podprogramu socialna rehabilitacija za uživalce drog 27 uporabnikov, ki so
bili vključeni povprečno 15 ur na mesec; vzporedna terapija za družino se je izvajala za 22
uporabnikov po 10 ur na mesec, podprogram informiranje in izobraževanje/predavanja za
širšo varnost je imel 168 uporabnikov. Program se izvaja vsak delavnik od 8:00 do 16:00, ob
sredah tudi popoldne;
V programu Naprej zmorem sam/a - izvajanje projekta na Ptuju (ARS VITAE) se je osebna
pomoč izvajala za 23 uporabnikov, delavnic se je udeleževalo 40 uporabnikov, prejeli pa so
tudi telefonske klice od 58 uporabnikov. Dnevni center je odprt od 11:00 do 16:00, dežurni
telefon pa je na voljo 24 ur dnevno;
Program Pomoč mladim uporabnikom psihoaktivnih snovi (Društvo UP) je vključeval 39
uporabnikov, ki so bili v program vključeni po 24 ur ne mesec. Program se je izvajal vsak
delavnik od 9:00 do 16:00, ob torkih pa ves dan;
V Terapevtsko pripravljalni center Maribor je bilo vključenih 116 različnih uporabnikov.
Drugih podatkov o vključenosti izvajalci ne navajajo (omenjajo, da jih je težko voditi).
Program se izvaja od ponedeljka do četrtka od 7:00 do 19:00.

Preglednica 12: Enoletno sofinancirani programi s področja SVP 4

Komuna: Skupnost "Žarek"
Za pomoč zasvojencem in svojcem
Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem na Primorskem
Celovita pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
Svetovalnica Odsev - projekt 2007
Socialna rehabilitacija za uživalce drog na področju
Slovenske Istre
Naprej zmorem sam/a - izvajanje projekta na Ptuju
Pomoč mladim uporabnikom psihoaktivnih snovi
Terapevtsko pripravljalni center Maribor

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov na
mesec

41
10
272
48
5188

31,5
8,8
36,3
7,5
846,3

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika na
mesec
73,3
150
3,17
8
9,2

271

23,3

10

55
39
116

13,9
21,5
156,9

2,6
24
n.p.

Programi s področja prepovedanih drog, ki so bili v letu 2007 vključeni v večletno sofinanciranje, so
imeli v tem letu skupaj 3.655 uporabnikov. Največ uporabnikov (1.124) je bilo v programu Pomoč
zasvojencem in njihovim svojcem Društva UP. Povprečno so imeli programi po 144,4 uporabnika na
mesec. Pet programov je vključevalo tudi uporabnike, mlajše od 18 let, in sicer je bilo teh povprečno
5,3 na mesec.
Gre za večinoma zelo obsežne programe, ki so v svoje podprograme vključevali različno število
uporabnikov:
- Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Društva UP
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Preglednica 13: Podatki o uporabnikih v programu Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Društva UP

Podprogram
prvi informativni in preventivni razgovori
individualni informativni ali preventivni razgovori
telefonsko svetovanje
informacijska pisarna Ribnica, Svetovalnica
Kočevje in Trbovlje
skupina svojcev za samopomoč
terapevtska skupnost Dianova in Valdinievole
šola za starše
reitegracijski program - stanovanjski
individualna obravnava
anamneza: zasvojenci in starši
družinska srečanja abstinenti in starši
partnerska srečanja abstinenti in partnerji
terapevtska skupina staršev abstinentov
terapevtska skupina abstinentov
seminar abstinenti
starši staršem
terapevtska skupina staršev zasvojenih
pomoč mladim uporabnikom psihoaktivnih snovi
preventivne delavnice
ambulanta za uporabnike, ki so zaključili
program
klub za abstinente
predavanja za strokovne delavce
svetovanje zasvojenim osebam v zaporih

-

-

Povprečno št. ur
vključenosti 1.
uporabnika v posamezen
podprogram/mesec
1,5
2
2,5

Število opravljenih
storitev na
posameznem
podprogram
116
684
2911
24

8
20
20
20
390
24
39
100

3
4
545
3
383
3,5
1,5
1,5
1,5
3
10,5
4,5
12
2
10
7,5

18
15
210
4

4
8
10,5
6

Število
uporabnikov
116

12
53
29
70
20
19

425

37
6
293
5
91
7

Informacijski biro je odprt vsak dan dopoldne, informacijska pisarna Ribnica vsak drugi
ponedeljek v mesecu 17:00 do 18:30; svetovalnica Kočevje in Trbovlje vsak drugi ponedeljek
od 14:30 do 15:30; skupina svojcev za samopomoč se sestaja dvakrat na mesec po dve uri,
terapevtska skupina svojcev se sestaja vsak enkrat na mesec, stanovanjski program
reitegracije se izvaja neprekinjeno od nedelje zvečer do petka popoldan vsak dan 24 ur;
Program Delo z odvisniki od drog in njihovimi svojci (SVIT KOPER) je preko terenskega dela
vključeval 243 uporabnikov po eno uro na mesec, dnevni center jih je imel 62 po 60 ur na
mesec, informativno svetovalna dejavnost 23 po 10 ur na mesec, skupina svojcev pa 21 po 8
ur na mesec. Vse dejavnosti, razen skupine svojcev, se izvajajo po 6 ur na dan, skupina pa se
sestaja tedensko po 2 uri;
Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene (Pelikan Karitas) je v okviru dejavnosti
celodnevnega pripravljalnega centra vključeval 39 uporabnikov po 424 ur na mesec,
podprogram prvi informativni razgovori in svetovanje za zasvojene in njihova svojce je
vključeval 132 uporabnikov po 2 uri na mesec, svetovalna - terapevtska obravnava
posameznikov in obravnava mladoletnikov je zajela 21 oseb s težavami po 4 ure na mesec,
strokovno delo s starši in svojci - skupina za starše je vključevala 450 oseb po 12 ur na mesec,
ostale dejavnosti in dejavnosti preventive so vključevale 200 uporabnikov po povprečno 16
ur na mesec. Imeli so povprečno 10 nočitev na mesec. Program se izvaja od ponedeljka do
četrtka 24 ur dnevno, v petkih do 18:00;
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Terapevtska skupnost Srečanje je vključevala 102 uporabnika po 720 ur na mesec (24 ur na
dan). Strokovni delavec je prisoten 12 ur v tednu oziroma 2 uri dnevno. Svetovalno delo
poteka 8 ur tedensko, dežurstvo na telefonu pa je neprekinjeno;
Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih je vključeval 179
uporabnikov po 1,3 ure na mesec. Program se izvaja vsak delavnik do 14. ure, ob ponedeljkih
in sredah tudi med 15:00 do 17:00;
Center za preprečevanje odvisnosti je vključeval 234 uporabnikov po povprečno 9,3 ure na
mesec. Program se izvaja od ponedeljka do četrtka od 7:00 do 17:00, ob petkih do 13:00;
V program Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog (Zavod VIR) je bilo
vključenih 300 uporabnikov po 5,2 uri na mesec. Program se izvaja vsak dan od 7:00 do
20:00, uporabnike sprejemajo od 8:00 do 19:00;
Projekt človek je v okviru svojega podprograma sprejemni center Malenškova vključeval 255
uporabnikov, sprejemni center Slovenska je imel 54 uporabnikov, DIPO 29, ALFA 11, PRIUS
96, PVP-ml 61, ABSOT 40, dnevni center 27, terapevtska skupnost 88 (31 oseb v TS in 57
svojcev), center za reintegracijo 46, intera 7, sekcija staršev 5, klub staršev za samopomoč 15,
klub A 9 ter klub S enega uporabnika. Števila ur vključenosti enega uporabnika v podprogram
pa po poročanju izvajalcev ni možno voditi. Sprejemni center deluje vsak delavnik dopoldne,
prav tako program Prius in dnevni center, ki ob torkih delujeta še popoldne, terapevtska
skupnost in reintegracijski center delujeta 24 ur na dan, program PVP - ml torek, sreda,
četrtek od 12:00 do 20:00, ob petkih pa od 9:00 do 15:00.

Preglednica 14: Večletno sofinancirani programi s področja SVP 4

Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem
Delo z odvisniki od drog in njihovimi svojci
Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene
Terapevtska skupnost srečanje
Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo
zasvojenih
Center za preprečevanje odvisnosti
Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov
drog
"Projekt človek"

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov na
mesec

1124
349
842
102

98,8
271
140,4
66,3

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika na
mesec
85,8
12,2
n.p.
720

179

138,2

n.p.

234

111,3

9,3

300

80,6

5,5

525

248,6

258,2

METODE DELA
Kot metodi dela izvajalci največkrat omenjajo določeno obliko individualnega dela oziroma dela s
posameznikom ter skupinsko delo. V več kot polovici (9) programov je določen del aktivnosti
namenjen družini oz. parom (družinske in zakonske terapije, relacijski družinski model, spoznavanje
družinskega okolja, družinska obravnava, skupina za svojce in starše, delo s pari in družino). Pet
programov nudi uporabnikom informacije, in sicer preko telefona, osebno, na terenu, po internetu.
Nudijo tudi svetovanje, suport, motivacijske razgovore, zagovorništvo ter spremljanje. Timsko delo
oziroma vzpostavitev kontakta ter vključitev ustreznih institucij v proces pomoči prakticirajo v petih
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programih. Nekateri programi nudijo tudi dodatna izobraževanja, delovno terapijo za uporabnike ter
tudi drugače skušajo povečati zaposlitvene možnosti njihovih uporabnikov. Izvajajo se tudi
transakcijske analize, celostna obravnava uporabnika, delo v terapevtski skupnosti socialna
rehabilitacija in reintergracija. Nekaj programov tudi sodeluje z mediji in drugo javnostjo, izvaja
preventivne dejavnosti, evalvacijo, supervizijo in intervizijo ter raziskave. Društvo Svit Koper izvaja
tudi terensko delo, izmenjavo pribora, identifikacijo potreb uporabnikov, hkrati pa se povezuje tudi s
programi zmanjševanja škode v tujini.
CILJI PROGRAMOV
Glavni cilji programov terapevtskih skupnosti in drugih programov, ki omogočajo nastanitev za
uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov, centrov za
reintegracijo abstinentov v družbo, programov za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev
drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog so:
- Rehabilitacija in resocializacija uporabnika - odvisnika (in njegove družine);
- Vzpostavitev in ohranitev abstinence od drog (alkohola in igralništva) oziroma strokovna
pomoč pri vzpostavitvi in ohranitvi abstinence (Projekt človek ima zastavljenih 5 ciljev, ki se
vežejo na abstinenco: vzpostavitev abstinence od drog, alkohola in 'gamblerstva', stabilizacija
abstinence, uspešen prenos abstinence in zdravih navad v družbeno okolje, pomoč za
samopomoč abstinentov, motiviranje za vzdrževanje abstinence, preprečitev recidiva);
- Seznaniti uporabnike - odvisnike (in njihove bližnje) in jih motivirati za vstop v celostne
psihosocialne dlje trajajoče programe ali terapevtske skupnosti oziroma jim predstaviti za
njih bolj ustrezne programe;
- Vključiti v proces pomoči in ustrezno obravnavo starše, partnerje, prijatelje, skratka
odvisnikove bližnje;
- Komunicirati z lokalno skupnostjo, ustreznimi institucijami in mediji ter jih seznaniti s
problemi odvisnosti, razbijati tabuje in predsodke;
- Pri uporabnikih doseči, da poiščejo in se soočijo z razlogi, ki so jih pripeljali do odvisnosti;
- Naučiti uporabnike - odvisnike (in njihove bližnje) konstruktivnejših komunikacijskih vzorcev,
doseči boljšo samopodobo, večjo samozavest, kritičen odnos do sebe in okolja, jih
opolnomočiti, poiskati v njih resurse moči, nov način življenja in lastno vlogo v družbi;
- Omogočiti in zagotoviti, da lahko uporabniki po končani rehabilitaciji svoje izkušnje uspešno,
v preventivne namene predajo naprej;
- Večja socialna vključenost uporabnikov;
- Podati uporabnikom - odvisnikom (in njihovim bližnjim) konkretne informacije o problemu
zasvojenosti, procesih pomoči ter jim nuditi ustrezno obliko pomoči oziroma obravnave.
IZVAJALCI PROGRAMOV
V osmih enoletno sofinanciranih programih je bilo skupaj 30 zaposlenih, program Naprej zmorem
sam/a - izvajanje projekta na Ptuju v letu 2007 ni imel zaposlenih. Med vsemi zaposlenimi je bilo 8
socialnih delavcev 6. in 7. stopnje izobrazbe, en uni. dipl. socialni delavec ter uni. dipl. teolog, ena
oseba z 8. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri, 9 oseb s 7. ali 6. stopnjo izobrazbe različnih smeri in
en specialist družinske terapije. Ostali zaposleni imajo nižje stopnje izobrazbe. 28 oseb je bilo redno
zaposlenih, 2 osebi sta delo opravljali preko javnih del. 13 oseb je bilo plačanih samo iz sredstev
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MDDSZ, 12 iz sredstev MDDSZ, občin, FIH-a, in drugih virov, 5 zaposlitev pa je bilo financiranih iz
sredstev občine, FIHO in ZRSZ. Sedem oseb je v programu v letu 2007 opravilo preko 2.000 ur dela,
10 zaposlenih od 1.100 do 2.000, ostalih 13 pa manj kot 1.000 ur na leto.
Šest enoletno sofinanciranih programov je v letu 2007 za izvajanje svoje dejavnosti najemalo tudi
druge plačane izvajalce. Skupaj jih je bilo 19. Drugih plačnih izvajalcev nista imela program Pomoč
mladim uporabnikom psihoaktivnih snovi in Za pomoč zasvojencem in svojcem.
Med ostalimi plačanimi izvajalci je bil en dipl. soc. del., 2 doktorja znanosti, en magister teologije, 4
osebe s 7. stopnjo izobrazbe različnih družboslovnih smeri in 9 študentov. Ostali so imeli nižje stopnje
izobrazbe. Osem oseb je imelo sklenjeno pogodbeno razmerje, 10 oseb je delalo preko študentskih
napotnic, ena oseba pa je sicer zaposlena pri izvajalcu programa, vendar dodatno dela še na
določenem programu; za to delo je plačan preko stimulacije k plači. Ena oseba je plačana samo iz
sredstev MDDSZ, ena iz sredstev MDDSZ in FIH-a, ostali pa iz sredstev občin, FIH-a in lastnih sredstev
programa. Ena oseba je opravila 800 ur dela v programu, 6 oseb od 100 do 420 ur dela, ostali pa 75
ur dela na leto v programu. Ena oseba je izvajala supervizijo, nekaj oseb razna administrativna dela,
delavnice, osebno pomoč, nočno delo, pomožna dela, dela terapevta, mentorja in organizatorja.
V vseh programih so sodelovali tudi prostovoljci, in sicer jih je bilo skupaj 127. Največ (64) jih je
sodelovalo v programu Svetovalnica Odsev - projekt 2007. Povprečno so prostovoljci opravili 102,6
ure na leto. Izvajali so svetovanje, učno pomoč, sodelovali v raznih skupinah, izvajali administrativna
dela in tehnično pomoč, preventivne in informativne dejavnosti ter spremstvo uporabnikov.
V večletno sofinanciranih programih je bilo zaposlenih 65 oseb. 59 oseb je imelo redne zaposlitve, 6
pa je bilo zaposlenih preko javnih del. Med zaposlenimi je bilo 21 diplomiranih socialnih delavcev s 6.
in 7. stopnjo izobrazbe, trije pa so imeli sedmo stopnjo izobrazbe s področja teologije in socialnega
dela, 18 je bilo ostalih oseb s 7. stopnjo izobrazbe, med njimi 2 teologa, trije sociologi in 8
psihologov. V Projektu človek je bil zaposlen en doktor znanosti in dva magistra znanosti. Ostali
zaposleni so imeli nižje stopnje izobrazbe (pleskar, grafik, gimnazijski maturant, itd). Skoraj polovica
zaposlenih oseb (31) je bila plačana samo iz sredstev MDDSZ, 24 oseb iz sredstev MDDSZ in drugih
virov, ostalih 10 pa iz sredstev občin, ZRSZ, FIHO in sredstev EU. 32 zaposlenih je opravilo preko 2.000
ur dela v programih na leto, 16 od 1.000 do 2.000, ostali pa manj kot 1.000.
Pet programov je poleg zaposlenih imelo tudi druge plačane izvajalce, in sicer jih je bilo skupaj 37.
Med njimi je večina (31 oseb) imela sklenjeno pogodbeno razmerje, 6 pa jih je delalo preko
študentskih napotnic. Med drugimi plačanimi izvajalci je bilo 5 oseb z 8. oziroma 9. stopnjo izobrazbe
s področja prava, medicine in psihologije, štirje diplomirani socialni delavci, štirje diplomirani
psihologi in trije diplomirani ekonomisti. Med ostalimi izvajalci je bilo najti še defektologa,
umetnostnega zgodovinarja, diplomiranega inženirja kemije, pravnika itd.
Drugi plačani izvajalci so bili v največji meri plačani s strani občin, nekaj pa tudi s strani MDDSZ,
sredstev EQUAL, ZZZS, FIH-a in donacij. 14 oseb je v letu 2007 opravilo od 100 do 1.000 ur dela v
programih, 7 oseb od 1.000 do 1.300, ostali pa manj kot 100 ur na leto. Trije so izvajali supervizijo,
štirje računovodstvo, nekaj tehnično pomoč, nočna dežurstva, pomoč v administraciji, pravno in
računalniško pomoč, delavnice, seminarje, predavanja ter vodenje skupine za svojce.
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Vsi večletno sofinancirani programi s tega področja so imeli med svojimi izvajalci tudi prostovoljce, in
sicer jih je bilo 147. V povprečju so opravili po 146,7 ur prostovoljnega dela v programih. Prostovoljci
so v največji meri izvajali spremstva in družabništvo, dežurstva v terapevtskih skupnostih in tehnično
pomoč. Poleg tega so izvajali tudi delavnice, sodelovali na srečanjih skupin, pri izmenjavi pribora za
injiciranje droge, delali v dnevnem centru, lektorirali, itd.
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4.5 SVP 5 – Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti

Preglednica 15: Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in
drugih oblik zasvojenosti glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE
A

B

NAZIV PROGRAMA

ORGANIZACIJA

Začetnica Skupina za
začetno urejanje
odvisnosti od alkohola

Društvo zdravljenih
alkoholikov Ljubljana
Bežigrad
Društvo zdravljenih
alkoholikov Ljubljana
Bežigrad

Šola za zdravo življenje
Vzgoja in izkustveno
učenje
Program vrtnica zdravljenje odvisnosti od
alkohola
Celostna psihosocialna
pomoč zasvojenim
Skupina za zdravo življenje
I. in skupina za zdravo
življenje II.

Gorska roža in Murenčki
Svetovalnica za
alkoholizem
Terapevtski program za
urejanje socialnih stisk
zaradi alkoholizma
C

Urejanje alkoholikov in
drugih ljudi v stiski

Društvo Žarek upanja

Zavod Karitas Samarijan
Sana Vita zavod

KZA Cerknica
Društvo skupina mladih za
osebnostno rast in zdravo
življenje
Društvo socialni forum za
zasvojenosti in omame
Družinski center mir, zavod
za pomoč družinam v stiski
Društvo za zdravo življenje
in dobre medčloveške
odnose VIHARNIK

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

2955,41

830

9992,78

3960

25588,59

17385,81

57092

27349

77349,14

25000

4023,49

1600

42550

22050

16585

1980

7423,7

4528,7

69721,6

28263,75

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciralo deset socialnovarstvenih programov s področja terapevtskih
programov in drugih programov za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik
zasvojenosti. Eden je bil enoletno sofinanciran, in sicer v višino pod 1.500 € (A program), 8 jih je bilo
tudi enoletno sofinanciranih, vendar v znesku nad 1.500 € (B programi), eden pa je bil večletno
sofinanciran (C program).
Slika 6: Delež in število terapevtskih programov in drugih programov za urejanje socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti glede na vrsto financiranja

Stran 44 od 126

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Desetim programom s področja terapevtskih programov in drugih programov za urejanje socialnih
stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti je MDDSZ namenilo 132.947,26 €, od ostalih
sofinancerjev pa so programi skupaj prejeli še 180.334,45 €. Torej so ti programi skupaj pridobili v
letu 2007 sredstva v vrednosti 313.281,71 €, MDDSZ pa je sofinanciralo 42,44 % celotnih sredstev.
Izvajalci programov so na MDDSZ zaprosili za sredstva v višini 374.655,5 €, prejeli pa so 83,62 %
zaprošenega zneska. Občine so sofinancirale sredstva v višini 90.110,84 € (28,76 %), uporabniki sami
so sofinancirali 23,41 %, preostali delež pa so predstavljala sredstva FIHA in donatorjev, del programa
pa je bil sofinanciran tudi z lastnimi sredstvi programov.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Vseh deset programov je v letu 2007 nudilo pomoč 1.064 uporabnikom. Povprečno na mesec nudijo
vsi programi skupaj pomoč 731,59 uporabnikom.
Ciljna populacija v vseh programih, razen programa Gorska roža in murenčki, ne glede na vrsto
financiranja so alkoholiki in njihovi svojci, le program Celostna psihosocialna pomoč zasvojenim je
namenjena tudi osebam z drugimi oblikami odvisnosti in soodvisnosti kot so droge in motnje
hranjenja. Program Gorska roža in murenčki pa je namenjen otrokom od pet do deset let, ki pretežno
izhajajo iz ogroženih družin, mladostnikom starim med štirinajst in dvaindvajset obremenjeni z
prisotnostjo alkohola v primarni družini ter staršem vključenih otrok in mladostnikov.
V vseh programih so izvajali skupinska srečanja razen v terapevtskem programu za urejanje socialnih
stisk zaradi alkoholizma, kjer so izvajali le individualno obravnavo, v nekaterih pa so se izvajale še
druge aktivnosti. V programu Vrtnica – zdravljenje odvisnosti od alkohola so nudili namestitev v
stanovanjski skupini dvaindvajsetim alkoholikom, skupino za samopomoč pa je obiskalo v lanskem
letu 26 uporabnikov.
V programu Društva Viharnik, ki je med programi edini večletno sofinanciran so z 131 različnimi
uporabniki delali informativno spodbujevalno delo, 90 uporabnikov je bilo vključenih v
spodbujevalno delo z uporabniki triletnega programa, v triletni program je bilo vključenih 45
uporabnikov, v prijateljske skupine pa 71.
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Skupina Začetnica se je srečevala v letu 2007 vsak torek po eno uro in pol. V programu Šola za zdravo
življenje so izvajali več klubov zdravljenih alkoholikov, različnih klubi pa so imeli srečanja vsak
ponedeljek od 16:30 do 18:30, vsak torek od 16:15 do 20:15, vsako sredo od 16:00 do 17:30 in vsak
četrtek od 16:00 do 17:30. V Društvu žarek upanja izvajajo individualno obravnavo vsak dan od 8:00
do 16:00, skupinsko obravnavo pa od ponedeljka do četrtka od 18:00 do 21:00. Svetovalnica za
alkoholizem prejema klice vsak delovnik od 9:00 do 13:00, ob ponedeljkih in četrtkih pa tudi od 17:00
do 19:00, terapevtska skupina pa se srečuje vsak ponedeljek med 17:30 in 20 uro. Zavod Sana Vita
ima uradne ure vsak delavnik od 9:00 do 14:00, individualno svetovalno delo poteka preko celega
dneva po dogovoru z uporabniki, vsak popoldan razen petka pa je sestanek ene terapevtske skupine.
Program Vrtnica nudi bivanje štiriindvajset ur dnevno. Klub zdravljenih alkoholikov Cerknica izvaja
dve skupini za zdravo življenje, ki se srečujeta enkrat tedensko po uro in pol. V programu Gorska roža
in Murenčki izvajajo individualno delo po dogovoru vsak delavnik od 16:00 do 19:00, srečanja skupin
v Kopru, Ljubljani in na Jesenicah ob torkih od 16:00 do 18:00, sredah od 17:00 do 20:00 in četrtkih
od 16:00 do 18:00. Družinski center mir, zavod za pomoč družinam v stiski izvaja terapevtski program
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma po dogovoru vsak delovnik od 8:00 do 17:00. Društvo za
zdravo življenje in dobre medčloveške odnose Viharnik pa izvaja svoj program vsak dan od 7:00 do
15:00, v sredo do 17:00, skupine pa se sestajajo ob ponedeljkih in sredah 2 uri in pol zvečer.
Preglednica 16: Enoletno in večletno sofinancirani terapevtski programi in drugi programi za urejanje
socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti

Program
Začetnica Skupina za začetno urejanje odvisnosti od alkohola

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec

18

104

8

Šola za zdravo življenje

105

94,17

8

Vzgoja in izkustveno učenje

133

128,92

16,3

26

17,83

188

212

103,08

22,77

Skupina za zdravo življenje I. in skupina za zdravo življenje II.

50

46,82

6

Gorska roža in Murenčki

63

6,58

2,67

112

19,33

5,65

98

93,36

60

247

117,5

2,67

Program vrtnica - zdravljenje odvisnosti od alkohola
Celostna psihosocialna pomoč zasvojenim

Svetovalnica za alkoholizem
Terapevtski program za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma
Urejanje alkoholikov in drugih ljudi v stiski

METODE DELA
Vsi programi razen terapevtskega programa za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma uporabljajo
skupinsko metodo dela. Izvajalci tega programa kot metodo dela navajajo le individualno terapevtsko
obravnavo. V programih Gorska roža in Murenčki, Vrtnica, Celostna psihosocialna pomoč zasvojenim,
Svetovalnica za alkoholizem ter v programu Vzgoja in izkustveno učenje uporabljajo metodo dela s
posameznikom. V programu Vrtnica poleg zgoraj navedenih metod navajajo kot uporabljene metode
delo s skupnostjo in timsko delo. V Društvu Viharnik pa kot metodo dela navajajo tudi informativno
spodbujevalno delo.
CILJI PROGRAMOV
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Z izvajanjem terapevtskih programov in drugih programov za urejanje socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti skušajo izvajalci slediti naslednjim ciljem:
-

-

-

Vzpostaviti abstinenco;
Doseči kvalitetnejše medsebojne odnose v družini in socialnem okolju;
Zgraditi pozitivno samopodobo;
Naučiti se biti odgovoren za lastna dejanja in se naučiti medsebojne podpore (vključitev v
dejavno življenje in družbo, skupinsko urejanje življenja, pridobivanje higienskih navad, skrb
za lastno zdravje, itd);
Socialna rehabilitacija (preseči odvisnostni vzorec vedenja, pridobiti delovne navade, delovno
sposobnost, pridobiti socialne veščine, izboljšanje telesnega počutja, bogatitev duhovnega
sveta, preseganje tragične izkušnje iz primarne družine, naučiti družinske člane kako odvisni
osebi pomagati, razdelati vzorce medosebnih odnosov in predela bolečih čustvenih vsebin,
preseganje primanjkljaja na področju dosežene formalne izobrazbe, preusmeritev iz procesov
prolongiranega samomora v procese polnokrvnega življenja, itd);
Nudenje informativnih razgovorov, svetovalnih pogovorov, napotitve v ustrezne sisteme
pomoči, nudenje socialnega suporta v obliki urgentnih skupin samopomoči;
Preprečevanje razvoja odvisnostnega vedenja pri otrocih staršev, ki delajo na svoji
spremembi vedenja;
Informiranje javnosti.

IZVAJALCI PROGRAMOV
V vseh terapevtskih programih in drugih programih za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in
drugih oblik zasvojenosti je bilo v letu 2007 zaposlenih 19 oseb. Med temi jih je bilo 15 redno
zaposlenih, dva sta bila zaposlena preko javnih del, dva pa sta bila honorarno zaposlena. V programih
Začetnica in Skupina za zdravo življenje I. in II. niso imeli nobenega zaposlenega izvajalca. Med
zaposlenimi v programu je bil magister sociologije, trije specializanti zakonske in družinske terapije,
štirje socialni delavci, trije psihologi, dva ekonomista, en delavni terapevt in en socialni pedagog.
Ostali zaposleni so imeli izobrazbo pete stopnje ali nižjo različnih smeri. MDDSZ je v celoti financiralo
8 zaposlitev, skupaj z ostalimi sofinancerji (občine, uporabniki, FIHO) pa je sofinanciralo dodatnih šest
zaposlitev. Preostale zaposlitve so sofinancirali uporabniki, občine, FIHO in ZRSZ. Zaposleni so v vseh
programih skupaj opravili 18.093 ur dela, kar v pomeni, da je v letu 2007 povprečno vsak zaposlen
opravil 950 ur dela.
V teh programih je bilo 32 ostalih plačanih izvajalcev, ki so sodelovali preko pogodbenega razmerja.
31 ostalih plačanih izvajalcev programov so imeli zaključeno VI. ali višjo stopnjo izobrazbe različnih
profilov (psiholog, socialni delavec, teolog in podobno). Skupaj so opravili 6.150 ur dela, kar pomeni
povprečno dobrih 190 ur dela na posameznega izvajalca. 13 izvajalcev je bilo v celoti plačanih iz
sredstev MDDSZ, 13 je izvajalcev je bilo plačanih iz sredstev MDDSZ in drugih virov ( občine, prispevki
uporabnikov), 6 izvajalcev pa je bilo plačanih iz občinskih sredstev, sredstev FIHA in prispevkov
uporabnikov. Med ostalimi izvajalci programa jih je 17 opravljalo terapevtsko delo, 10 strokovno
delo, 2 sta izvajala supervizijo, 2 sta opravljala administrativna dela in eden je načrtoval aktivnosti.
V programe je bilo skupaj vključenih 94 prostovoljcev, ki so v letu 2007 skupaj opravili približno 2.600
ur prostovoljnega dela. Povprečno je en prostovoljec v celem letu opravil približno 27 ur
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prostovoljnega dela. Med prostovoljci so štiri opravljali terapevtsko delo, dva pa sta izvajala
supervizijo, ostali so nudili različne oblike pomoči v programih.
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4.6 SVP 6 – Programi sprejemališč in zavetišč za brezdomce (prednostni regiji za zavetišče za
brezdomce sta Osrednjeslovenska in Podravska)

Preglednica 17: Programi sprejemališč in zavetišč za brezdomce glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

NAZIV PROGRAMA
Celostna pomoč
brezdomcem za aktivno
vključevanje v družbo

B

C

Distribucijski dnevni
center Kralji ulice
Pomoč brezdomcem
Sprejemališče za
brezdomce
Zavetišče za brezdomce
Zavetišče za brezdomce
Zavetišče za brezdomce

ORGANIZACIJA
Društvo prostovoljcev
Vincencijeve zveze dobrote
Društvo za pomoč in
samopomoč brezdomcem
Kralji ulice
Škofijska Karitas Koper
Škofijska Karitas Maribor
CSD Maribor
CSD Ljubljana Center
Javni zavod Socio

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

38850,34

19926,29

92748,2
25505,01

29888,44
9057,41

63780,69
77880,12
230694,96
132165,61

33372,38
24314,97
99299,41
56189,78

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciralo 7 socialnovarstvenih programov s področja programov
sprejemališč in zavetišč za brezdomce. Trije programi so bili sofinancirani enoletno in sicer v višini
nad 1.500€ (B programi), štirje pa za večletno obdobje (C programi).
Slika 7: Delež in število programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce glede na vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Sedmim programom s področja programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce je bilo namenjenih
661.624,9 €. Največji delež teh sredstev je prispevalo MDDSZ, in sicer 272.048,7 €, kar je 43,1 % vseh
sredstev. Izvajalci so na MDDSZ skupaj zaprosili za 301.122,1 €, na razpisu pa pridobili 90,3 %
zaprošenih sredstev. Slabo tretjino sredstev (29,8 %) so prispevale občine, 11,4 % sredstev
predstavljajo prispevki uporabnikov, med 2 in 4 odstotni delež pa so predstavljala sredstva FIHA,
donatorjev, ZRSZ in lastna sredstva izvajalcev programov.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV

Stran 49 od 126

Enoletno sofinancirani programi so v letu 2007 pomoč zagotavljali za skupaj 587 uporabnikov, se
pravi ljudi brez doma oziroma bivališča ali ljudi, ki živijo v vagonih, na hodnikih in podobno ter so tudi
drugače večkratno socialno izključeni. Ciljna populacija se med posameznimi programi nekoliko
razlikuje, predvsem po vključevanju uporabnikov glede na teritorialno območje, ki ga program
pokriva. Tako na primer program Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo v
program vključuje le brezdomce iz Ljubljane, Pomoč brezdomcem v okviru Škofijske Karitas Koper pa
predvsem ljudi v tovrstni stiski iz Istrske območne Karitas. Izvajalci v Distribucijskem dnevnem centru
Kralji ulice pa navajajo le, da njihov program vključuje polnoletne brezdomce.
V omenjene programe se je v letu 2007 povprečno mesečno vključevalo zelo različno število
uporabnikov. V Distribucijskem dnevnem centru Kralji ulice beležijo povprečno 221 uporabnikov na
mesec, v programu Pomoč brezdomcem 14 uporabnikov, v programu Celostna pomoč brezdomcem
za aktivno vključevanje v družbo pa povprečno 94,8 uporabnikov na mesec.
V programih so se tekom leta izvajale različne aktivnosti, v katere je bilo vključeno različno število
uporabnikov. V Distribucijskem dnevnem centru Kralji ulice je bilo največ (200) uporabnikov
vključenih preko informacijske točke in projekta Banka, prav tako 200 uporabnikom pa so zagotovili
tudi obleko in ostalo garderobo. Pri organizaciji prodaje časopisa in pri sami distribuciji je sodelovalo
120 uporabnikov, pri izdajanju časopisa 18 uporabnikov, medtem ko je bilo 20 uporabnikov aktivnih
prodajalcev časopisa. V dnevnem centru za brezdomce so beležili 60 uporabnikov, možnost varnega
shranjevanja osebne lastnine je izkoristili 20 uporabnikov, 40 so jih vključili pri terenskem delu, 12 v
izobraževalne delavnice, 8 v socialno kulturne skupine, 15 v individualno načrtovanje in svetovalno
delo, 8 v usposabljanje na delovnem mestu ter 2 v resettlment program. Izvajalci so pri delu z
zunanjimi zainteresiranimi skupinami zajeli 50 oseb ter še posebej 10 študentov. Povprečno največ ur
na mesec so bili uporabniki vključeni v organizacijo prodaje časopisa (60 ur na mesec), pri izdajanju
so povprečno sodelovali 28 ur na mesec, pri distribuiranju časopisa pa 4 ure na mesec. V dnevnem
centru za brezdomce so se v povprečju zadrževali po 28 ur na mesec, na informacijski točki pa 3 ure
na mesec. V terensko delo so bili vključeni v povprečju 30 ur na mesec.
V programu Pomoč brezdomcem v okviru Škofijske Karitas Koper je prilagojene pakete hrane
prejemalo 54 uporabnikov, prav toliko uporabnikov je bilo vključenih v informativno svetovalni del
programa (v ta del programa so bili uporabniki v povprečju vključeni po 12 ur na mesec), v higienski
sklop pa 37 uporabnikov po povprečno 16 ur na mesec.
V programu Celostna pomoč brezdomcem je od 270 različnih uporabnikov 25 brezdomcev
zabeleženih na terenu, 30 uporabnikov je vključenih v podprogram Šola za prostovoljno delo
(program za prostovoljce), ostali pa so vključeni v vsaj eno ostalo aktivnost omenjenega programa. V
program Celostna pomoč brezdomcem so bili uporabniki vključeni povprečno 60 ur na mesec, v šolo
prostovoljnega dela pa 4 ure na mesec.
Distribucijski dnevni center Kralji ulice je odprt od ponedeljka do petka 10:00 do 16:00 in ob sobotah
2 uri dopoldne, poleg tega imajo enkrat mesečno ob nedeljah filmske večere od 17:00 do 20:00.
Dnevni center znotraj programa Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo je
odprt vsak dan med 16:00 do 19:00, razdelilnica hrane na terenu pa od 19:00 do 20:30. V programu
Pomoč brezdomcem Škofijske Karitas Koper se izvajajo dežurstva, in sicer ob ponedeljkih od 9:00 do
13:00, ob torkih od 13:00 do 17:00 in ob petkih od 9:00 do 13:00, srede in četrtki so rezervirani za
delo na terenu.
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Preglednica 18: Enoletno sofinancirani programi sprejemališč in zavetišč za brezdomce
Skupno št.
različnih
uporabnikov

Program
Distribucijski dnevni center Kralji ulice
Pomoč brezdomcem
Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec

255

221

28

62

14,08

n.p.

270

94,82

60

Med večletno sofinanciranimi programi so 3 zavetišča za brezdomce in 1 sprejemališče. V
sprejemališče se vključujejo brezdomci, torej ljudje, ki nimajo urejenega stalnega bivališča, prav tako
v zavetišča. Gre torej za ljudi, ki nimajo stalne nastanitve oziroma nimajo rešenega stanovanjskega
vprašanja in ljudi v socialni stiski. V letu 2007 se je v program Sprejemališče za brezdomce vključilo
126 uporabnikov, v zavetišča pa skupno 496 uporabnikov. Sprejemališče v Mariboru je imelo
povprečno 34 uporabnikov na mesec, Zavetišči za brezdomce v Celju in Mariboru okrog 23, medtem
ko je imelo ljubljansko Zavetišče povprečno 176,7 uporabnikov na mesec. V tem Zavetišču so v letu
2007 23 uporabnikom nudili spremstvo, zagovorništvo, informiranje, svetovanje in urejanje ter z
njimi opravili individualne razgovore. Prav toliko se jih je udeleževalo delavnic. V tem Zavetišču so
imeli povprečno 682,8 nočitev na mesec, medtem ko je bilo v mariborskem Zavetišču le povprečno
20,3 nočitev na mesec. Za Zavetišče v Celju izvajalci niso podali tega podatka. Za ljubljansko Zavetišče
imamo tudi podatek, da so v razdelilnici hrane razdelili 36.178 obrokov.
Sprejemališče za brezdomce v Mariboru je odprto vsak delovnik med 6:30 do 15:00, medtem ko so
zavetišča odprta 24 ur na dan. Izvajalci v ljubljanskem Zavetišču še navajajo, da je za tiste ki ne bivajo
v zavetišču, le to odprto od 8:00 do 13:00 in od 16:00 do 21:30, razdeljevalnica hrane obratuje od
11:00 do 13:00, prenočišča pa od 20:00 do 08:00 zjutraj.
Preglednica 19: Večletno sofinancirani programi sprejemališč in zavetišč za brezdomce
Skupno št.
uporabnikov
Zavetišče za brezdomce Celje
Sprejemališče za brezdomce Maribor

23
126

Zavetišče za brezdomce Maribor

32

Zavetišče za brezdomce Ljubljana

441

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
Povpr. št.
uporabnika /mesec nočitev/mesec

22,5 n.p.
ni možno voditi
34 podatka

682,8
n.p.

23,3 n.p.
176,7

20,3
745,2 n.p.

METODE DELA
Določeno obliko individualnega dela oziroma pristopa do uporabnika kot metodo dela uporabljajo
izvajalci v vseh sedmih programih. Izvajalci v Distribucijskem dnevnem centru Kralji ulice kot
uporabljene metode dela omenjajo še informiranje, svetovanje, spremljanje, zagovorništvo,
podpiranje, analizo tveganja, pomoč pri iskanju zaposlitve, pomoč pri iskanju nastanitve, napotitev in
vzpostavljanje stikov z drugimi organizacijami, vodenje aktiva prodajalcev in uredniškega odbora,
vodenje in organiziranje najrazličnejših delavnic, usposabljanje in vodenje prostovoljcev, intervizijo in
supervizijo.
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V programu Pomoč brezdomcem Škofijske Karitas Koper poleg individualnega pristopa k
uporabnikom, pri njih skušajo razvijati in nadgraditi pozitivne socialne navade, uporabljajo pa še
pomoč za samopomoč in svetovanje.
Izvajalci v Zavetišču za brezdomce (JZ Socio) in Sprejemališča v Mariboru kot metode dela omenjajo
le individualno in skupinsko delo.
V Zavetiščih v Ljubljani in Mariboru omenjajo prvo socialno pomoč, že omenjeno individualno delo in
osebno pomoč, poleg tega pa še socialno urejanje in oskrbovanje, delo s skupino za samopomoč,
delo s skupino in delo s skupnostjo.
CILJI PROGRAMOV
Z izvajanjem programov za brezdomce skušajo izvajalci slediti naslednjim glavnim ciljem:
- Nuditi uporabnikom prvo socialno pomoč, osnovno socialno podporo ter pogoje za
preživetje;
- Zagotoviti prostor za smiselno preživljanje prostega časa oziroma bivanje čez dan;
- Spodbujanje pridobivanja delovnih navad in motiviranje za delo (pri Kraljih ulice tudi
zagotoviti legitimen vir zaslužka za brezdomce);
- Zagotoviti primerno prenočišče, pomoč pri reševanju eksistenčnih vprašanj in stanovanjskega
problema;
- Spodbujanje samoaktivacije, samopomoči in odgovornosti za reševanje lastnega
stanovanjskega problema;
- Osveščanje javnosti o problemih brezdomstva in potrebah brezdomcev, komuniciranje z
javnostmi in spreminjanje odnosa družbe do tega problema;
- Izboljšati higienske in prehrambne navade brezdomcev (v zavetiščih tudi zagotoviti topel
obrok);
- Resocializacija oziroma pomoč pri resocializaciji;
- Povezovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo ter institucijami, ki delujejo na tem
področju;
- Pomoč pri dostopu do zdravstvenih storitev, pripomočkov in zdravil;
- Zagovorništvo, spremljanje pri urejanju uradnih zadev, podpora, informiranje, svetovanje;
- Nudenje suporta strokovnjakom in prostovoljcem, ki delajo na tem področju
IZVAJALCI PROGRAMOV
V enoletno sofinanciranih programih je bilo zaposlenih 10 oseb, in sicer 7 diplomiranih socialnih
delavk oziroma delavcev, en doktor teologije, ena diplomirana etnologija in kulturna antropologija
ter en gimnazijski maturant. 9 oseb je imelo redno zaposlitev, ena oseba pa je bila zaposlena preko
javnih del. 4 zaposlitve so bile financirane preko MDDSZ, sredstva za ostale pa so prispevale tudi
občine, ZRSZ, FIHO in drugi viri. Zaposleni so v letu 2007 skupaj opravili približno 7.500 (7.489,5) ur
dela, kar je nekaj manj kot 2.500 ur na posamezen program oziroma približno 750 ur na zaposlenega
na leto.
V teh programih je bilo skupaj 20 ostalih plačanih izvajalcev, in sicer samo pri Kraljih ulice 18, kjer so
sodelovali strokovnjaki različnih profilov (filozof, etnolog, psiholog in podobno), ki so sodelovali preko
pogodbenega razmerja, poleg njih pa še 2 študenta. Opravljali so mentorstva, delo v distribucijskem
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dnevnem centru, izvajali so delavnice, imeli stike z donatorji ter pomagali pri oblikovanju časopisa. V
programu Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo sta sodelovala 2 študenta
preko študentskih napotnic, ki sta pomagala pri vzdrževanju prostorov in pri organizaciji
prostovoljnega dela. Ostali plačani izvajalci so skupaj opravili 3.604 ur.
V enoletno sofinanciranih programih je prostovoljno delo opravljajo skupaj 87 oseb. Povprečno je en
prostovoljec opravil dobrih 72 (72,8) ur prostovoljnega dela na leto. Pri Kraljih ulice in v programu
Pomoč brezdomcem Škofijske Karitas Koper so prostovoljci opravljali terensko delo. Pri prvih so
izvajali tudi delavnice in delali v distribucijskem centru, pri drugih pa so brezdomce spodbujali za
vstop v program, pomagali pri vodenju dokumentacije, pri skrbi za higieno, sodelovali z institucijami
ter imeli razgovore z uporabniki. V programu Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v
družbo so opravljali svetovalno delo ter pomagali pri urejanju dnevnega centra.
V štirih večletno sofinanciranih programih je bilo v letu 2007 zaposlenih 30 izvajalcev. 19 oseb je
imelo redno zaposlitev, 11 pa je bilo zaposlenih preko javnih del. Med zaposlenimi so bili štirje
diplomirani socialni delavci, 2 diplomirana pravnika in en diplomiran novinar, ostali zaposleni so imeli
nižje stopnje izobrazbe različnih smeri. Za 7 oseb je sredstva za plače prispevalo MDDSZ, ostale
zaposlitve so bile financirane iz MDDSZ, proračuna občin in ZRSZ, ena pa tudi preko FIH-a. Zaposleni
so skupaj v letu 2007 opravili 51.052 ur, kar je 1.701,7 ur na enega zaposlenega na leto. V teh
programih je delovalo tudi 22 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 439 ur prostovoljnega dela.
Prostovoljci v treh programih so se z uporabniki predvsem družili in jih spremljali, v Sprejemališču v
Mariboru pa so izvajali tudi frizerske storitve, dovoz prehrane, tehnično pomoč in animiranje. V
zavetišču Javnega zavoda Socio pa so opravljali tudi razgovore z uporabniki ter izvajali delavnice.

Stran 53 od 126

4.7 SVP 7 - Specializirani terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov (prednostne regije
so Podravska, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška)

Preglednica 20: Specializirani terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam,
namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

NAZIV PROGRAMA

A
Dajmo prednost družinam
Veriga psihosocialne oskrbe
in druženje

B

C

Ko družina ne zmore več
Psihosocialna pomoč
posameznikom, parom in
družinam z izkušnjo travme;
odpravljanje posledic
travme s pomočjo relacijske
- družinske terapije
Program za reintegracijo
družin
Reševanje zapletov v
partnerskem odnosu, v
starševstvu ter v drugih
odnosih
Mreža medgeneracijskih
programov za kakovostno
staranje

ORGANIZACIJA
Društvo za družinsko
svetovanje in terapijo,
Svetovalnica Jozefine
Združenje invalidov Forum Slovenije
Inštitut Krog Terapevtski
center

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

3450

1500

49298,44

12436,42

21165,6

16600

21692,7

11680,74

10868,89

9057,41

Družinski center mir, zavod
za pomoč družinam v stiski

15559,8

12310

Inštitut Antona Trstenjaka

96670,2

60544,6

Center za družinsko
terapijo Kamnik (CDTK)
Arx d.o.o

S področja specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjenih razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov je MDDSZ v letu 2007
sofinanciralo 7 socialnovarstvenih programov. Izmed vseh programov je bil eden sofinanciran za
večletno obdobje (C program), ostalih šest pa za obdobje enega leta (A in B programi).
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Slika 8: Delež in število specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov glede na vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Sedmim programom s področja specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči
otrokom, odraslim ali družinam, namenjenih razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov je
bilo v letu 2007 namenjenih 218.705,6 €. Največji delež teh sredstev je prispevalo MDDSZ, in sicer
124.129,2 €, kar je 56,7 % vseh sredstev. Izvajalci so na MDDSZ skupaj zaprosili za 174.441,4 €, na
razpisu pa pridobili 71 % zaprošenih sredstev. Petino sredstev (20 %) so prispevale občine, 9,5 %
donatorji, 7,9 % FIHO, 4,3 % uporabniki, ostala sredstva so bila lastna sredstva izvajalcev programov.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Ciljna populacija enoletno sofinanciranih programov s področja specializiranih terapevtskih
programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenih razreševanju
medsebojnih osebnostnih problemov so :
-

-

-

Ljudje, ki so izpadli iz vseh socialnih mrež in so v težkem socialnem položaju (gibalno ovirani,
osebe s kombiniranimi motnjami, ipd.) v okviru programa Veriga psihosocialne oskrbe in
druženje, ki se izvaja se vsak dan, še posebej med vikendi, prazniki in počitnicami.
Mladostniki prikrajšani za normalno družinsko življenje v okviru programa Program za
reintegracijo družin, ki se izvaja vsak torek in četrtek od 18:00 do 20:00 (skupinsko delo).
Individualno delo poteka 4 ure tedensko.
Družine, pari, posamezniki z izkušnjo travme in ki potrebujejo pomoč v medsebojnem odnosu
v okviru štirih programov: v okviru programa Ko družina ne zmore več, ki se izvaja od
ponedeljka do petka od 7:00 do 21:00 ter 24 ur dnevno telefonski odzivnik; v okviru
programa Psihosocialna pomoč posameznikom, parom in družinam z izkušnjo travme;
odpravljanje posledic travme s pomočjo relacijske - družinske terapije, ki poteka vsak
delavnik 8:00 do 20:00; v okviru programa Dajmo prednost družinam, ki se izvaja od
ponedeljka do četrtka med 10:00 in 16:00 ter ob petkih med 8:00 in 14:00 ter v okviru
programa Reševanje zapletov v partnerskem odnosu, v starševstvu ter v drugih odnosih, ki
izvaja individualno terapevtsko obravnavo ob delavnikih od 8:00 do 17:00, zakonsko skupino
vsak 2. in 4. četrtek v mesecu od 19:00 do 21:00 ter šolo za starše 1. in 3. četrtek v mesecu od
19:00 do 21:00.
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Ciljna populacija večletno sofinanciranega programa Mreža medgeneracijskih programov za
kakovostno staranje je zelo široka, saj program s svojimi podprogrami dosega različne skupine
populacije: celotno prebivalstva kraja, kjer se izvaja ozaveščanje o potrebah medgeneracijskega
sožitja; ljudje vseh treh generacij, ki se odločijo za medgeneracijsko prostovoljstvo; vodstvo občin,
skupnosti, organizacij in ustanov za starejše ljudi. Program se izvaja v Ljubljani, Komendi in Ribici ob
različnih urah od ponedeljka do sobote.
Preglednica 21: Enoletno in večletno sofinancirani programi specializiranih terapevtskih programov
psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih
problemov

Program
Veriga psihosocialne oskrbe in druženje
Ko družina ne zmore več
Psihosoc. pomoč posameznikom, parom in družinam z izkušnjo travme;
odpravljanje posledic travme s pomočjo relacijske - družinske terapije
Dajmo prednost družinam
Reševanje zapletov v partnerskem odnosu, v starševstvu ter v drugih
odnosih
Program za reintegracijo družin
Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Povpr. št.
Skupno št.
uporabnikov
uporabnikov /mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec

157

131,1

16

1000

96,4

4

737

77,3

10

29

4,2

5,54

350

79,8

4

35

8,6

8,8

454

170,8

19,3

V omenjenih programih so imeli v letu 2007 skupaj 2.762 uporabnikov: največ jih je bilo vključenih v
program Ko družina ne zmore več (1000 uporabnikov), najmanj pa v program Dajmo prednost
družinam (29 uporabnikov) ter Program za reintegracijo družin (35 uporabnikov). Program Ko družina
ne zmore več se je izvajal na dva različna načina, in sicer v obliki terapevtskega ciklusa, kjer je v letu
2007 sodelovalo 218 oseb ter v obliki telefonskega razgovora (634 uporabnikov). Skupna povprečna
vključenost uporabnika v program je bila 4 ure mesečno. V program za reintegracijo družin je bilo na
mesec vključenih med 8 in 9 uporabnikov, posamezni uporabnik pa je bil v program vključen skoraj 9
ur mesečno.
V povprečju je imel največje število uporabnikov na mesec edini večletno sofinanciran program
Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje (170,75), kamor je bil uporabnik v
povprečju vključen 19,3 ur na mesec. Med enoletno sofinanciranimi programi pa je imel največ
uporabnikov na mesec program Veriga psihosocialne oskrbe in druženje (157) z 131 uporabniki na
mesec. En uporabnik je bil v program povprečno vključen 16 ur na mesec.
Program Psihosocialna pomoč posameznikom, parom in družinam z izkušnjo travme; odpravljanje
posledic travme s pomočjo relacijske - družinske terapije se je v letu 2007 izvajal v okviru terapevtske
dejavnosti (505 uporabnikov), skupinskega dela (285 uporabnikov) ter telefonskega svetovanja (138
uporabnikov). Posamezni uporabnik je bil v program vključen 10 ur na mesec, in sicer 12,6 ur v
terapevtsko dejavnost, 9 ur v skupinsko delo ter 3,15 ure v telefonsko svetovanje.
Največ podprogramov je v letu 2007 izvajal program Reševanje zapletov v partnerskem odnosu, v
starševstvu ter v drugih odnosi, in sicer: individualno terapevtsko obravnavo z 99 uporabniki in 4
urno mesečno vključenostjo posameznega uporabnika, zakonsko skupino s 14 uporabniki in 4 urno
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mesečno vključenostjo posameznega uporabnika, šolo za starše s 25 uporabniki in 4 urno mesečno
vključenostjo posameznega uporabnika ter telefonsko svetovanje z 272 uporabniki in enourno
mesečno vključenostjo posameznega uporabnika.
Preglednica 22: Podatki o uporabnikih v podprogramih specializiranih terapevtskih programov psihosocialne
pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov
Povpr. št. ur vključenosti 1.
uporabnika v posam.
podprogram /mesec
psihosocialna oskrba in
druženje 16
terapevtski ciklus 4, telefonski
razgovor 0,1

Reševanje zapletov v partnerskem odnosu, v
starševstvu ter v drugih odnosih

Št. uporabnikov v
podprogramu
psihosocialna oskrba in
druženje 131,1
terapevtski ciklus 218,
telefonski razgovor 634
terapevtska dejavnost
505, skupinsko delo 285,
telefonsko svetovanje
138
dajmo prednost družinam
29
individualna terapevtska
obravnava 99,
zakonska skupina 14,
šola za starše 25,
telefonsko svetovanje272

Program za reintegracijo družin
Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno
staranje

reintegracija družine 35
reintegracija družine 18
Skupaj v celotnem
programu 454

Program
Veriga psihosocialne oskrbe in druženje
Ko družina ne zmore več
Psihosocialna pomoč posameznikom, parom in
družinam z izkušnjo travme; odpravljanje posledic
travme s pomočjo relacijske - družinske terapije
Dajmo prednost družinam

terapevtska dejavnost 12,6,
skupinsko delo 9,
telefonsko svetovanje 3.15
dajmo prednost družinam 6
individualna terapevtska
obravnava 4,
zakonska skupina 4,
šola za starše 4,
telefonsko svetovanje 1

19,3

METODE DELA
V programih s področja specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom,
odraslim ali družinam, namenjenih razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov gre večinoma
za kombinacijo individualnega in skupinskega dela:
- v programu Veriga psihosocialne oskrbe in druženje uporabljajo individualno delo s
posameznikom, delo s skupino ter delo v skupnosti,
- v programu Ko družina ne zmore več se delo opravlja v okviru zakonske in družinske terapije,
- v programu Psihosocialna pomoč posameznikom, parom in družinam z izkušnjo travme;
odpravljanje posledic travme s pomočjo relacijske - družinske terapije gre za individualno
terapevtsko obravnavo in svetovanje preko telefona,
- v programu Dajmo prednost družinam opravljajo družinsko svetovanje, informiranje ter
opravljanje prvega pogovora,
- v programu Program za reintegracijo družin se uporablja individualno in skupinsko delo ter
- v edinem večletno sofinanciranem programu, Mreža medgeneracijskih programov za
kakovostno staranje, uporabljajo skupnostne metode informiranja in izobraževanja,
individualno delo, projektno vodenje in podobno.
CILJI PROGRAMOV
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Z izvajanjem programov s področja specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči
otrokom, odraslim ali družinam, namenjenih razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov,
skušajo izvajalci programov slediti predvsem naslednjim ciljem:
- vrnitev uporabnikov v normalno socialno življenje ob učenju veščin in načinov brez
konfliktnega reševanja situacij v odnosu do samega sebe in drugih,
- organizirati verigo psihosocialne oskrbe in druženja tako, da se ohranja oziroma zvišuje
kakovost vsakdanjega življenja ter se ustvarja večja socialna vključenost,
- odpraviti psihične in druge posledice travme, trajno preoblikovati nefunkcionalne vzorce
odnosov in načine življenja posameznika, para oziroma družine ,
- učenje in pridobivanje znanja in veščin za učinkovitejše medsebojno sporazumevanje in
sobivanje in
- pridobiti veščine za kvalitetnejše medgeneracijsko sožitje.

IZVAJALCI PROGRAMOV
V letu 2007 je bilo v programih s področja specializiranih terapevtskih programov psihosocialne
pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenih razreševanju medsebojnih osebnostnih
problemov zaposlenih 15 oseb. V programu Veriga psihosocialne oskrbe in druženje niso imeli
zaposlenih, največ zaposlenih (6 oseb) pa je bilo v programu Mreža medgeneracijskih programov za
kakovostno staranje, ki je tudi edini večletno sofinancirani program s tega področja. V njem sta bila
redno zaposlena dva sociologa (magister in doktor) ter 4 socialni delavci. Štirje so bili financirani iz
sredstev MDDSZ, dva pa iz občinskega denarja. Zaposleni so v letu 2007 skupaj opravili 6.264 ur dela,
kar je 1.044 ur na zaposlenega na leto. V programu je sodelovalo še 5 po pogodbi plačanih izvajalcev,
ki so opravljali usposabljanja prostovoljcev (3), predavanja (1) in supervizijo (1). Posamezni izvajalec
je v letu 2007 opravil 114 ur dela. Poleg navedenih izvajalcev, je v programu sodelovalo še 111
prostovoljcev. Povprečno je en prostovoljec opravil 72 ur prostovoljnega dela na leto.
Enoletno sofinancirane programe je v letu 2007 izvajalo 9 zaposlenih, 19 drugih plačanih izvajalcev
ter 28 prostovoljcev.
Med zaposlenimi osebami jih je bilo 7 redno zaposlenih, 1 dodatno zaposlen ter 1 zaposlitev preko
javnih del. Trije so bili financirani izključno iz sredstev MDDSZ, ostali pa iz kombinacije različnih
sredstev. Med zaposlenimi je bilo največ pedagogov. Zaposleni so v letu 2007 skupaj opravili 6.946 ur
dela, kar je 1.389,2 ur dela na posamezen program oziroma 771,8 na zaposlenega na leto.
V enoletno sofinanciranih programih je sodelovalo še 18 po pogodbi plačanih izvajalcev ter eden v
okviru usposabljanja na delovnem mestu. Med njimi je bilo 6 socialnih delavcev, 4 teolog, psihiater,
psiholog, delovni terapevt in podobno. Polovica (9) drugih plačanih izvajalcev je bilo sofinanciranih
izključno iz virov MDDSZ. V programih so opravljali različna dela: izvajanje terapij, superivizij,
vodenje skupin, terapevtsko delo in podobno. V letu 2007 so skupaj opravili 7.964 ur dela, kar znaša
419,2 ur na izvajalca na leto.
V enoletno sofinanciranih programih je sodelovalo tudi 28 prostovoljcev, ki so opravljali predvsem
terapije, spremstvo, sodelovanje pri delavnicah in vodenju programa ter razna administrativna dela.
Povprečno je en prostovoljec opravil 109,6 ur prostovoljnega dela na leto: največ v programu Ko
družina ne zmore več (114,75 ur) ter najmanj v programu dajmo prednost družinam (34 ur).
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4.8 SVP 8 – Programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
(prednostni regiji sta Osrednjeslovenska in Podravska)

Preglednica 23: Programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog glede na vrsto in
višino financiranja
FINANCIRANJE

B

NAZIV PROGRAMA
Zavetišče za brezdomce
Higienska oskrba in
svetovanje za brezdomce
Ernest, zavetišče za
brezdomne uživalce
nedovoljenih drog z
dnevnim centrom ter
osnovno reintegracijo

ORGANIZACIJA
Javni zavod Vetrnica
Slovenj Gradec
Župnijska Karitas Ljubljana
- Štepanja vas

Društvo Altra

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ
16073,38

6505

23728,33

7787,17

104918,65

53952,83

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciralo tri socialnovarstvene programe s področja sprejemališč in
zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog. Vsi trije programi so bili sofinancirani enoletno, in
sicer v višini nad 1.500 € (B programi).
Slika 9: Delež in število programov sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog glede na
vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Trem programom s področja sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog je
MDDSZ namenilo sredstva v višini 68.245,00 € ( 47 % celotnega prejetega zneska programov), skupaj
pa so ti programi prejeli sredstva v višini 144.720,36 €. Izvajalci so s strani MDDSZ pridobili vsa
sredstva za katera so zaprosili. Preostali delež sredstev so izvajalci pridobili še od Mestne občine
Ljubljana, ki se sofinancirala 39,5 %, ter od ZRSZ, Občine Slovenj Gradec, FIHO in uporabnikov.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Ti programi so v letu 2007 zagotavljali pomoč za skupaj 345 brezdomnim uživalcem drog. Mesečno
število uporabnikov je zelo različno v različnih programih. V zavetišču in dnevnem centru Ernest
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beležijo povprečno 15,27 uporabnikov na mesec, v programu higienska oskrba in svetovanje za
brezdomce 99,08, v zavetišču za brezdomce pa 7,09. Najdlje so so uporabniki zadrževali v zavetišču in
dnevnem centru Ernest, kjer se je posamezen uporabnik zadrževal v povprečju kar 535,64 ur na
mesec ( 472 ur v zavetišču, 140 ur v dnevnem centru).
Ciljna populacija v vseh programih so brezdomci, vendar v programu Ernest vključujejo le brezdomce,
ki so uživalci drog in so starejši od 18 let. V program Higienska oskrba in svetovanje za brezdomce pa
vključujejo tudi druge osebe, ki zaradi različnih vzrokov nimajo možnosti vsakodnevnega toplega
obroka hrane, stanovanja ali pogovora. V programu zavetišče za brezdomce pa so teritorialno
omejeni na brezdomne občane Slovenj Gradca.
Zavetišče Ernest deluje vsak dan od 20:00 do 9:00, med vikendi in prazniki pa 24 ur dnevno, dnevno
integracijska enota pa je odprta vsak delavnik od 9:00 do 16:00. V programu higienska oskrba in
svetovanje za brezdomce nudijo topel obrok vsak dan, neposredno delo z brezdomci pa so izvajali
vsak torek od 17:00 do 19:00. Zavetišče za brezdomce v Slovenj Gradcu je bilo odprto 24 ur dnevno.
Preglednica 24: Enoletno sofinancirani programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih
drog

Program

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec

Ernest, zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih
drog z dnevnim centrom ter osnovno reintegracij

35

15,3

535,6

Higienska oskrba in svetovanje za brezdomce

301

99,1

1

Zavetišče za brezdomce Slovenj Gradec

9

7,1

22,5

METODE DELA
V vseh treh programih navajajo kot metodo dela individualno delo (sprejemni razgovor, načrt skrbi).
V obeh zavetiščih pa navajajo kot metodo dela tudi skupinsko delo, ki ga v Altrinem zavetišču in
dnevnem centru opredeljujejo kot sestanke z uporabniki, sodelovanje z študenti na praksi, animacijo.
CILJI PROGRAMOV
Izvajalcem programa higienska oskrba in svetovanje za brezdomce je edini cilj izpeljati program, saj le
ta deluje na prostovoljni bazi. V zavetišču za brezdomce v Slovenj Gradcu pa skušajo slediti cilju
ponuditi varen prostor, kjer lahko ljudje brez strehe nad glavo prenočijo oziroma preživijo dneve ter
poskrbijo za svojo osebno higieno.
V Zavetišču za brezdomne uživalce nedovoljenih drog z dnevnim centrom ter osnovno reintegracijo
Ernest skušajo slediti naslednjim ciljem: varno prenočevanje brezdomnih uživalcev drog, dvig
kvalitete življenja brezdomcev; preprečevanje socialne izključenosti; umik brezdomcev s cest ter
zniževanje števila tistih, ki spijo po vežah, kleteh in drugih objektih; izboljšanje zdravstvenega stanja
brezdomnih uživalcev drog; pomoč pri razreševanju socialnih težav brezdomnih uživalcev drog;
zaposlovanje brezdomnih uživalcev drog preko različnih programov ZRSZ; zmanjševanje škodljivih
posledic uporabe nedovoljenih drog; zmanjševanje konfliktov v lokalni skupnosti; pomoč pri
razreševanju socialne problematike starejšim brezdomnim uživalcem nedovoljenih drog; razlaganje in
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spremljanje pojava; dvig socialne kompetence in samopodobe uporabnikov; spodbujanje vrstniške
podpore in samoorganizacija uživalcev nedovoljenih drog; razbremenitev strokovnih služb;
vzpostavitev stika s skrito populacijo.
IZVAJALCI PROGRAMOV
Program higienska oskrba in svetovanje za brezdomce izvaja 20 prostovoljcev, ki opravljajo zelo
različna dela kot je nabava oblek, sprejem in oskrba, pisanje poročila o delu, nabava kruha, pogovori,
logistika, urejanje perila in drugega materiala, odstranitev opreme in higienskih pripomočkov, pranje
brisač, priprava sendvičev in toplega napitka. Dvajset prostovoljcev je v letu 2007 opravilo približno
3.300 ur prostovoljnega dela.
V preostalih dveh programih je bilo zaposlenih sedem oseb, med temi je bil magister sociologije,
diplomiran pedagog in andragog, diplomiran socialni delavec in diplomiran profesor pedagogike in
sociologije. Preostala dva zaposlena sta imela zaključeno peto stopnjo izobrazbe. Šest jih je bilo
redno zaposlenih, eden pa je delal preko javnih del. Zaposleni so skupaj opravili 9.368 ur dela.
Povprečno je posamezen zaposlen opravili približno 1.338 ur dela v celem letu. MDDSZ je financiralo
3 zaposlitve v celoti, 3 zaposlitve so bile sofinancirane iz sredstev MDDSZ, občin in drugih virov, 1
zaposlitev pa je v celoti financiral ZRSZ.
V Zavetišču in dnevnem centru Ernest je delo opravljal tudi en plačan izvajalec, ki je bil v
pogodbenem razmerju. Ta izvajalec je v letu 2007 opravil dve uri čiščenja prostorov.
V Zavetišču za brezdomce so delali v letu 2007 štirje prostovoljci, ki so povprečno opravili 40 ur
prostovoljnega dela v celem letu. Ti prostovoljci so se družili z uporabniki. V zavetišču in dnevnem
centru Ernest pa so prostovoljno delali trije prostovoljci, ki so opravili povprečno 77 ur na leto. Dva
prostovoljca sta opravljala terensko delo, eden pa je delal na področju skrbi za zdravje.
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4.9 REP 1 - Programi za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam
v osebnih stiskah

Preglednica 25: Programi za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih
stiskah glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

A

B

C

NAZIV PROGRAMA
GALFON - telefon za
lezbijke in geje
Program SOS telefon za
bolnike s fenilketonurijo in
otroke v stiski
Klic v stiski
Svetovalna komunikacija in
pomoč
Nacionalna mreža TOM
Zaupni tel. za klic v duševni
stiski
SOS telefon za ženske in
otroke žrtve nasilja

ORGANIZACIJA

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

Društvo Škuc

3530

1250

Društvo za fenilketonurijo
Slovenije
Društvo tvoj telefon

1693,23
37511,37

1000
5312,47

Zveza Sonček
Zveza prijateljev mladine
Slovenija

4528,7

940,91

28843,68

722,62

Zaupni telefon Samarijan

42909

1395

SOS telefon

24314,97

7083,29

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciralo sedem programov s področja programov za svetovanje po
telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah. Izmed vseh programov so bili
štirje sofinancirani za obdobje enega leta (A in B programi), ostali pa za večletno obdobje (C
programi).
Slika 10: Delež in število programov za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v
osebnih stiskah glede na vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Programi za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah so v
letu 2007 skupaj prejeli 383.868,98 €. Velik delež skupnih prejetih sredstev so predstavljala sredstva
MDDSZ, in sicer v skupni vrednosti 108.158,8 €, kar predstavlja 28 % vseh pridobljenih sredstev.
Dobro četrtino (27 %) vseh pridobljenih sredstev so v letu 2007 predstavljala donatorska sredstva,
dobro petino (21 %) pa sredstva FIHA. Programe za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom
in drugim osebam v osebnih stiskah je v letu 2007 sofinanciralo okrog 25 občin, njihov skupni
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prispevek pa je v tem letu predstavljal 12 % vseh sredstev. Ostala sredstva (3 %) so v letu 2007
predstavljala lastna sredstva in sredstva različnih organizacij kot so Republiški zavod za zaposlovanje
JADE, Urad RS za mladino, Urad za enake možnosti, Ministrstvo za zdravje.
MDDSZ je izmed vseh programov s tega področja namenilo največ sredstev (40 % vseh sredstev tega
področja) programu Zaupni telefonski klic v duševni stiski , ki ga izvaja Zaupni telefon Samarijan.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Ciljna populacija enoletno sofinanciranih programov se od programa do programa razlikuje. Najbolj
široko je definirana ciljna populacija programa Klic v stiski, ki je namenjen vsem osebam, ki so se
znašle v stiski. Za ostale tri programe je značilna bolj specifična opredelitev ciljne populacije, in sicer:
- program Galfon je namenjen predvsem gejem in lezbijkam različnih starosti, ki se soočajo s
težavami povezanimi s prepoznavanjem lastne homoseksualne identitete pa tudi njihovim
svojcem in bližnjim;
- program Svetovalna komunikacija in pomoč je namenjen ljudem s cerebralno paralizo ali
drugimi invalidnostmi, njihovim svojcem ter strokovnim delavcem na tem področju;
- program SOS telefon za bolnike s fenilketonurijo in otroke v stiski je v prvi vrsti namenjen
osebam s fenilketonurijo, njihovim staršem ter partnerjem ter tudi otrokom in mladostnikom
s psihosocialnimi težavami.
V omenjenih programih so imeli v letu 2007 skupaj 5.931 uporabnikov, od tega jih je bilo 3.049 (51 %)
vključenih v program Klic v stiski, 2.559 (43 %) v program Svetovalna komunikacija in pomoč, 218 (4
%) v program Galfon – telefon za geje ter 105 (2 %) v program SOS telefon za bolnike s
fenilkentourijo.

Preglednica 26: Enoletno sofinancirani programi za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in
drugim osebam v osebnih stiskah glede na vrsto in višino financiranja

Program
GALFON - telefon za lejzbike in geje

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec

218

19,82 n.p.

Klic v stiski
Program SOS telefon za bolnike s fenilketonurijo in otroke v
stiski

3049

246,5 1,46

105

8,75 0,6

Svetovalna komunikacija in pomoč

2559

213,25 n.p.

Omenjeni programi so na voljo predvsem preko telefona, Svetovalna komunikacija in pomoč pa tudi
v obliki svetovanja na sedežu društva. Slednji je v letu 2007 nudil svetovanje na sedežu društva vsak
delovnik med 7.00 in 17.00, dosegljivi pa so bili tudi preko GSM, in sicer 24 ur na dan. Na mesec se je
v program v povprečju vključevalo 213 uporabnikov. Program Klic v stiski je v istem obdobju
vključeval največ uporabnikov na mesec (247) z 1,5 urno povprečno mesečno vključenostjo
uporabnika v program. Program se je izvajal kontinuirano vsak delovni dan med 8.00 in 20.00 ter še
dodatnih 30 ur na teden na brezplačni liniji. Program Galfon je v letu 2007 deloval vsak dan med
19.00 in 22.00, v povprečju pa se je na mesec po tovrstno pomoč obrnilo skoraj 20 uporabnikov.
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Program z najmanj uporabniki, Program SOS telefon za bolnike s fenilketonurijo in otroke v stiski, je
imel v istem obdobju v povprečju 9 uporabnikov na mesec, ki so bili v povprečju v program vključeni
manj kot eno uro na mesec. Program se je izvajal vsak torek in četrtek od 15.00 do 18.00 ure preko
dežurnega SOS telefona.
Večletno sofinancirani programi nudijo svetovanje in pomoč preko zaupnega telefona, kar pomeni,
da uporabnikom zagotavljajo anonimnost. Iz tega razloga ne moremo govoriti o številu uporabnikov,
temveč o številu prejetih klicev na zaupni telefon.
Ciljna populacija Zaupnega telefona za klic v stiski ni posebej opredeljena, saj je program namenjen
vsem osebam, ki se znajdejo v stiski. Program se izvaja 24 ur na dan na dveh telefonih istočasno,
občasno pa tudi na treh.
Program Nacionalna mreža TOM je namenjen otrokom in mladostnikom v starosti od 6 do 20 let, ki
se v odraščanju soočajo z izzivi adolescence ali imajo kakršnekoli težave in se počutijo ogrožene.
Telefon je dosegljiv vsak dan od 12.00 do 20.00.
Ciljna populacija programa SOS telefona za otroke in ženske – žrtve nasilja pa so ženske in otroci, ki
doživljajo ali so doživljale kakršnokoli nasilje. Telefon deluje ob delavnikih od 12.00 do 22.00 ter ob
sobotah, nedeljah in praznikih od 18.00 do 22.00. Ostale vrste svetovanj, kot je svetovanje po pošti
in zagovorništvo, nudijo v programu po individualnem dogovoru.
Preglednica 27: Večletno sofinancirani programi za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim
osebam v osebnih stiskah glede na vrsto in višino financiranja
Program

št. opravljenih storitev (klicev) na posamezni (pod)program

Nacionalna mreža TOM

telefonsko svetovanje 40557

Zaup. tel. za klic v duševni stiski

zaupni telefon 29560

SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja

svetovanje na SOS telefonu 4982, svetovanje po pošti 21

V letu 2007 je bilo na vseh treh večletno sofinanciranih programih opravljenih skupaj 75.099 klicev,
od tega največ (54 % vseh klicev) v programu Nacionalna mreža TOM, najmanj (7 % vseh klicev) pa v
programu SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je
v letu 2007 opravil tudi 21 svetovanj po pošti.
METODE DELA
V vseh programih s področja svetovanja po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v
osebnih stiskah gre za individualno delo, saj gre večinoma za telefonske klice in pogovore. Program
SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja ter program Svetovana komunikacija in pomoč pri poleg
individualnega dela izvajata tudi skupinsko delo.
CILJI PROGRAMOV
Z izvajanjem programov s področja svetovanja po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim
osebam v osebnih stiskah skušajo programi slediti naslednjim ciljem:
- nuditi pomoč pri reševanju osebnih stisk (istospolno usmerjenim in njihovim bližnjim;
bolnikom s kronično boleznijo in njihovim bližnjim; otrokom in mladostnikom v stiskah;
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-

ženskam, otrokom in mladostnikom z izkušnjo nasilja; osebam s cerebralno paralizo in
drugimi invalidnostmi ter njihovim bližnjim) v obliki pogovora, svetovanja, poslušanja,
informiranja, spodbujanja, usmerjanja in podobno;
nuditi brezplačno pomoč z možnostjo ostati anonimen klicatelj;
osveščati javnost o problemih povezanih s homoseksualnostjo, cerebralno paralizo in drugimi
vrstami invalidnosti;
ustrezno usposabljati in izobraževati sodelavce in ostalo zainteresirano strokovno javnost;
spodbujati prostovoljno delo ter
povezovati se in sodelovati s pristojnimi javnimi službami na nacionalni in lokalni ravni.

IZVAJALCI PROGRAMOV
V enoletno sofinanciranih programih je bilo v letu 2007 zaposlenih 5 oseb, in sicer gimnazijski
maturant, višji upravni delavec , diplomirani politolog, trgovski tehnik in modna oblikovalka. Tri osebe
redno zaposlene, 2 osebi pa preko javnih del. Vseh pet oseb je bilo zaposlenih v B programih,
medtem ko v A programih niso imeli redno zaposlenih oseb. Izmed vseh petih zaposlenih oseb je 2
osebi v celoti financiralo MDDSZ, ena oseba je bila sofinancirana tako iz sredstev MDDSZ kot iz
sredstev občin, 2 osebi pa iz sredstev občin in ZRSZ. Zaposleni so v letu 2007 skupaj opravili 5.061 ur
dela, kar je 2.530,5 ur dela na posamezen program oziroma 1.012,2 ur na zaposlenega na leto.
V enoletno sofinanciranih programih je v letu 2007 sodelovalo še 25 po pogodbi plačanih izvajalcev
različnih profilov (socialni delavec, psiholog, sociolog, doktor medicine in podobno). Trije so bili
financirani izključno iz virov MDDSZ, ostali pa iz različnih virov. Opravljali so predvsem svetovalna
dela, pa tudi koordinacijo, predavanja, vsebinske evalvacije in podobno. V letu 2007 so skupaj opravili
1.220 ur, kar znaša 48,8 na izvajalca na leto.
V enoletno sofinanciranih programih je v letu 2007 sodelovalo 62 prostovoljcev, od tega 38 (61 %) v
programu Klic v stiski. Povprečno je en prostovoljec opravil 32 ur prostovoljnega dela na leto. V
programu SOS telefon za bolnike s fenilketonurijo sta prostovoljca opravljala administrativna dela, v
programu Svetovalna komunikacija in pomoč so poleg drugih del, prostovoljci opravljali tudi
strokovno delo, v programu Klic v stiski pa so se prostovoljci vključevali v mnoge dejavnosti programa
od svetovanja po telefonu, izvajanja delavnic do administrativnih del.
V večletno sofinanciranih programih je bilo v letu 2007 redno zaposlenih 12 oseb, in sicer diplomirani
pravnik, gimnazijski maturant, diplomirani ekonomist, štirje diplomirani socialnih delavci, diplomirani
novinar, diplomirani politolog, diplomirani kulturolog, kvalificirana šivilja ter ena oseba s srednjo
upravno administrativno šolo. Pet oseb je v celoti financiralo MDDSZ, 2 osebi sta bili poleg MDDSZ
financirani še s strani občin ter FIHA, ostale pa iz sredstev FIHA, občin in donacij. Zaposleni so v letu
2007 skupaj opravili 15.954 ur dela, kar je 2.318 ur dela na posamezen program oziroma 1.329,5 ur
na zaposlenega na leto.
V večletno sofinanciranih programih je v letu 2007 sodelovalo še 8 po pogodbi plačanih izvajalcev
različnih profilov (socialni delavec, diplomirana psihologa, doktor psihologije, gimnazijski maturant).
Trije so bili financirani izključno iz virov MDDSZ, ostali pa iz kombinacije različnih virov (FIHO, občine,
donacije, MDDSZ). Opravljali so predvsem supervizijo in izobraževanje. V letu 2007 so skupaj opravili
okrog 800 ur dela.
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V večletno sofinanciranih programih je v letu 2007 sodelovalo 461 prostovoljcev, od tega 293 (64 %)
v programu Zaupni telefon za klic v duševni stiski. Povprečno je en prostovoljec opravil 99 ur
prostovoljnega dela na leto. V programu Nacionalna mreža TOM je vseh 116 prostovoljcev opravljalo
telefonsko svetovanje, v programu Zaupni telefon za klic v duševni stiski pa so nekateri prostovoljci
poleg dežuranja ob telefonu opravljali tudi supervizijo (13 prostovoljcev). V programu SOS telefon za
ženske in otroke žrtve nasilja je 48 prostovoljcev svetovalo po telefonu, ostali (5 prostovoljcev) pa so
opravljali administrativna dela, izvajali usposabljanja in sodelovali pri projektih in preventivnih
dejavnostih.
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4.10 REP 2 – Nizkopražni programi za uživalce drog, mreža centrov za svetovanje in
socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne
obravnave

Preglednica 28: Nizkopražni programi za uživalce drog, mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo
zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

A

B

NAZIV PROGRAMA
Društvo za preprečevanje
odvisnosti Gornja
Radgona
Svetovanje in pomoč
odvisnikom ter njihovim
svojcem
Program reševanja
socialnih stisk pri
odvisnikih od
nedovoljenih drog,
vključenih v vzdrževalno
metadonski program ter
njihovih svojcev na
območju Posavja
Društvo za zmanjševanje
škode zaradi drog

Javni zavod Socio
Društvo za pomoč
odvisnikom in njihovim
svojcem SVIT Koper
ŠENT Slovensko združenje
za duševno zdravje
Društvo "Pot" - pomoč
zasvojenim od
nedovoljenih drog in
njihovim bližnjim Ilirska
Bistrica
Društvo za zmanjševanje
škode zaradi drog Stigma
Društvo za pomoč in
samopomoč na področju
zasvojenosti Zdrava pot
Slovensko združenje za
zmanjševanje posledic
drog - Drog Art

C

Društvo za pomoč
zasvojenim in njihovim
bližnjim PO MOČ Sežana
Društvo za pomoč in
samopomoč na področju

ORGANIZACIJA
Pomoč pri preprečevanju
odvisnosti

Društvo Doulos

CSD Krško
Program zmanjševanje
škode zaradi drog
Terensko vozilo za delo z
odvisniki od prepovedanih
drog

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

11706,78

990

4858

1500

2402,65

660

89799,43

57560,97

71980,4

37312

78266,3

47066,3

45647,6

29090,8

61192,2

29702,9

55601,3

41292,7

53347

41834,7

Program psihosocialne
pomoči uporabnikom drog
Dnevni center za odvisnike
od prepovedanih drog
Pomoč pri urejanju socialnih
stisk osebam, ki imajo
težave zaradi uživanja
nedovoljenih drog in
njihovim svojcem
Terensko delo z uporabniki
nedovoljenih drog
Mobilna zamenjava igel s
terenskim delom in
svetovanje v zvezi z drogami
in AIDS - om
Preprečevanje škodljivih
posledic plesnih drog med
mladimi
Podpora ljudem, ki imajo
težave zaradi uživanja
nedovoljenih drog in
njihovim bližnjim

68722,46

38562,87

64367,19

34939,91

Dnevni center in zavetišče

45639,91

34939,91
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FINANCIRANJE

NAZIV PROGRAMA
zasvojenosti Zdrava pot
CSD Moste Polje
Društvo za pomoč in
samopomoč Želva Eureka Žalec

ORGANIZACIJA
Program Korak
Dnevni center za
mladostnike, ki uživajo
droge in njihove svojce
"Želva"

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ
35719,67

24314,97

109169,34

44781,08

MDDSZ je v letu 2007 sofinanciralo 15 nizkopražnih programov za uživalce drog, mrež centrov za
svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne
obravnave. Deset programov je bilo sofinanciranih za enoletno obdobje (3 A programi in 7 B
programov), 5 pa je bilo vključenih v večletno sofinanciranje (C programi).
Slika 11: Delež in število nizkopražnih programov za uživalce drog, mreža centrov za svetovanje in socialno
rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave glede na vrsto
financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Nizkopražni programi so v letu 2007 za svoje delovanje prejeli skupaj 798.420,2 €, od tega so dobrih
40 % prejeli večletno sofinancirani programi. Največji financer teh programov je MDDSZ, saj je
prispevalo dobrih 58 % vseh sredstev, natančneje 464.549,1 €. Dobljeni znesek predstavlja 92 %
zaprošenih sredstev na MDDSZ. 177.538,7 € so prejeli C programi, kar predstavlja 38,2 % vseh
dobljenih sredstev s strani MDDSZ.
Programi so s strani občin skupaj prejeli 177.850,9 € (22,3 % pridobljenih sredstev), s strani ZRSZ
46.342 € (5,8 % pridobljenih sredstev), Ministrstvo za zdravje je prispevalo 30.000 € (3,8 %
pridobljenih sredstev), FIHO 14.354 € (1,8 pridobljenih sredstev), ostala sredstva v manjšem obsegu
pa so prispevali še donatorji, Zavod za zdravstveno varstvo in uporabniki sami.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Uporabniki nizkopražnih programov so predvsem aktivni uživalci drog, torej osebe, ki drogo redno
uživajo, ki drogo injicirajo, so vključeni v metadonski program ali pa tisti, ki niso v stiku z nobeno
institucijo in do katerih izvajalci pridejo le s terenskim delom. Dva programa se usmerjata predvsem
na uporabnike v lokalnem okolju (Dnevni center za odvisnike od prepovedanih drog Šent je namenjen
uporabnikom na območju Severne Primorske, Program reševanja socialnih stisk pri odvisnikih od
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nedovoljenih drog, vključenih v vzdrževalno metadonski program ter njihovih svojcev na območju
Posavja pa vključuje uporabnike iz Brežic in Posavja). Večina programov je namenjena tudi
socialnemu omrežju uživalcev drog (starši, prijatelji, partnerji), mladini in tistim, ki z drogo
eksperimentirajo ter osebam, ki želijo zgolj informacije v zvezi s prepovedanimi drogami, manjši del
pa tudi osebam, ki želijo vzpostaviti abstinenco ali pa potrebujejo pomoč za ohranitev abstinence.
Program Terensko vozilo za delo z odvisniki od prepovedanih drog (JZ Socio) je namenjen tudi
brezdomnim uživalcem drog, Program psihosocialne pomoči uporabnikom drog (SVIT Koper) in
Program zmanjševanje škode zaradi drog (Stigma) pa sta namenjena tudi osebam, ki želijo
informacije v zvezi z virusom HIV in AIDSom.
V desetih enoletno sofinanciranih programih je bilo skupaj 3.027 uporabnikov, največ (718) v
Programu zmanjševanje škode zaradi drog Društva Stigma in 680 v programu Pomoč pri
preprečevanju odvisnosti iz Gornje Radgone. Povprečno na mesec je bilo v te programe vključenih
109,6 uporabnika. Mlajših od 18 let je bilo povprečno 11,7 na mesec (uporabnike v tej starosti so
imeli samo štirje programi). Vključeni so povprečno dobrih 16 ur na mesec, največ (60 ur na mesec)
uporabniki v programu Pomoč pri urejanju socialnih stisk osebam, ki imajo težave zaradi uživanja
nedovoljenih drog in njihovim svojcem pri Društvu Pot.
Nekateri programi izvajajo več dejavnosti, ki vključujejo različno število uporabnikov:
- V program Terensko vozilo za delo z odvisniki od prepovedanih drog se vključuje 334
uporabnikov po 12,5 ur na mesec. Program se izvaja ob delavnikih od 6h do 20h;
- Znotraj Programa psihosocialne pomoči uporabnikom drog (SVIT) v okviru stacionarnega dela
vključujejo 313 uporabnikov po 2 uri na mesec, v terensko delo pa 165 uporabnikov po 7 ur
na mesec. Program se izvaja ob delavnikih do 15h;
- V Šentov dnevni center za odvisnike od prepovedanih drog se je vključevalo 83 uporabnikov
povprečno po 44 ur na mesec. Program se izvaja ob delavnikih do 15.30h;
- Program Pomoč pri urejanju socialnih stisk osebam, ki imajo težave zaradi uživanja
nedovoljenih drog in njihovim svojcem (POT) je vključeval 94 po dobrih 60 ur na mesec.
Program se izvaja ob delavnikih do 15h;
- Program Terensko delo z uporabniki nedovoljenih drog (Stigma) je v okviru terenskega dela
zajel 296 uporabnikov, svetovalno delo v zaporih pa je koristilo 34 uporabnikov. Povsod so
bili uporabniki povprečno vključeni po 4 ure na mesec. Program se v Kranju, Kamniku,
Domžalah, Ribnici, Kočevju in Novem mestu izvaja enkrat na teden v dopoldanskem času, v
Ljubljani pa trikrat na teden v dopoldanskem času;
- Program Mobilna zamenjava igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS –
om (Zdrava pot) je v okviru dela s skupino na terenu vključeval 18 uporabnikov po 6 ur na
mesec, podprograma izobraževanje "user to user" se je udeleževalo 15 uporabnikov po 4 ure
na mesec, konkretna pomoč na terenu pa se je izvajala za 207 uporabnikov po 45 minut na
mesec. Program se izvaja vsak delavnik od 9:00 do 13:00 in od 18:00 do 20:00, ob petkih
zvečer na dveh lokacijah, izvajajo tudi telefonsko dežuranje;
- Program reševanja socialnih stisk pri odvisnikih od nedovoljenih drog, vključenih v
vzdrževalno metadonski program ter njihovih svojcev na območju Posavja je v okviru skupine
imel 8 uporabnikov, individualno svetovanje pa se je izvajalo za 4 uporabnike po 4 ure na
mesec. Skupina se srečuje enkrat tedensko po 2 uri, individualni razgovori se izvajajo po
dogovoru;
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Program Svetovanje in pomoč odvisnikom ter njihovim svojcem (Doulos) je imel 58
uporabnikov, ki so bili v aktivnosti vključeni po dobrih 20 ur na mesec. Informacijska pisarna
deluje od 8:00 do 20:00, telefonsko svetovanje 24 ur dnevno;
Program Pomoč pri preprečevanju odvisnosti iz Gornje Radgone je imel 680 uporabnikov, ki
so bili v program vključeni po 8 ur na mesec. Program se izvaja ob delavnikih v dopoldanskem
času, delavnice in predavanja pa se odvijajo tudi v popoldanskem času;
Program zmanjševanje škode zaradi drog Stigma je imel v okviru dnevnega centra 486
uporabnikov, ki so bili tam prisotni v povprečju po 8 ur na mesec, v osebno in telefonsko
svetovanje pa so zajeli 250 uporabnikov. Dnevni center je odprt vsak delavnik do 15:00,
telefonsko, internetno in osebno svetovanje se izvaja od 8:00 do 16:00.

Preglednica 29: Enoletno sofinancirani nizkopražni programi za uživalce drog, mreža centrov za svetovanje in
socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave

Program
Terensko vozilo za delo z odvisniki od prepovedanih drog
Program psihosocialne pomoči uporabnikom drog
Dnevni center za odvisnike od prepovedanih drog
Pomoč pri urejanju socialnih stisk osebam, ki imajo
težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim
svojcem
Terensko delo z uporabniki nedovoljenih drog
Mobilna zamenjava igel s terenskim delom in svetovanje
v zvezi z drogami in AIDS - om
Program reševanja socialnih stisk pri odvisnikih od
nedovoljenih drog, vključenih v vzdrževalno metadonski
program ter njihovih svojcev na območju Posavja
Svetovanje in pomoč odvisnikom ter njihovim svojcem
Pomoč pri preprečevanju odvisnosti
Program zmanjševanje škode zaradi drog

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov na
mesec

334
478
83

131,42
321,83
35,17

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika na
mesec
12,5
3,09
44,17

94

23,92

60,33

330

144,08

4

240

171,67

0,45

12

8,33

6,5

58
680
718

10,5
61,82
187,08

20,83
8
8

Nizkopražni programi, ki so bili v letu 2007 vključeni v večletno sofinanciranje, so imeli skupaj preko
2.500 uporabnikov. Pri tem je omembe vreden podatek, da so izvajalci s programom Preprečevanje
škodljivih posledic plesnih drog med mladimi (DrogArt) po njihovi oceni dosegli 1.676 mladih; samo s
podprogramom Pleši z glavo, kjer so na prireditvah elektronske glasbe izvedli 21 terenskih akcij,
1.387 uporabnikov.
V programih je bilo na mesec v povprečju 59,5 uporabnika, največ 139,7 v programu Preprečevanje
škodljivih posledic plesnih drog med mladimi. Le izvajalci programa Korak CSD Moste Polje navajajo,
da so med svojimi uporabniki imeli tudi osebe, mlajše od 18 let, in sicer jih je bilo povprečno 1,67 na
mesec.
V programih so se izvajale različne aktivnosti, v katere je bilo vključenih različno število uporabnikov:
- Program Preprečevanje škodljivih posledic plesnih drog med mladimi (DrogArt) je preko
podprograma Pleši z glavo zajel 1.387 uporabnikov, preko info točke 200 (po povprečno 11 ur
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na mesec), preko svetovanja pa 89 uporabnikov po 5,5 ur na mesec. Terenske akcije Pleši z
glavo se izvajajo na vsaki prireditvi elektronske glasbe (ekipa je prisotna 10 do 12 ur), info
točka deluje vsak delavnik od 10:00 do 18:00, svetovalne odgovore preko spleta posredujejo
v roku 24 ur, telefonska linija deluje do 20h, osebno svetovanje je na voljo enkrat na teden
dopoldne in enkrat popoldne;
V program Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim
bližnjim (PO MOČ Sežana) je bilo vključenih 123 oseb po povprečno 9 ur na mesec. Program
se izvaja vsak delavnik dopoldne, vsakih 14 dni pa en dan v popoldanskem času od 12:30 do
19:30;
Dnevni center in zavetišče (Zdrava pot) sta imela v okviru kreativnih delavnic 7 uporabnikov
(povprečno 3 ure na mesec), terapevtski tabor v naravi je vključeval 11 uporabnikov,
pohodništva so se udeleževali štirje uporabniki povprečno 8 ur na mesec, računalniški tečaj
je obiskovalo 5 uporabnikov po 6 ur na mesec, predavanja so vključevala 16 uporabnikov,
samopomočna skupina pa 5 uporabnikov po 1,5 ure na mesec. Dnevni center je odprt vsak
delavnik od 8:00 do 15:00, zavetišče poleti od 22:00 do 6:00, pozimi od 19:00 do 8:00;
Program Korak (CSD Moste Polje) je v okviru osebne pomoči vključeval 59 uporabnikov po 2,5
ure na mesec, informiranje in svetovanje po telefonu je imelo 55 uporabnikov po 0,5 ure na
mesec, preventivnih delavnic pa se je udeleževalo 375 uporabnikov po eno uro na mesec.
Program se izvaja do 16.30. ure;
Program Dnevni center za mladostnike, ki uživajo droge in njihove svojce "Želva" je imel v
dnevnem centru 74 uporabnikov, v svetovanje je bilo vključenih 36 mladih oseb po 6,7 ure na
mesec, bivalna enota pa je vključevala 31 uporabnikov. Dnevni center je odprt vsak dan od
do 16. ure, zavetišče 24 ur dnevno, menjava igel pa se prav tako izvaja 24 ur dnevno.

Preglednica 30: Večletno sofinancirani nizkopražni programi za uživalce drog, mreža centrov za svetovanje in
socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave

Program
Preprečevanje škodljivih posledic plesnih drog med
mladimi
Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja
nedovoljenih drog in njihovim bližnjim
Dnevni center in zavetišče
Program Korak
Dnevni center za mladostnike, ki uživajo droge in
njihove svojce "Želva"

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov na
mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika na
mesec

1676

139,67

n.p.

123

27,33

8,04

118
489

22
52,67

4,41
2,25

110

55,64

n.p.

METODE DELA
V nizkopražnih programih kot metode dela najpogosteje uporabljajo individualno delo oziroma delo s
posameznikom, delo s skupino, svetovalno in terensko delo. Več programov omenja tudi
informiranje, delo z družino in skupnostno delo. V posameznih programih se kot metodo dela
uporablja tudi vrstniško in preventivno delo, prvo socialno pomoč, predavanja, pogovorne ure, delo v
skupinah za samopomoč in zagovorništvo.
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CILJI PROGRAMOV
Med glavnimi cilji nizkopražnih programov izvajalci omenjajo:
- Zmanjšati socialne in zdravstvene posledice uporabe nedovoljenih drog;
- Informirati in svetovati o manj tvegani uporabi prepovedanih drog ter s tem skušati preprečiti
škodljive posledice uporabe drog;
- Informirati o višjepražnih ter drugih terapevtskih oziroma psihosocialnih programih
obravnave odvisnikov ter tudi pomagati pri vključitvi v te programe;
- Preventivno delovanje, osveščanje javnosti in usmerjanje mladih v kvalitetno preživljanje
prostega časa;
- Terensko delo ter približevanje skriti populaciji uživalcev ter njihovi življenjski situaciji;
- Okrepiti (vrstniško) samopomoč in pozitivni vrstniški pritisk;
- Oblikovanje normativov in standardov na področju nizkopražnih programov in promocija
koncepta zmanjševanja škode v strokovni in laični javnosti;
- Večja socialna vključenost uporabnikov drog ter izboljšanje kakovosti njihovega življenja;
- Usmerjanje k novim komunikacijskim vzorcem, konstruktivnim načinom reševanja problemov
in širjenju socialne mreže;
- (Ponovna) vključitev v izobraževanje in zaposlitev.
IZVAJALCI PROGRAMOV
V enoletno sofinanciranih programih je bilo skupaj zaposlenih 32 oseb. Vsaj enega zaposlenega so
imeli vsi, razen enega programa (Svetovanje in pomoč odvisnikom ter njihovim svojcem Društvo
Doulos). 27 oseb je imelo redne zaposlitve, 5 oseb je bilo zaposlenih preko javnih del. Med
zaposlenimi je polovica socialnih delavcev s 6. ali 7. stopnjo izobrazbe, 5 oseb je imelo 6. ali 7.
stopnjo izobrazbe različnih smeri, ostali zaposleni so imeli nižje stopnje izobrazbe. 17 zaposlitev je
bilo financiranih iz sredstev MDDSZ, 8 iz sredstev MDDSZ, občin in FIH-a, 7 pa je iz različnih drugih
virov (ZZV, ZRSZ, občine). 10 zaposlenih oseb je v programih opravilo okrog 2.000 ur dela na leto, 9
od 1.000 do 2.000, 13 pa manj kot 1.000 dela na leto.
Delo v 8. enoletno sofinanciranih programih je opravljalo tudi 21 drugih plačanih izvajalcev. Z večino
(17) je bilo sklenjeno pogodbeno razmerje, trije so delali preko študentskih napotnic, ena oseba pa je
bila za svoje delo plačana po izstavljenem računu. Enajst oseb je bilo plačanih iz sredstev MDDSZ, 5 iz
sredstev MDDSZ in drugih virov, ostali pa iz sredstev občin iz lastnih virov organizacij. Med drugimi
plačanimi osebami je bilo 6 diplomiranih socialnih delavcev, 5 diplomiranih psihologov, 2 gimnazijska
maturanta ter drugi. V teh programih je 10 oseb opravilo od 100 do 500 ur dela, 9 oseb manj kot 100
ur dela ter 2 osebi 1.044 ur dela na leto. Ti izvajalci so opravljali supervizijo (trije), svetovanja,
terensko delo, predavanja in delavnice, pripravo podatkov, koordiniranje in pomoč pri izvedbi
programov, računovodstvo ter promocijske dejavnosti.
Vseh 10 enoletno sofinanciranih programov je imelo tudi prostovoljce, in sicer jih je bilo v letu 2007
skupaj 93. Vsak je opravil povprečno 142,5 ur dela na leto. Prostovoljci so v največji meri opravljali
terensko delo (zamenjava igel in ostalega sanitetnega materiala, sortiranje in urejanje sanitetnega
materiala) in preventivno delo. Izvajali so tudi delavnice, suport in spremljanje uporabnika, delali v
Stran 72 od 126

dnevnem centru, sodelovali v pogovornih skupinah, organizirali srečanja, 2 osebi sta prostovoljno
izvajali supervizijo, nekaj je bilo administrativnih del in manjših popravil.
Nizkopražni programi, ki so bili v letu 2007 vključeni v večletno sofinanciranje, so v tem letu
zaposlovali 24 oseb. Petnajst oseb je bilo redno zaposlenih, 1 oseba preko subvencionirane
zaposlitve, 8 pa preko javnih del. Med zaposlenimi osebami je bilo 7 diplomiranih socialnih delavcev,
4 osebe z višjo oziroma visoko stopnjo izobrazbe, ostala večina pa je imela nižje stopnje izobrazbe
(gimnazijski maturanti, elektrotehnik, bolničar, kuhar, itd). Enajst oseb je prejemalo plačo iz sredstev
MDDSZ, 2 osebi iz sredstev MDDSZ in drugih virov, ostali pa le iz drugih virov (občine, ZRSZ, ESS).
Osem zaposlenih je opravilo čez 2.000 ur dela v programih, 12 oseb je opravilo med 1.000 in 2.000 ur
dela, ostali manj kot 1.000, in sicer od 500 do 800 ur dela v programih v letu 2007.
V štirih programih je sodelovalo tudi 11 drugih plačanih izvajalcev, in sicer 9 po pogodbenem
razmerju in 2 preko študentske napotnice. Med njimi sta bili 2 osebi s 7. oziroma 8. stopnjo
medicinske izobrazbe, en diplomirani socialni delavec, en diplomiran socialni pedagog in ena
diplomirana slavistka. Ostale osebe so imele nižje stopnje izobrazbe. O številu opravljenih ur na leto
so izvajalci zelo slabo poročali, zato nekih sumarnih podatkov tu ni možno izluščiti. Dve osebi sta bili
plačani samo iz sredstev MDDSZ, 4 osebe iz sredstev MDDSZ, Urada za mladino in občin, ostali pa iz
sredstev občin. Največ oseb je izvajalo supervizijo in računovodska dela, izvajali pa so tudi
izobraževanja, predavanja, uredniško delo, tečaj prve pomoči, evalvacije, lektoriranje.
Prostovoljno delo je opravljalo skupaj 67 prostovoljcev, največ 25 v programu Preprečevanje
škodljivih posledic plesnih drog med mladimi (DrogArt). V letu 2007 so povprečno opravili po 33,3 ure
dela v programih. Največ prostovoljcev je sodelovalo v akcijah Pleši z glavo pri Društvu DrogArt, v
katerih so bili prisotni na prireditvah elektronske glasbe. Veliko (17) prostovoljcev se je udeležilo tudi
akcij pobiranja igel, nekaj jih je uporabnikom nudilo spremstvo in zagovorništvo, izvajali so tudi
informiranje, širjenje socialne mreže, druženje, spodbujanje za vstop v program in podobno.
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4.11 REP 3 – Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti

Preglednica 31: Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in
drugih oblik zasvojenosti glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

A

NAZIV PROGRAMA
Rehabilitacija zdravljenih
alkoholikov in njihovih
družinskih članov
Šola za zdrave in skladne
medsebojne odnose
Klub zdravljenih
alkoholikov
Terapevtski program za
urejanje socialnih stisk
zaradi alkoholizma in
drugih oblik zasvojenosti
Pomoč odvisnikom in
njihovim svojcem
Abstinenca zdravljenih
alkoholikov
VRTNICA - skupina za
motnje hranjenja
Skupina za samopomoč
staršem zasvojencev
Zdravljenje alkoholizma v
KZA "Radost" Kranj
Terapevtska skupina za
zdravljenje in
rehabilitacijo bolezni
odvisnosti
Skupina za zdrav način
življenja (klub zdravljenih
alkoholikov)
Nadaljevanje zdravljenja
in rehabilitacija
zdravljenih alkoholikov
Programi pomoči, urejanja
in reševanja socialnih
stisk, povezanih z
uživanjem alkohola
Urejanje alkoholikov in
njihovih družin
Terapevtski programi in
drugi programi za urejanje
socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih
oblik zasvojenosti

ORGANIZACIJA

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

Klub zdravljenih alkoholikov
Tolmin
Društvo zdravljenih
alkoholikov Vrhnika

5902,97

1320

7656,79

1320

Klub Zarja Ribnica

3334,49

660

Društvo zdravljenih
alkoholikov Feniks Kranj

3926

660

Družinski inštitut Bližina

2185,23

1500

Klub zdravljenih alkoholikov
Mladinski center Nova
Gorica

1150

500

2139,31

660

CSD Lendava

752,3

500

KZA Radost Kranj

2024,19

750

Klub zdravljenih alkoholikov
Idrija

6690,87

1320

2520

1320

3070

1320

Klub zdravljenih alkoholikov
Nova Brazda Kranj

4127,95

1320

CSD Ljubljana Vič Rudnik

5195,79

1160

Klub zdravljenih alkoholikov
Aljažev hrib Celje

2187

500

CSD Šentjur
Društvo zdravljenih
alkoholikov "Zlato Polje"
Kranj
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FINANCIRANJE

B

NAZIV PROGRAMA
Povezava skupinske in
družinske terapije za
uspešno rehabilitacijo
zdravljenih alkoholikov
Skupina za zdrav način
življenja Laško
Terapevtska pomoč
družinam, kjer je prisoten
alkoholizem
Pomoč družinam, ki se
srečujejo z zasvojenostjo
Skupine za samopomoč
zdravljenih alkoholikov in
njihovih svojcev
Rehabilitacija po
zdravljenju odvisnosti od
alkohola
Zmanjševanje škodljivih
posledic alkohola med
mladimi - Izberi sam
Živeti brez alkohola

ORGANIZACIJA

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

Klub zdravljenih alkoholikov
"Dr. Viktor Kocjančič" Škofja
Loka

4521,91

1360

CSD Laško

2858,11

830

16838,95

12076,54

10145,51

6038,27

6332

3960

6191,54

2490

29054,4

9057,41

7081,83

2640

Frančiškanski družinski
inštitut
Zakonski in družinski inštitut
Novo Mesto

CSD Krško
Društvo za rehabilitacijo in
preventivo KRMA
Slovensko združenje za
zmanjševanje škodljivih
posledic drog - DrogArt
Društvo za zdravo življenje
Nova pot Radenci

MDDSZ je v letu 2007 sofinanciralo triindvajset razvojnih in eksperimentalnih programov s področja
terapevtskih programov in drugih programov za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih
oblik zasvojenosti. Vsi programi so bili sofinancirani enoletno, 17 jih je bilo sofinanciranih v višini pod
1.500 € (A programi), 6 pa v višini nad 1.500 € (B programi).
Slika 12: Delež in število terapevtskih programov in drugih programov za urejanje socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti glede na vrsto financiranja

Triindvajsetim terapevtskim programom in drugim programom za urejanje socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti je bilo namenjenih 135.887,14 €, in sicer je bilo za A
programe namenjenih 60.242,91 €, za B programe pa 75.644,23 €. Največji delež je sofinanciralo
MDDSZ, in sicer 53.262,22 €, kar je 39 % celotnega zneska. Izvajalci so na razpisu zaprosili za
73.807,23 €, pridobili pa 72 % zaprošenih sredstev. 26 % celotnega prejetega zneska so prispevale
občine, 12 % so prispevali uporabniki, preostali delež pa predstavljajo sredstva donatorjev, FIHO
sredstva in drugi viri sredstev.
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UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Vsi programi iz tega področja so v lanskem letu zagotavljali pomoč 13.657 različnim uporabnikom
(samo v programu Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam 12.731
uporabnikov). Ciljna populacija večine programov so zdravljeni alkoholiki in njihovi svojci. V programu
Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi – Izberi sam pa so ciljna populacija mladi med
15. in 25. letom ter njihovi starši in pedagoški delavci. V programu Pomoč odvisnikom in njihovim
svojcem pa so poleg zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev ciljna populacija tudi osebe in njihovi
svojci, ki so bile zasvojene z drogami, osebe in njihovi svojci, ki imajo težave z motnjami hranjenja ter
osebe, ki se samo-poškodujejo. V programu Vrtnica – skupina za motnje hranjenja pa navajajo kot
njihove uporabnice osebe, ki se soočajo z različnimi motnjami hranjenja. Program skupina za
samopomoč staršem zasvojencev pa je omejena na območje upravne enote Lendava in navaja kot
ciljno populacijo programa starše oziroma svojce oseb zasvojenih s prepovedanimi drogami.
Vsi programi razen programa Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi – Izberi sam
izvajajo terapevtske skupine, ki potekajo redno enkrat tedensko po eno do dve uri. Program Izberi
sam pa izvaja svoj program preko spletne strani, delavnic, delijo letake na maturantskih izletih in po
različnih lokalih.
V spodnji tabeli so podatki o skupnem številu različnih uporabnikov v lanskem letu, povprečnem
številu uporabnikov na mesec ter povprečnem številu ur vključenosti 1. uporabnika na mesec za vsak
program s področja terapevtskih programov in drugih programov za urejanje socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti. V programu Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med
mladimi - Izberi sam zaradi specifike dela ni možno voditi povprečnega števila uporabnikov na mesec
in povprečnega števila ur vključenosti enega uporabnika na mesec.
Preglednica 32: Enoletno sofinancirani terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk
zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti glede na vrsto in višino financiranja

Program

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabniko
v /mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec

Terapevtska pomoč družinam, kjer je prisoten alkoholizem

120

32

3,25

Pomoč družinam, ki se srečujejo z zasvojenostjo

43

6,75

5

Skupine za samopomoč zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev

77

76,27

10

Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola
Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi
sam

78

57,36

12

12731

Ni možno voditi podatka

Živeti brez alkohola

61

48,33

11,42

Skupina za zdrav način življenja Laško
Povezava skupinske in družinske terapije za uspešno rehabilitacijo
zdravljenih alkoholikov
Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk
zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti

30

25,5

13,5

36

25

12

44

44

2,38

Rehabilitacija zdravljenih alkoholikov in njihovih družinskih članov

42

39,36

8

Šola za zdrave in skladne medsebojne odnose

34

32,36

32

Klub zdravljenih alkoholikov
29
Terapevtski program za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma
in drugih oblik zasvojenosti
30

27,17

5,83

23,83

10
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Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem

35

9,83

4

Abstinenca zdravljenih alkoholikov

10

10

18

VRTNICA - skupina za motnje hranjenja

13

7,27

12,36

Skupina za samopomoč staršem zasvojencev

10

9,18

8

Zdravljenje alkoholizma v KZA "Radost" Kranj
Terapevtska skupina za zdravljenje in rehabilitacijo bolezni
odvisnosti

17

14,75

11,81

59

37,5

16,25

Skupina za zdrav način življenja (klub zdravljenih alkoholikov)

38

36,18

8

Nadaljevanje zdravljenja in rehabilitacija zdravljenih alkoholikov
20
Programi pomoči, urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z
uživanjem alkohola
35

21,17

6

31,45

8

Urejanje alkoholikov in njihovih družin

31,27

18

32

METODE DELA
Najpogosteje se v programih poslužujejo skupinskega dela, saj to metodo dela uporabljajo v dvajsetih
programih. V petnajstih programih navajajo kot metodo dela tudi individualno delo oziroma
obravnavo. V programih Terapevtska pomoč družinam, kjer je prisoten alkoholizem in Pomoč
družinam, ki se srečujejo z zasvojenostjo navajajo kot metodo dela tudi terapevtsko delo, v prvem
uporabljajo tudi skupinsko in individualno supervizijo. V programu Rehabilitacija po zdravljenju
odvisnosti od alkohola uporabljajo kot metodo dela preventivno delo in osveščanje. V programu
Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam pa poleg individualnega in
skupinskega dela navajajo kot metodo dela vrstniško delo, informiranje in osveščanje. V Programu
urejanje alkoholikov in njihovih družin pa poleg zgoraj navedenih metod delajo tudi s skupnostjo.
CILJI PROGRAMOV
V programih s tega področja skušajo slediti naslednjim glavnim ciljem:
- Vzdrževati abstinenco in zmanjšati število recidivov;
- Pomagati svojcem soočati se z zasvojenostjo v družinah (zmanjšati nasilje v družini, boljši
odnosi med partnerjema, prekinitev nefunkcionalnih odnosov v starševstvu, zgodnje
prepoznavanje znakov, ki kažejo na zasvojenosti v družini, itd);
- Osebnostna rast uporabnikov (zmanjšati porast depresije in psihiatričnih epizod, vključevanje
v socialno mrežo, preoblikovati vzorce odnosov, ki so pripeljali v zasvojenost, aktivno
preživljanje prostega časa, večja razgledanost na različnih področjih, učenje izražanja svojih
potreb, podpora pri spoznavanju novih ljudi, dodajanje moči uporabnikom, itd) in
- Komuniciranje z javnostjo.

Cilji programa Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam se glede na
specifiko programa nekoliko razlikujejo od ostalih:
- Informiranje mladih o možnih škodljivih posledicah uporabe alkohola in načinih za
zmanjševanje tveganj;
- Osveščati mlade o prevzemanju odgovornosti za lastne odločitve, vedenje in zdravje;
- Osveščati odrasle o možnih načinih za zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi
ter jih spodbujati k prepoznavanju lastne vloge kot vzora mladim pri soočanju z alkoholom in
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-

Zmanjševanje socialnih stisk povezanih z uporabo alkohola, promocija pozitivnega
vrstniškega pritiska.

IZVAJALCI PROGRAMA
Med triindvajsetimi programi je bilo v letu 2007 le sedem takih, ki so imeli zaposlene izvajalce
programov. Štirinajst redno zaposlenih delavcev je v letu 2007 opravilo skupaj 1.716 ur dela, kar
pomeni povprečno 123 ur na zaposlenega na leto (nobena oseba ni bila na programu zaposlena za
polni delovni čas). Šest zaposlitev je v celoti financiralo MDSSZ, dodatnih šest pa se je sofinanciralo z
drugimi viri, preostali dve zaposlitvi sta bili v celoti financirani s strani občin. Med zaposlenimi je bilo
pet socialnih delavcev, štiri teologi, tri specialisti zakonske in družinske terapije ter po en politolog,
sociolog in upravni organizator.
V vseh programih skupaj je sodelovalo šestintrideset ostalih plačanih izvajalcev programa, med
katerimi je bilo pet študentov, ostali pa so bili v pogodbenem razmerju. Vsi skupaj so v lanskem letu
opravili približno 5.900 ur dela. Med ostalimi plačanimi izvajalci programa je bilo dvanajst socialnih
delavcev, šest specialistov zakonske in družinske terapije, dva zdravnika, dve medicinski sestri, en
specialist pastoralne teologije, socialni pedagog, psiholog, pedagog in andragog, delovni terapevt in
pedagog. Med ostalimi plačanimi izvajalci programa jih je dvaindvajset opravljalo terapevtsko delo,
devet administrativna dela, tri so vodili skupine in delavnice, dva sta izvajala supervizijo, eden pa je
nadzoroval strokovno delo kluba.
V programih s tega področja je sodelovalo šestinšestdeset prostovoljcev, ki so povprečno opravili 74
ur prostovoljnega dela na leto. Prostovoljci so opravljali zelo različna dela kot so spremstvo, druženje,
terapevtsko delo, supervizija, svetovanje, varstvo in animacija otrok, izvajanje delavnic, deljenje
letakov in predavanja.
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4.12 REP 4 - Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi
programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih

Preglednica 33: Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem
okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

A

NAZIV PROGRAMA
Druženje - višja kvaliteta
življenja
Skrb za integracijo
invalidov v kulturno in
družbeno življenje
Šola spomina in
modernih tehnologij za
starejše
Dodajmo kamenček k
mozaiku
Program za
zmanjševanje socialne
izključenosti starejših
gibalno oviranih
invalidov
Prijetna leta
Program za
zmanjševanje socialne
izključenosti starih
Organiziranje skupine za
samopomoč pri
preprečevanju socialne
izključenosti
Prostovoljno delo z
mladimi medgeneracijsko
sodelovanje - druženje
mladih in starih

Medgeneracijska
središča

B

Dnevni centri za starejše
Starejši s prostovoljnim
delom za večjo kvaliteto
lastnega življenja in
življenja vrstnikov
Pomoč, izobraževanje in
podpora svojcem oseb z
demenco
Izobraževalno samopomočne skupine
starejših za

ORGANIZACIJA
Društvo optimisti Ptuj

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ
1572

1150

Društvo invalidov Slovenj
Gradec
Papilot, zavod za
spodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja

4025,81

990

1397,98

765

CSD Radlje ob Dravi

6995,79

255

1824,59

990

1051

550

Območno združenje
Rdečega križa Kočevje

3628

330

Medobčinsko društvo
slepih in slabovidnih
Ljubljana

1418,93

660

1393

500

16140,74

9057,99

174152,48

25100

212321,1

79567,91

14683,73

2500

128151,12

9057,41

Društvo gibalno oviranih
Slovenije Vizija
COMETT zavod za pomoč
in nego na domu

CSD Kamnik
Inštitut Antona
Terstenjaka za
gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje
Mestna zveza
upokojencev Ljubljana

Zveza društev
upokojencev Slovenije
Spominčica - Slovensko
združenje za pomoč pri
demenci
Društvo za izobraževanje
za tretje življensko
obdobje
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FINANCIRANJE

C

NAZIV PROGRAMA
preprečevanje in
zmanjševanje socialne
izključenosti
Mreža medgeneracijskih
programov za
kakovostno starost na
področju medčloveških
odnosov
Skupine starih ljudi za
samopomoč v
nacionalnih in lokalnih
mrežah

ORGANIZACIJA

Zveza medgeneracijskih
društev za kakovostno
starost

Zveza društev za socialno
gerontologijo

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

46266,07

24314,97

265349,83

154738,94

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciralo šestnajst raziskovalnih in eksperimentalnih programov s področja
medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo
za zmanjševanje socialne izključenosti starih. Štirinajst programov je bilo financiranih enoletno, in
sicer jih je bilo devet sofinanciranih v enkratnem znesku pod 1500 €, pet je prejelo sredstva v višini
nad 1500 €. Dva programa s tega področja sta bila večletno sofinancirana.
Slika 13: Delež in število programov medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugih programov,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih glede na vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Šestnajstim programom s področja medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugih
programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih je bilo
namenjenih 880.372,17 €. MDDSZ je programom iz tega področja namenilo sredstva v višini
310.527,20 €. Sumarnih podatkov za zaprošena sredstva ne bomo navajali, ker dve organizaciji tega
podatka nista navedli. Dvema večletno sofinanciranima programoma je MDDSZ namenilo 179.053,91
€, preostali delež pa enoletno sofinanciranim programom. Največji delež sredstev za programe je
namenilo MDDDSZ, in sicer 35, 3 %. Mesta občina Ljubljana je tem programom namenila 160.330,07
€ (18,2 %), sredstva FIHO so predstavljala 22,3 % vseh sredstev, preostali del pa predstavljajo lastna
sredstva, sredstva donatorjev, sredstva ZRSZ, sredstva ostalih občin in drugi viri.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
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Vsi programi skupaj, razen programa Medgeneracijskih središč, so v lanskem letu nudili pomoč
67.762 starostnikom. Program Medgeneracijskih središč se nekoliko razlikuje od ostalih in je
namenjen širši javnosti oziroma celotnim občinam in regijam, zato v sumarne podatke nismo všteli
njihovih uporabnikov.
Med enoletnimi programi (razen programa Medgeneracijskih središč, za katerega nimamo podatka o
številu uporabnikov) je bilo v letu 2007 skupaj 61.426 uporabnikov, od tega jih je bila velika večina
(50.982 uporabnikov, kar predstavlja 83 % vseh) vključena v program Starejši s prostovoljnim delom
za večjo kvaliteto lastnega življenja in življenja vrstnikov. Ciljna populacija enoletno sofinanciranih
programov so v največji meri starejši ljudje in upokojenci, ki se soočajo z različnimi težavami kot so
osebne, socialne, zdravstvene, finančne, pravne in podobno. Dva izmed teh programov sta
namenjena bolj specifični populaciji starejših oseb, in sicer invalidnim starejšim osebam kot so
starejše gibalno ovirane osebe z boleznijo tetraplegije, paraplegije in podobno. Dva programa iz tega
področja pa v svoje programe vključujeta osebe ne glede na njihovo starost, in sicer je eden (Pomoč,
izobraževanje in podpora svojcem oseb z demenco) namenjen svojcem in skrbnikom oseb z
demenco, drugi (Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti) pa
slepim in slabovidnim osebam ter njihovim spremljevalcem. Specifičen je program Medgeneracijska
središča, pri katerem izvajalci kot ciljno skupino navajajo občine občine, od vodstva, organizacij,
ustanov in programov s področja kakovostnega staranja in sožitja med generacijami v določeni občini
kot tudi celotno prebivalstvo občine.
V naslednji preglednici predstavljamo obseg izvajanja enoletno sofinanciranih programov.
Preglednica 34: Obseg izvajanja enoletno sofinanciranih programov medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih
Program
Medgeneracijska središča

Dnevni centri za starejše
Starejši s prostovoljnim delom za
večjo kvaliteto lastnega življenja in
življenja vrstnikov

Obseg izvajanja programa
delo z občinami: 6 ur tedensko,
delo z društvi: 6 ur tedensko
DC Povšetova: vsak delavnik od 8:00 do 18:00, poleti od 7:30 do 15:30;
DC Puhova: vsak delavnik od 7:30 do 18:00, poleti od 7:30 do 15:30;
DC Kunaverjeva: od 7:00 do 17:00

od ponedeljka do sobote
skupine za samopomoč: enkrat mesečno po 2 uri,
vzgojno izobraževalni program: trikrat letno po 18 ur,
svetovalni telefon: trikrat tedensko po 2 uri

Pomoč, izobraževanje in podpora
svojcem oseb z demenco
Izobraževalno - samopomočne
skupine starejših za preprečevanje in vsak dan, časovno pa odvisno kdaj poteka katera izobraževalno zmanjševanje socialne izključenosti samopomočna skupina
Druženje - višja kvaliteta življenja

vsak delavnik od 9:00 do 13:00
pisarna za svetovanje: vsako sredo in petek od 9:00 do 12:00 delavnice:
vsak četrtek 5 ur, vsak ponedeljek 2 uri
srečanja: po dogovoru v poletnih mesecih
telovadba: enkrat tedensko 1, 5 ure

Skrb za integracijo invalidov v
kulturno in družbeno življenje
Šola spomina in modernih tehnologij
za starejše
vsak torek in četrtek od 9:00 do 10:30
Dodajmo kamenček k mozaiku
Program za zmanjševanje socialne
izključenosti starejših gibalno

enkrat tedensko po dve šolski uri
skupine: vsako sredo,
obiski na domu: vsak drugi petek, v njunih primerih tudi med tednom,
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oviranih invalidov

telefonski pogovori: dvakrat tedensko

Prijetna leta

skupina: vsak četrtek 18:00 do 20:00
pisarna: odprta vsak ponedeljek, sreda, petek
ostale aktivnosti: vnaprej načrtovane in razporejene kontinuirano preko
celega leta

Program za zmanjševanje socialne
izključenosti starih
Organiziranje skupine za
samopomoč pri preprečevanju
socialne izključenosti
Prostovoljno delo z mladimi medgeneracijsko sodelovanje druženje mladih in starih

vsaka skupina ima srečanje enkrat mesečno po dve do tri ure

druženje celo leto, manj v poletnih mesecih

Preglednica 35: Enoletno sofinancirani programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi
programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih

Program

Medgeneracijska središča
Dnevni centri za starejše
Starejši s prostovoljnim delom za večjo kvaliteto lastnega življenja in
življenja vrstnikov
Pomoč, izobraževanje in podpora svojcem oseb z demenco
Izobraževalno - samopomočne skupine starejših za preprečevanje in
zmanjševanje socialne izključenosti
Druženje - višja kvaliteta življenja
Skrb za integracijo invalidov v kulturno in družbeno življenje
Šola spomina in modernih tehnologij za starejše
Dodajmo kamenček k mozaiku
Program za zmanjševanje socialne izključenosti starejših gibalno
oviranih invalidov
Prijetna leta
Program za zmanjševanje socialne izključenosti starih
Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne
izključenosti
Prostovoljno delo z mladimi - medgeneracijsko sodelovanje - druženje
mladih in starih

Povpr. št. ur
Skupno št.
Povpr. št.
vključenosti 1.
različnih
uporabnikov uporabnika
uporabnikov /mesec
/mesec
celotno prebivalstvo občin Komenda (4500
preb.), Ruše (7500 preb.) in celotno
prebivalstvo širše Štajerske; 15 člankov v
občinskih glasilih, 10 oddaj preko TV Komenda,
javne mize in predavanja (400 poslušateljev); iz
vodstva občin vključenih 200 ljudi.
119,92
33
190
50982
319

41174,33
82,42

3
2,29

4735
1846
2850
44
11

3453,64
148,83
349,91
18,5
6,83

20
2,17
7,09
13,36
2,82

154
15
227

12,83
15
40,42

15,58
2
15,75

36

22,45

3

17

12,42

2,5

Na področju medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugih programov, ki v bivalnem
okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih, je MDDSZ v letu 2007 sofinanciralo dva
večletna programa. V program Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno starost na
področju medčloveških odnosov je bilo v letu 2007 vključenih 1.417 uporabnikov, v program Skupine
starih ljudi za samopomoč v nacionalnih in lokalnih mrežah pa 4.919 uporabnikov. Skupaj je bilo v
večletna programa torej vključenih preko 6.000 uporabnikov.
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Program Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalnih in lokalnih mrežah je namenjen osebam
starim nad 65 let, ki živijo v domačem bivalnem okolju ali v socialnih zavodih ter osebam starim pod
65 let, ki so upokojene ali nesposobne za delo zaradi različnih zdravstvenih razlogov. V letu 2007 je v
okviru tega programa delovalo 478 skupin, ki so se sestajale enkrat tedensko, posamezni uporabnik
pa je bil v program povprečno vključen 7,3 ur na mesec. V povprečju je v programu mesečno
sodelovalo 3.566,47 uporabnikov.
Program Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno starost na področju medčloveških
odnosov je namenjen osamljenim starim ljudem, celotnemu prebivalstvu določene občine ter vsem,
ki se želijo uspešno pripraviti na lastno starost. V letu 2007 se je v okviru tega programa v
medgeneracijske skupine za kakovostno starost vključevalo 777 uporabnikov, družabništva pa je bilo
deležno 278 uporabnikov. Družabništvo je potekalo 1,5 ur na teden, prav tako medgeneracijske
skupine. Posamezni uporabnik je bil v program v povprečju vključen približno 6 ur in pol ur na mesec.

Preglednica 36: Večletno sofinancirani programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi
programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih

Program
Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno starost na
področju medčloveških odnosov
Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalnih in lokalnih mrežah

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabniko
v /mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec

1417
4919

1413
3566,5

6,5
7,3

METODE DELA
Programi s področja medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v
bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti se najbolj pogosto izvajajo po skupinski
(14 programov) in individualni metodi dela (10 programov). Programi med metodami izpostavljajo
tudi predavanja in usposabljanja, obiske na terenu in skupnostno delo.
IZVAJALCI PROGRAMOV
V programih s področja medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugih programov, ki v
bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih je bilo v letu 2007 zaposlenih 30
oseb, od tega 10 v večletno sofinanciranih programih.
V enoletno sofinanciranih programih je bilo v letu 2007 18 izvajalcev redno zaposlenih, 2 pa preko
javnih del. Zaposleni izvajalci glede na izobrazbo so bili: 6 socialnih delavcev, 4 pedagogi, 2
psihologinji, umetnostni zgodovinar, poslovni sekretar, delovni terapevt, profesor ruskega jezika in
književnosti ter trije s V. stopnjo izobrazbe. Dve osebi je v celoti sofinanciralo MDDSZ, 9 oseb je bilo
poleg MDDSZ financirano še s strani drugih virov, ostali pa iz sredstev občin, FIHA, ZRSZ ter lastnih
sredstev programov. Zaposleni so v letu 2007 skupaj opravili 21.700 ur dela, kar je 2.712,5 ur dela na
posamezen program oziroma 1.085 ur na zaposlenega na leto.
V enoletno sofinanciranih programih je sodelovalo še 77 drugih plačanih izvajalcev različnih profilov .
Od tega jih je bilo 19 plačanih v okviru nagrajenega dela, in sicer vsi v programu Starejši s
Stran 83 od 126

prostovoljnim delom za večjo kvaliteto lastnega življenja in življenja vrstnikov, ostali pa pogodbeno.
Pet jih je bilo financiranih iz sredstev MDDSZ, ostali pa iz različnih kombinacij virov sredstev. Zunanji
sodelavci so v programih opravljali različna dela, od vodenja skupin (41 oseb), izvajanja predavanj in
delavnic (10 oseb), supervizij, asistence, spremstva do bolj organizatorskih in administrativnih del.
Povprečno je en zunanji sodelavec opravil 98 ur dela na leto. Najbolj intenzivno so bili v izvajanje
programa vključeni zunanji sodelavci v programu Starejši s prostovoljnim delom za večjo kvaliteto
lastnega življenja in življenja vrstnikov, saj je vsak sodelavec v tem programu opravil povprečno 215
ur dela na leto.
V programih je sodelovalo tudi 1.983 prostovoljcev, in sicer v vseh, razen v enem enoletno
sofinanciranem programu. Samo v programu Starejši s prostovoljnim delom za večjo kvaliteto
lastnega življenja in življenja vrstnikov je sodelovalo 1.499 prostovoljcev, v osmih programih do 10
prostovoljcev, v treh programih do 125 prostovoljcev in v enem 270 prostovoljcev. Opravili so
povprečno po 98 ur prostovoljnega dela na leto. V največji meri so obiskovali starejše.
V večletno sofinanciranih programih je bilo zaposlenih 8 socialnih delavcev in 2 ekonomska tehnika.
Sedem je bilo redno zaposlenih, 2 preko javnih del in eden v okviru opravljanja pripravništva. Izmed
vseh 10 zaposlenih oseb je le 1 osebo v celoti sofinanciralo MDDSZ, 4 osebe so bile sofinancirane iz
sredstev MDDSZ v kombinaciji z drugimi viri, 2 osebi iz lastnih sredstev, 1 oseba iz sredstev ZRSZ,
ostale pa v kombinaciji različnih virov kot so FIHO, občine in ZRSZ. Zaposleni v večletno sofinanciranih
programih so v letu 2007 skupaj opravili 17.922 ur dela, kar je 8.961 ur dela na posamezen program
oziroma 1.792,2 ur na zaposlenega na leto.
V enem večletno sofinanciranem programu je v letu 2007 sodelovalo še 8 drugih po pogodbi plačanih
izvajalcev, večinoma socialnih delavcev. Vsi so bili financirani iz virov MDDSZ v kombinaciji z lastnimi
sredstvi. V programih so sodelovali kot predavatelji, skupaj pa so opravili 75 ur dela, kar znaša 9,4 ure
na izvajalca na leto.
V večletno sofinanciranih programih je v letu 2007 sodelovalo še 1.034 prostovoljcev, od tega skoraj
tri četrtine (74 %) v programu Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalnih in lokalnih mrežah.
Povprečno je en prostovoljcev opravil 132,2 ur prostovoljnega dela na leto. Prostovoljci so sodelovali
pri družabništvu, vodenju medgeneracijskih skupin ter dodatnih dejavnostih.
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4.13 REP 5 – Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja (Prednostna regija je Jugovzhodna
Slovenija)

Preglednica 37: Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

A

B

C

NAZIV PROGRAMA
Individualna in skupinska
pomoč žrtvam fizičnih in
spolnih zlorab
Individualna in skupinska
terapevtska pomoč
moškim, storilcem nasilja
Nasilni odnosi - pomoč in
samopomoč
Skupina za samopomoč za
ženske, ki doživljajo nasilje
Skupina za samopomoč
"Hočem, zmorem in znam
sama"
Celostna pomoč mladim iz
nefunkcionalnih družin
Terapevtska pomoč pri
čustvenem, fizičnem in
spolnem nasilju
Center za pomoč žrtvam
nasilja enota Krško
Individualno svetovalno
delo za osebe z izkušnjo
nasilja, s povzročitelji
nasilja, mladimi in otroki,
ki imajo izkušnjo nasilja
Psihosocialna pomoč
žrtvam kaznivih dejanj
Center za pomoč žrtvam
nasilja
Psihosocialna pomoč
ženskam, žrtvam nasilja
Terapevtska pomoč pri
čustvenem, fizičnem in
spolnem nasilju

ORGANIZACIJA

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

Družinski inštitut Bližina

2600

1500

Družinski inštitut Bližina

2501

1320

Društvo tvoj telefon
Društvo SOS telefon za
ženske in otroke - žrtve
nasilja

1609

660

3963,5

830

Društvo življenje brez nasilja
Novo Mesto
Društvo prostovoljcev
Vincencijeve zveze dobrote

3861,97

660

29682,54

12076,54

Zakonski in družinski inštitut
Novo Mesto

43655,55

31173,95

Zavod Emma

22513,62

12076,54

Društvo za nenasilno
komunikacijo
PAPILOT, zavod za
spodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja

118595,1

60544,6

172023,95

118024,1

Zavod Emma

32857,41

23800,06

Društvo ženska svetovalnica

58341,97

24314,97

Frančiškanski inštitut

121918,67

96774,23

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciral 13 razvojnih in eksperimentalnih programov psihosocialne pomoči
žrtvam nasilja. Osem programov je bilo vključenih v enoletno sofinanciranje (5 A programov in trije B
programi), 5 pa v večletno sofinanciranje (C programi).
Slika 14: Delež in število programov psihosocialne pomoči žrtvam nasilja glede na vrsto financiranja
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FINANCIRANJE PROGRAMOV
Razvojni in eksperimentalni programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja so bili v letu 2007 skupaj
financirani v višini 614.124,3 €, kar je 82 % vseh zaprošenih sredstev. Programi so na MDDSZ prejeli
skupaj 383.755 €, kar je 95,7 % zaprošenih sredstev na MDDSZ. Delež prejetih sredstev iz MDDSZ
predstavlja 62,5 % vseh dobljenih sredstev. Ostala sredstva so programi prejeli iz občinskih
proračunov (85.903 €, kar je 14 % vseh dobljenih sredstev), 7,7 % (47.257,8 €) sredstev je bilo lastnih
sredstev izvajalskih organizacij, 44.079,4 € (7,2 %) so prispevali donatorji, 14.970 € (2,4 %) FIHO,
16.679,6 € (2,7 %) ZRSZ ter 10.000 € (1,6 %) ARRS. Manjši del sredstev so programi pridobili še iz
nekaterih drugih virov. Petletno sofinancirani programi so od MDDSZ prejeli 323.458 €, kar je 84,3 %
vseh sredstev, ki jih je MDDSZ namenilo programom iz tega področja.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Ciljna skupina uporabnikov razvojnih in eksperimentalnih programov psihosocialne pomoči žrtvam
nasilja so v največji meri ženske, žrtve spolnega, čustvenega, fizičnega oziroma kateregakoli nasilja (ki
so nasilje doživljale v preteklosti ali pa ga še vedno doživljajo) in njihovi otroci. Poleg njih pa še mladi,
ki doživljajo nasilje, drugi posamezniki, pari in družine, ki se v različnih oblikah in vlogah soočajo z
nasiljem. Ciljna skupina dveh programov so tudi moški in mladostniki, povzročitelji nasilja. Uporabniki
dveh programov s področja psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, ki ju izvaja Družinski inštitut Bližina,
so predvsem osebe s širšega celjskega območja.
Enoletno sofinancirani programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja so imeli v letu 2007 skupaj 778
različnih uporabnikov. Največ različnih uporabnikov je imel program Center za pomoč žrtvam nasilja,
enota Krško (Zavod Emma), in sicer 351, od tega 286 v telefonskem svetovanju. Povprečno so imeli
programi 23,3 uporabnike na mesec. Pet programov je vključevalo tudi uporabnike, mlajše od 18 let.
Teh je bilo v povprečju 8,3 na mesec. Uporabniki so bili v te programe vključeni povprečno po 26,8
ure na mesec (iz tega povprečja smo izvzeli program Celostna pomoč mladim iz nefunkcionalnih
družin Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, kjer so imeli 8 uporabnikov, ki so bili v
program vključeni po 24 ur na dan, torej 720 ur na mesec).
V programih so se izvajale različne dejavnosti, kamor so bili uporabniki vključeni različno dolgo;
praviloma pa programi niso vključevali nastanitev:
-

V programu Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju (Zakonski in
družinski inštitut Novo Mesto) je bilo v terapevtsko obravnavo vključenih 184 uporabnikov
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-

-

-

-

-

-

-

po 4,5 ure na mesec, v telefonsko svetovanje pa 256 uporabnikov po 0,5 ure na mesec.
Program se izvaja vsak dan do 20h zvečer;
V Centru za pomoč žrtvam nasilja enota Krško (Zavod Emma) se je telefonskega svetovanja
poslužilo 286 uporabnikov, individualnega svetovanje 16, zagovorništva in spremstva 14, v
skupino za samopomoč je bilo vključenih 9 uporabnikov, v poletnem taboru je bilo 12
uporabnikov, usposabljanje za prostovoljce je obiskovalo 14 oseb. Podatka o urah
vključenosti ne navajajo. Program deluje vsak delavnik od 8:00 do 15:00 in od 18:00 do
21:00, imajo tudi 24-urni dežurni mobitel, samopomočna skupina se srečuje enkrat tedensko
po 3 ure;
V programu Individualna in skupinska pomoč žrtvam fizičnih in spolnih zlorab (Družinski
inštitut Bližina) se je v individualno delo vključevalo 50 uporabnikov po 4 ure na mesec ter v
skupinsko delo 30 uporabnikov prav tako po 4 ure na mesec. Izvajalci v programu so na voljo
vsak delavnik po 6 ur;
Individualna in skupinska terapevtska pomoč moškim, storilcem nasilja (Družinski inštitut
Bližina) se je v individualno delo vključevalo 40 uporabnikov po 4 ure na mesec, v skupinsko
delo pa 12 uporabnikov prav tako po 4 ure na mesec. Izvajalci v programu so na voljo vsak
delavnik po 6 ur;
Program Nasilni odnosi - pomoč in samopomoč (Društvo Tvoj telefon) je vključeval 132
uporabnikov po povprečno 7 ur na mesec. Skupine potekajo enkrat na teden po dve uri,
delavnica za starše in učitelje pa se izvaja enkrat na leto po 2 uri;
Skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje (SOS telefon) je imela 8 uporabnic, ki
so bile vključene povprečno po 7,8 ure na mesec. Skupina se srečuje enkrat tedensko po 2
uri;
Skupina za samopomoč "Hočem, zmorem in znam sama" (Društvo življenje brez nasilja Novo
Mesto) je imela 46 uporabnic, ki so bile vključene povprečno po 6,2 ure na mesec. Program
se izvaja vsak torek od 16:30 do 18:30, od 16:00 do 19:00 pa so delavnice za otroke mamic, ki
obiskujejo skupino;
Program Celostna pomoč mladim iz nefunkcionalnih družin (Društvo prostovoljcev
Vincencijeve zveze dobrote) je vključeval 8 uporabnikov po 24 ur na dan, torej 720 ur na
mesec.

Preglednica 38: Enoletno sofinancirani programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja

Program
Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem
nasilju
Center za pomoč žrtvam nasilja enota Krško
Individualna in skupinska pomoč žrtvam fizičnih in
spolnih zlorab
Individualna in skupinska terapevtska pomoč moškim,
storilcem nasilja
Nasilni odnosi - pomoč in samopomoč
Skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje
Skupina za samopomoč "Hočem, zmorem in znam
sama"

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov na
mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika na
mesec

133

21,3

5

351

36,8

150

55

13,1

6,6

45

9,8

5,5

132
8

73,7
6,3

7
7,8

46

17,7

6,2
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Celostna pomoč mladim iz nefunkcionalnih družin

8

8

720

Petletno sofinancirani programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja so imeli v letu 2007 skupaj 4.636
različnih uporabnikov, med njimi največ 1.500 program Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj
(Papilot), ki se izvaja na petih lokacijah. V programih so bili v povprečju vključeni 203. uporabniki na
mesec po 2,7 ure na mesec (imamo podatke samo za štiri programe). Štirje programi so vključevali
tudi osebe, mlajše od 18 let; v povprečju jih je bilo 11 na mesec.
V programih so se izvajale različne aktivnosti, v katere je bilo vključenih različno število uporabnikov
po različno dolgo časa:
- V program Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj (Papilot) je bilo vključenih 1.500
uporabnikov (688 starih in 812 novih uporabnikov) na 5. lokacijah po Sloveniji (Ljubljana,
Nazarje, Murska Sobota, Koper, Ptuj, Jesenice), kjer izvajajo večinoma individualno
svetovanje po telefonu in osebno. Uporabniki so v povprečju vključeni v program po dobri 2
uri na mesec. Program se izvaja ob delavnikih do 13. oziroma 14. ure, vsaka enota dela enkrat
na teden tudi popoldan od 11:00 do 18:30; imajo tudi dežurni telefon, ki je na voljo 24 ur na
dan;
- Center za pomoč žrtvam nasilja (Zavod Emma) je preko telefonskega svetovanja vključeval
295 uporabnikov (en klic traja od 10 minut do 1,5 ure) in opravili 2.602 storitve telefonskega
svetovanja, individualno svetovanje je vključevalo 60 uporabnikov po 1,5 ure na mesec,
dejavnosti zagovorništva, spremstva in učne pomoči so vključevale 56 uporabnikov po 2 uri
na mesec, skupina za samopomoč je vključevala 12 uporabnic, na poletnem taboru je bilo
udeleženih 25 uporabnikov, usposabljanje za prostovoljce je vključevalo 16 oseb. Program se
izvaja vsak delavnik do 15:00 in od 18:00 do 21:00, imajo tudi 24-urni dežurni mobitel,
samopomočna skupina se sestaja enkrat tedensko po 3 ure;
- V programu Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja (Ženska svetovalnica) je bilo v
skupino za nasilje vključenih 10 uporabnic po 8 ur na mesec, skupina za spolno nasilje je
imela 6 uporabnic (povprečno vključene 8 ur na mesec), v telefonsko svetovanje je bilo
vključenih 349 uporabnic po 0,3 ure na mesec, zagovorništvo so nudili 29. uporabnicam po
1,4 ure na mesec , e-mail uporabnic je bilo 36, individualno svetovanje so nudili 335.
uporabnicam po 1,8 ure na mesec. Program se izvaja vsak delovnik od 8:00 do 18:00, ob
četrtkih in petkih do 15:00;
- Program Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju (Frančiškanski
inštitut) je preko terapij vključeval 437 uporabnikov po 4 ure na mesec, svetovanja in
informiranja je bilo deležnih 1.323 uporabnikov po 0,5 ure na mesec, skupin se je
udeleževalo 715 oseb po 4 ure na mesec. Program se izvaja vsak delavnik od 8:00 do 20:00,
skupinske dejavnosti potekajo ob večerih (2 uri);
- Program Individualno svetovalno delo za osebe z izkušnjo nasilja, s povzročitelji nasilja,
mladimi in otroki, ki imajo izkušnjo nasilja (Društvo za nenasilno komunikacijo) je v
individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko informativno svetovalno
pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja vključeval 533 oseb, ki so bile vključene po 6 ur na
mesec, v individualno svetovalno in terapevtsko delo s povzročitelji nasilja in telefonsko
svetovalno pomoč je bilo vključenih 238 oseb po 3,3 ure na mesec, individualno svetovalno
delo z mladimi in otroki, ki imajo izkušnjo nasilja je vključevalo 59 mladih po povprečno 15 ur
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na mesec. Telefonsko svetovanje v Ljubljani in Mariboru poteka trikrat tedensko od 10:00 do
15:00, individualna svetovanja pa potekajo vsak delavnik od 9:00 do 15:00.
Preglednica 39: Večletno sofinancirani programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja

Program
Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Center za pomoč žrtvam nasilja
Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja
Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem
nasilju
Individualno svetovalno delo za osebe z izkušnjo nasilja,
s povzročitelji nasilja, mladimi in otroki, ki imajo
izkušnjo nasilja

Skupno št.
različnih
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov na
mesec

1500
1010
765

125
304,3
77,7

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika na
mesec
2,1
n.p.
1,1

1000

439,6

4

361

69,2

4

METODE DELA
Kot metode dela se najpogosteje pojavljajo različne oblike individualnega dela, pogovorov, obravnav
in svetovanja; slednje se izvaja bodisi telefonsko ali osebno. Veliko je tudi skupinskega dela,
skupinskih obravnav in dela v skupinah za samopomoč. Izvajajo tudi terapevtsko delo, zagovorništvo,
učno pomoč, delavnice, socialne igre, sprostitvene vaje in druženje z otroki in mladostniki ter
organizirajo poletne tabore.
CILJI PROGRAMOV
Glavni cilji razvojnih in ekspirimentalnih programov psihosocialne pomoči žrtvam nasilja so:
- Žrtvam nasilja nuditi oporo, varen prostor, kjer lahko s pomočjo strokovnjakov predelajo
lastno izkušnjo nasilja in druge težave, kjer niso seksistično obravnavane, se lahko izrazijo in
začnejo znova;
- Vzpostaviti širšo, dostopnejšo, bolj pestro mrežo pomoči za žrtve nasilja; sodelovati z drugimi
strokovnimi službami in jih mobilizirati ter žrtve nasilja o oblikah pomoči informirati;
- Osveščanje in informiranje javnosti o problemu nasilja v družbi in posebej družini, delovati
preventivno in doseči nično toleranco do nasilja;
- Ublažiti akutne stiske in zavarovati žrtve nasilja pred nadaljnjimi zlorabami ter jih naučiti
postaviti meje, zavarovati sebe in otroke;
- Storilce naučiti prepoznati nasilne vzorce vedenja, znake izgubljanja kontrole ter kako te
vzorce preseči, reagirati oziroma komunicirati drugače;
- Pomoč pri vzpostavitvi novega življenja brez nasilja, iskanju službe in oblikovanju nove
socialne mreže;
- Opolnomočenje - dodajanje moči, dvig samozavesti pri žrtvah in prevzemanje odgovornosti
zase;
- Razbremenitev občutka krivde pri žrtvah;
- Spremljanje in zastopanje uporabnic/uporabnikov po drugih institucijah.
IZVAJALCI PROGRAMOV
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V enoletno sofinanciranih programih je bilo zaposlenih 13 oseb. Vsi, razen programa Nasilni odnosi pomoč in samopomoč Društva tvoj telefon, so imeli zaposleno vsaj eno osebo. 12 oseb je bilo redno
zaposlenih, le ena pa je opravljala delo preko programa usposabljanje na delovnem mestu. Med
zaposlenimi so bili štirje diplomirani socialni delavci s 6. in 7. stopnjo izobrazbe, štirje specialisti
zakonske in družinske terapije, 4 osebe s 7. stopnjo izobrazbe različnih družboslovnih smeri ter en
doktor teologije. 6 oseb je bilo plačanih samo iz sredstev MDDSZ, 4 osebe iz sredstev MDDSZ in
drugih virov, ostali pa iz sredstev občin, ZRSZ in UEM. Nobena od zaposlenih oseb ni bila v programu
zaposlena za polni delovni čas, saj sta le 2 osebi opravili čez 1.000 ur dela v programu (1.044 in
1.566), 9 jih je opravilo od 100 do 1.000 ur dela v letu 2007, 2 osebi pa do 100 ur; nobena oseba pa ni
opravila okrog 2.000 ur dela, kot jih opravi za polni delovni čas zaposlena oseba v celem letu.
V štirih programih so sodelovali tudi drugi plačani izvajalci, in sicer jih je bilo skupaj 11. Deset oseb je
imelo sklenjeno pogodbeno razmerje, ena oseba pa je delala preko študentske napotnice. Med
zunanjimi sodelavci so trije diplomirani socialni delavci, 2 specialista zakonske in družinske terapije, 3
osebe s 7. stopnjo izobrazbe iz različnih področij in 3 osebe s 5. stopnjo izobrazbe. Tri osebe so bile
plačane iz sredstev MDDSZ, prav tako 3 iz sredstev MDDSZ in drugih virov, ostali samo iz drugih virov
(FIHO, UEM, sponzorji). Zunanji izvajalci so v letu 2007 skupaj opravili 1.942 ur dela v programih. Ena
oseba je opravila 820 ur, ena 713 ur, ena 200 ur dela, ostale osebe so opravile manj kot 100 ur dela v
programih na leto. Štiri osebe so izvajale supervizijo, izvajale pa so se še delavnice, predavanja,
terapije, usposabljanja, finančna pomoč, itd.
Vsi programi so vključevali prostovoljce, skupaj jih je bilo 39, največ (10) v programu Center za pomoč
žrtvam nasilja enota Krško (Zavod Emma). Prostovoljci so povprečno v programih opravili po 94,4 ure
na leto. V največjem obsegu so izvajali telefonsko svetovanje in informiranje, poleg tega pa še
promocijo programov oziroma pomoč pri promociji, supervizijo, delavnice, sodelovanje,
koordiniranje in vodenje skupin, učno in tehnično pomoč, spremstvo, sodelovali pa so tudi v
poletnem taboru.
V petletno sofinanciranih programih je bilo zaposlenih 43 oseb, največ 17 v programu Psihosocialna
pomoč žrtvam kaznivih dejanj (Papilot). Devetintrideset oseb je imelo redne zaposlitve, 3 osebe so
bile zaposlene preko javnih del, ena pa je opravljala delo preko programa usposabljanje na delovnem
mestu. Med zaposlenimi je bilo 10 diplomiranih socialnih delavcev s 6. ali 7. stopnjo izobrazbe, 24
oseb z drugo izobrazbo 7. stopnje, 2 doktorja znanosti, ostali pa so imeli 5. stopnjo izobrazbe. 24
oseb je bilo plačanih iz sredstev MDDSZ, 9 iz sredstev MDDSZ in drugih virov, ostali pa samo iz drugih
virov (občine, FIHO, ZRSZ, ARRS). Največ (21) oseb je opravilo v letu 2007 od 100 do 1.000 ur dela v
programih, 10 jih je opravilo več kot 2.000 ur, 9 med 1.000 in 2.000, ostali pa manj kot 100 ur.
V štirih programih so sodelovali tudi drugi plačani izvajalci, vendar jih je bilo skupaj je 5 (po eden v
Centru za pomoč žrtvam nasilja-Zavod Emma, programu Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam
nasilja-Ženska svetovalnica in v programu Individualno svetovalno delo za osebe z izkušnjo nasilja, s
povzročitelji nasilja, mladimi in otroki, ki imajo izkušnjo nasilja-Društvo za nenasilno komunikacijo in
2 v programu Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju-Frančiškanski inštitut).
Vsi zunanji sodelavci so imeli sklenjeno pogodbeno razmerje, v večini za opravljanje supervizije. Po
pogodbi pa se je izvajalo tudi čiščenje, finančna pomoč, usposabljanja in urejanje gradiv. Zunanji
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izvajalci so skupaj opravili 1.019 ur, največ (492 ur) zunanji izvajalec v programu Center za pomoč
žrtvam nasilja (Zavod Emma). Plačani so bili večinoma iz drugih virov, ki jih izvajalci v poročilu niso
navedli, poleg tega pa še iz sredstev občin, donacij in prispevkov uporabnikov.
Vsi programi so imeli tudi prostovoljce, in sicer jih je bilo skupaj 60 (največ 21 v programu Center za
pomoč žrtvam nasilja (Zavod Emma). Prostovoljci so povprečno opravili 146,3 ure dela na leto.
Izvajali so večinoma telefonsko svetovanje in drugo individualno delo oziroma obravnave. Poleg tega
se je prostovoljno izvajala tudi učna pomoč, intervizija, dežurstva, zagovorništvo, spremstvo, itd.
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4.14 REP 6 – Programi za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju

Preglednica 40: Programi za kratkotr. dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok/mladostnikov,
prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter spec. preventivni programi, namenjeni
otrokom/mladostnikom s težavami v odraščanju glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

A

B

NAZIV PROGRAMA
Prostovoljno delo z otroki
in mladostniki
Hiša otrok
Skupina za preprečevanje
socialne izključenosti in
učenje socialnih veščin
"Krmarji"
Prostovljno psihosocialno
delo z mladimi
Street-ulca - vzogoja za
življenje
Najstniki 2007
Za srečo otrok
Žarek
Earlybird plus
Tu sem zate
Dnevni center: Naj mladih
ne vzgaja ulica
Preventivni program za
mladostnike s težavami v
odraščanju "Itak, da se v
MC-ju dogaja"
Popoldan na cesti
Mladinski center Tržič
Center mladinskih
dejavnosti
Skupaj v skupnosti - Piran
Dnevni center za otroke in
mladostnike DC
Dom prostočasnih
dejavnosti - Štorkljina hiša
Socioterapevtsko delo
Društva Odmev
Naj bo življenje skupna
pot medsebojne pomoči
in razumevanja
Zakaj bi bil luzer, če si
lahko faca
Skala - psihosocialna
podpora

ORGANIZACIJA

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

CSD Jesenice
Društvo Nove Dimenzije

1654
12920,12

660
1200

CSD Koper

1507,99

660

CSD Krško
Društvo za motopedagogiko
in psihomotoriko
Zavod Voluntariat
CSD Radovljica
CSD Nova Gorica
Center društvo za avtizem
Center društvo za avtizem
Društvo za delo z mladimi v
stiski "Žarek"

10630,41

660

11611,59
3500
7680,42
5497,69
50062,56
20657,8

1200
660
660
1320
29889,44
9057,41

24640,01

15736,01

14806,67
27771,42
38241

6038,27
6038,27
2199

CSD Ajdovščina
Športni in mladinski center
Piran

54508,01

6038,27

5002,37

3500

CSD Škofja Loka
Društvo prijateljev mladine
Slovenske Konjice
Društvo za prostovoljno delo
in psihosocialno pomoč
ODMEV

39203,77

4284,4

15026,53

5312,47

18350

11250

Mladinski center Osmica
Mladinsko - informacijski
center

11481,3

1980

9474,38

3960

Zavod Salesianum, OE Skala

18289,21

6038,27

Mladinski center Nova
Gorica
Škofijska karitas Koper
CSD Tržič

Stran 92 od 126

FINANCIRANJE

NAZIV PROGRAMA
Psihosocialna pomoč
družinam
Učna pomoč in
preventivno delo z otroci
in mladostniki v
Mladinskem centru
Razvijanje pozitivnega
samovrednotenja otrok in
mladostnikov z že
zaznanimi težavami
Dnevni center sonček
Dnevni center za mlade in
družine, Škrovec

C

Dnevni center za otroke
Mladinsko središče Vič
Skala mladinska ulična
vzgoja
Program svetovalnica
Fužine
Skupnostni programi za
mlade CSD Ljubljana
Moste Polje - Program
učno vzgojne pomoči
Mladinske delavnice
Svetovalnica za mlade s
podpornimi programi

ORGANIZACIJA

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

CSD Ravne na Koroškem

55906,35

9057,41

Župnijska karitas Cerklje na
Gorenjskem

12538,25

3500

Inštitut za razvijanje osebne
kakovosti
CSD Ilirska Bistrica

7245,72
48234,99

4583,04
33372,38

CSD Kranj, Škrlovec
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela NM
CSD Vič Rudnik

83449

24314,97

73318,3
80402,17

26126,45
42429,79

Zavod Salesianum

125179,92

65368,98

CSD Ljubljana Moste-Polje

101410,42

24314,97

CSD Moste Polje
Društvo za preventivno delo
Društvo Center za pomoč
mladim

66027,39
87558,37

24314,97
24314,97

134506,43

69602,01

V letu 2007 je MDDSZ sofinanciralo štiriintrideset razvojnih in eksperimentalnih programov za
kratkotrajno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno
družinsko življenje ter specializiranih preventivnih programov, namenjeni otrokom in mladostnikom s
težavami v odraščanju. Osem programov je bilo sofinanciranih v enkratnem znesku do 1.500 € (A
programi), sedemnajst jih je bilo sofinanciranih enoletno v znesku nad 1.500 € (B programi), devet pa
jih je bilo večletno sofinanciranih (C programi).
Slika 15: Delež in število programov za kratkotr. dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok/
mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter spec. prevent. programov, namenjeni
otrokom/mladostnikom s težavami v odraščanju glede na vrsto financiranja

Stran 93 od 126

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Štiriintridesetim programom za kratkotrajno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializiranim preventivnim
programom, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju je bilo v letu 2007
namenjenih 1.278.294,6 €. MDDSZ je prispevalo sredstva v višini 469.641,8 €, kar je 36,7 % vseh
sredstev. Izvajalci programov so na razpisu MDDSZ zaprosili za 692.572,28 €, prejeli pa so 67,2 %
zaprošenih sredstev (tukaj ni upoštevana višina zaprošenih sredstev ene izmed organizacij, ki tega
podatka zaradi ukradenega računalnika ni mogla posredovati). Za enoletno sofinancirane programe
je MDDSZ namenilo 131.522,26 € (28 %), za večletno pa 334.159,49 € (72 %). Različne občine so
sofinancirale 40 % delež vseh sredstev, preostali delež pa so sofinancirali MZ, donatorji, FIHO,
uporabniki sami, ZRSZ, MŠŠ, URSM in drugi viri.
UPORABNIKI V PROGRAMIH IN OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV
Enoletno sofinancirani programi so v letu 2007 skupaj zagotavljali pomoč 2.615 različnim otrokom in
mladostnikom. Ciljna populacija v programih so bili otroci in mladostniki, ki imajo težave pri učenju in
socialni integraciji, otroci s posebnimi potrebami, otroci, ki so prikrajšani za normalno družinsko
življenje. Oba programa Centra - Društvo za avtizem sta posebej namenjena otrokom in
mladostnikom z avtizmom. Program Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov z
že zaznanimi težavami pa je namenjen posebej otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v mladinski
dom Malči Beličeve ter mladostnikom, ki so vključeni v Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec in
Prevzgojni zavod Radeče na podlagi sklepa sodišča. Nekateri programi so tudi omejeni na teritorialno
območje v katerem delujejo. Tako je Hiša otrok namenjena otrokom iz Ljubljane in okolice, program
Za srečo otrok je namenjen otrokom, ki bivajo na področju, ki ga pokriva CSD Radovljica, Mladinski
center Tržič je namenjen otrokom in mladostnikom iz območja Tržiča, Dnevni center za otroke in
mladostnike DC pa je namenjen otrokom in mladostnikom, ki živijo in se šolajo v občini Škofja Loka.
V različnih programih izvajajo tudi različne dejavnosti. Tako v programu Earlybird plus delajo hkrati
otroci s prostovoljci, kamor je vključenih 49 različnih uporabnikov, in starši s strokovnjaki v skupini,
kamor je vključenih 90 različnih uporabnikov.
V programu Street-ulca - vzgoja za življenje poleg tedenskih srečanj (63 različnih uporabnikov)
organizirajo tudi taborjenja (42 različnih uporabnikov).
V programu Naj mladih ne vzgaja ulica opravljajo tudi terensko delo, kamor je bilo v letu 2007
vključenih 28 uporabnikov, izvajali so individualne razgovore z osemindvajsetimi uporabniki, v
preventivne programe pa se je vključevalo 285 različnih uporabnikov.
Program Popoldan na cesti Škofijske Karitas Koper izvaja svoj program v svetovalnici (32
uporabnikov), preko delavnic medgeneracijskega povezovanja (43 uporabnikov) in predavanj (38
uporabnikov).
Center mladinskih dejavnosti pa v svojem programu izvaja tri podprograme, in sicer program za
osnovnošolce (247 uporabnikov), program za srednješolce (67 uporabnikov) in program za razvijanje
čustvene inteligence (12 uporabnikov).
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Program Skupaj v skupnosti - Piran tudi izvaja več dejavnosti med katerimi je ena prostovoljno delo,
ki se ga udeležuje 20 uporabnikov, druga dnevni center, ki ga obiskuje 25 različnih uporabnikov, tretji
pa je program odraščanje in mi, v katerem sodeluje 10 uporabnikov.
Društvo Odmev v programu Socioterapevtsko delo nudi individualno psihosocialno pomoč in
podporo štiriindvajsetim uporabnikom, učno pomoč pa šestim. Poleg tega organizirajo izlete v
naravo, ki se jih je v lanskem letu udeležilo 18 uporabnikov, socioterapevtske tabore (19
uporabnikov), po taborih pa srečanja udeležencev socioterapevtskega tabora (5 uporabnikov).
Program Dnevnega centra osmica Naj bo življenje skupna pot medsebojne pomoči in razumevanja
izvaja v svojem programu tudi tri podprograme, in sicer različne delavnice, ki jih je v letu 2007
obiskalo 45 oseb, pohodništva se je udeležilo 45 uporabnikov, Info center Osmica pa je tudi obiskalo
45 različnih uporabnikov.
V programu Psihosocialna pomoč družinam, ki ga izvaja CSD Ravne na Koroškem so poleg rednih
dejavnosti šola šala (122 uporabnikov) in delavnic (190 uporabnikov) organizirali tudi poletni tabor, ki
se ga je udeležilo 20 otrok in mladostnikov.
Otroci in mladostniki vključeni v programe Prostovoljno delo z otroki in mladostniki, Hiša otrok,
Žarek, Prostovoljno psihosocialno delo z mladimi in Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in
mladostnikov z že zaznanimi težavami se srečujejo v skupinah enkrat tedensko. Center društvo za
avtizem izvaja program Tu sem zate v obliki skupin, ki se srečujejo enkrat tedensko, poleti pa
organizirajo tri večdnevne tabore. Program Earlybird pa poteka preko usposabljanja za starše, ki se
odvija dvakrat letno tri mesece, delo z otrokom pa poteka vsak teden glede na njegove potrebe.
Ustvarjalne delavnice programa Za srečo otrok potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času, v
mesecu juniju so otroci vključeni v tridnevni medgeneracijski tabor, v avgustu pa v šestdnevni poletni
tabor. Program Najstniki 2007 Zavoda Voluntariat se je izvajal enkrat tedensko po dve uri, za
individualne razgovore pa so bili na voljo vsak delavnik od 8:00 do 16:00. Društvo za motopedagogiko
in psihomotoriko je preko programa Street – ulca – vzgoja za življenje organiziralo taborjenja vsak
mesec hkrati pa so imele tri skupine otrok in mladostnikov srečanja vsak teden po tri ure. Skupina za
preprečevanje socialne izključenosti in učenje socialnih veščin »Krmarji« se je v prostorih CSD Koper
srečevala vsako drugo soboto po dve uri. Dnevni center Naj mladih ne vzgaja ulica Društva za delo z
mladimi v stiski »Žarek« je bil odprt od ponedeljka do petka popoldne, 2 uri so potekali individualni
razgovori, nato pa so se ovijale druge dejavnosti za mladostnike. V tem programu so enkrat tedensko
zvečer izvajali tudi terensko delo. Mladinski center Tržič je bil odprt vsak torek in četrtek od 12:00 do
16:00 in vsako sredo od 12:00 do 17:00, med počitnicami pa so delovali vsak dan dopoldne.
Preventivni program za mladostnike s težavami v odraščanju »Itak, da se v MC – ju dogaja« se je
izvajal vsak dan od 8:00 do 14:00. Program Popoldan na cesti Škofijske Karitas Koper se izvaja
dvakrat tedensko popoldne. Vsak ponedeljek popoldne gredo na teren v Pivko, vsak torek popoldne
izvajajo program v Trnovem, vsako soboto pa na Slapu. Center mladinskih dejavnosti na CSD
Ajdovščina je odprt vsak delavnik od 12:00 do 18:00. Program Skupaj v skupnosti – Piran se izvaja v
Športnem in mladinskem centru v Piranu vsak dan popoldne, med počitnicami in prazniki pa od 9:00
do 15:00. Štorkljina hiša je odprta vsak delavnik od 12:00 do 19:00, v času šolskih počitnic pa od 8:00
do 15:00. V Mladinskem centru Osmica se program Naj bo življenje skupna pot medsebojne pomoči
in razumevanja izvaja vsak dan dopoldne, popoldanski čas od 15:00 do 20:00 pa je namenjen
različnim skupinam programa. Program Zakaj bi bil luzer,če si lahko faca se izvaja vsako sredo eno uro
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popoldne, vsak četrtek od 16:00 do 17:30 in od 20:00 do 21:30 ter vsak drugi ponedeljek uro in pol.
Poleg rednih dejavnosti so v programu izpeljali še štiri vikend programe. CSD Ravne na Koroškem
izvaja svoj program Psihosocialna pomoč družinam vsak delavnik štiri ure. V programu Skala –
psihosocialna podpora so izvedli več večdnevnih taborov. Učna pomoč in preventivno delo z otroci v
Mladinskem centru v Cerkljah na Gorenjskem se je izvajala vsak delavnik popoldne, ob petkih do
22:00 ter ob sobotah zvečer. Dnevni center za otroke in mladostnike CSD Škofja Loka je bil odprt vsak
delavnik od 11:00 do 19:00.
V spodnji tabeli so prikazani podatki za enoletno sofinancirane programe, in sicer o številu različnih
uporabnikov v letu 2007, povprečnem številu uporabnikov na mesec ter povprečnem številu ur
vključenosti enega uporabnika na mesec.
Preglednica 41: Enoletno sofinancirani programi za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo
otrok/mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter spec. preventivni programi, namenjeni
otrokom/mladostnikom s težavami v odraščanju

Program
Prostovoljno delo z otroki in mladostniki
Hiša otrok
Tu sem zate
Earlybird plus
Za srečo otrok
Žarek
Najstniki 2007
Street-ulca - vzgoja za življenje
Skupina za preprečevanje socialne izključenosti in učenje socialnih
veščin "Krmarji"
Prostovoljno psihosocialno delo z mladimi
Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica
Mladinski center Tržič
Preventivni program za mladostnike s težavami v odraščanju "Itak,
da se v MC-ju dogaja"
Popoldan na cesti
Center mladinskih dejavnosti
Skupaj v skupnosti – Piran
Dom prostočasnih dejavnosti - Štorkljina hiša
Socioterapevtsko delo Društva Odmev
Naj bo življenje skupna pot medsebojne pomoči in razumevanja
Zakaj bi bil luzer, če si lahko faca
Psihosocialna pomoč družinam
Skala - psihosocialna podpora
Učna pomoč in preventivno delo z otroci in mladostniki v
Mladinskem centru
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov z
že zaznanimi težavami
Dnevni center za otroke in mladostnike DC

Skupno št.
različnih
uporabnikov
8
95
47
139
85
35
25
63

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec
3,25
91,54
39,27
53,82
45,58
20,82
10,82
21

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec
7,8
9,8
6,1
11,5
6,5
24
19,7
82

12
57
415
105

9,54
48,25
66,83
32,18

5
1,5
21,1
36,8

59
88
326
55
64
52
52
89
300
25

45,18
55,17
91,58
29,09
75,33
15,75
40,08
28,08
56
3,08

72,7
20
13,5
21,6
57,2
n.p.
31
6,2
12,7
14,3

299

150,17

24,6

43
77

43,33
24,08

16
54,2
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Med večletno sofinancirani programi za Mladinske Delavnice Društva za preventivno delo nimamo
podatka o številu različnih uporabnikov v letu 2007, ker tega podatka po mnenju izvajalcev ne morejo
beležiti zaradi prevelike fluktuacije uporabnikov. Preostalih devet programov je skupaj nudilo pomoč
6.229 različnim uporabnikom. Vsi večletno sofinancirani programi s tega področja so vključevali
otroke in mladostnike, vendar so različni programi različno razmejili starost ciljne populacije. Tako
Svetovalnica za mlade s podpornimi programi Društva Center za pomoč mladim vključuje socialno
ranljive mlade stare od 15 do 30 let in mlade, ki se še niso znašli v ranljivem položaju, saj je zanje
izjemno pomembno vrstniško učenje. Poleg tega so se nekaterih dejavnosti programa udeležili tudi
otroci.
V program Mladinske delavnice so vključevali pubertetnike v starosti od 13 do 15 let, predvsem tiste,
ki so imeli že izražene težave v odraščanju.
CSD Moste Polje izvaja dva programa na tem področju, prvi Skupnostni programi za mlade je
namenjen otrokom in mladostnikom med 17. In 21. letom, ki imajo težave v odraščanju in živijo v
družinah, ki se nahajajo v socialnih oziroma materialnih stiskah, težave v izobraževalnem procesu ali
so celo izpadli iz procesa izobraževanja, nekateri pa imajo tudi ukrepe zakonskih pooblastil. Drugi
program CSD Moste Polje je namenjen otrokom in mladostnikom z podobnimi težavami, vendar je
omejen na starost od 12 do 27 let in na območje Fužin.
Program Dnevni center za mlade je tudi namenjen podobni populaciji v starosti od 10 do 18 let,
enako Mladinski center Vič, ki je starostno omejen na otroke in mladostnike med sedmim in
enaindvajsetim letom starosti.
Dnevni center za otroke in Dnevni center sonček pa ne omejujeta ciljne populacije.
Program Skala- mladisnka ulična vzgoja je namenjen otrokom in mladostnikom med sedmim in
petindvajsetim letom starosti z zgoraj omenjenimi težavami. V sklopu programa izvajajo terensko
delo pri katerem sodeluje 25 različnih uporabnikov ter dva mladinska centra. MC Skala obiskuje 63
uporabnikov, kjer se en uporabnik povprečno mesečno zadržuje 16 ur, MC Skala Nove Jarše pa
obiskuje 30 uporabnikov, ki se tam zadržujejo povprečno mesečno 12 ur.
Svetovalnica za mlade je odprta vsak dan do 14:00, ob ponedeljkih in sredah do 18:00, ob torkih pa
do 20:00. Mladinske delavnice so se izvajale vsak teden dve uri v oseminosemdesetih osnovnih šolah
po celi Sloveniji. Skupnostni programi za mlade se izvajajo vsak delavnik od 8:00 do 16:00. Dnevni
center za mlade v Kranju je med šolskim letom odprt vsak delavnik od 8:00 do 18:00, med šolskimi
počitnicami pa običajno do 16:00. Dnevni center sonček v Ilirski Bistrici je oprt vsak delavnik od 11:00
do 17:00. Dnevni center za otroke v Novem mestu deluje od 12:00 do 17:00. Mladinsko središče Vič
je med šolskim letom odprto od 8:00 do 17:00, med počitnicami pa le 2 uri. Mladinski center Skala je
odprt ob ponedeljkih od 14:00 do 17:30, torkih od 14:00 do 16:30, sredah in četrtkih od 14:00 do
18:00, Skala Nove Jarše pa dela vsak četrtek od 16:00 do 19:00. V svetovalnici Fužine izvajajo
partnersko družinsko in osebno svetovanje od ponedeljka do petka od 9:00 do 17:00, dnevni center
pa je odprt ob ponedeljkih in petkih od 11:00 do 17:00, ob torkih, sredah in četrtkih pa od 9:30 do
17:00.
V spodnji tabeli so prikazani podatki o uporabnikih v večletno sofinanciranih programih s področja
REP 6.
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Preglednica 42: Večletno sofinancirani programi za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo
otrok/mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter spec.preventivni programi, namenjeni
otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju

Programi
Svetovalnica za mlade s podpornimi programi
Mladinske delavnice
Skupnostni programi za mlade CSD Ljubljana Moste Polje
- Program učno vzgojne pomoči
Dnevni center za mlade Škrlovec
Dnevni center sonček
Dnevni center za otroke
Mladinsko središče Vič
Skala mladinska ulična vzgoja
Program svetovalnica Fužine

Skupno št.
različnih
uporabnikov
5155
n.p.

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec
429,58
821,92

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika /mesec
1,2
13,3

80
181
19
54
140
180
420

43,5
68,83
14
43,92
30,75
98,09
92,08

30,9
89,4
99,8
13,5
23,8
26,9
4

METODE DELA
Glavni metodi dela, ki ju navajajo izvajalci programov, sta individualno delo in delo s skupino. V
programih Hiša otrok, Dnevni center sonček, Žarek, Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica,
Štorkljina hiša, Skala - psihosocialna podpora, Učna pomoč in preventivno delo z otroci in mladostniki
navajajo kot eno izmed glavnih metod dela učno pomoč. V Dnevnem centru sonček poleg zgoraj
opisanih metod uporabljajo pri svojem delu metodo vodenih pogovorov z diskusijo, izkustvene
delavnice in športne aktivnosti. Izvajalci programa Skala – psihosocialna podpora navajajo kot
metode dela socialne igre, različne delavnice ter sobivanje in sodelovanje pri vsakdanjih hišnih
opravilih. V programu Učna pomoč in preventivno delo z otroci in mladostniki pa izvajajo tudi tabore
in razgovore s starši.
Programi Dnevni center za mlade, Za srečo otrok, Program svetovalnica Fužine, Prostovoljno
psihosocialno delo z mladimi, Center mladinskih dejavnosti poleg metod individualnega dela in dela s
skupino kot eno izmed glavnih metod dela navajajo tudi delo s skupnostjo. V Dnevnem centru za
mlade v Kranju pa pri izvajanju programa opravljajo tudi svetovalno delo, informiranje, izdelujejo
individualne načrte in izvajajo neformalno zagovorništvo.
V programih Centra društvo za avtizem kot metode dela navajajo še struktuirano delo, vizualno
podporo, kognitivno vedenjsko terapijo, žetoniranje in metodo socialnih zgodb.
V programih Centra za socialno delo Moste Polje pa opredeljujejo svoje uporabljene metode dela kot
suportivno druženje, informacije in pomoč pri urejanju socialne mreže, učno pomoč, klepetalnice,
ustvarjalne delavnice, pogovore o kulturi, športne igre, izlete, tabore, svetovalno delo in
psihoterapevtsko obravnavo.
V programu Mladinskih delavnic poleg individualnega in skupinskega dela navajajo še okrogle mize in
predavanja, publicistično dejavnost in nastope v medijih.
V Mladinskem središču Vič izvajajo tudi različne delavnice in psihosocialne tabore. Izvajalki Skupine za
preprečevanje socialne izključenosti in učenje socialnih veščin "Krmarji" na CSD Koper navajata kot
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metode dela strokovna tematska predavanja in diskusije, interakcijske vaje, socialne igre, igre vlog,
tematske pogovore, elemente doživljajske pedagogike.
CILJI PROGRAMOV
Glavni cilj obeh programov Centra društvo za avtizem je socialna inkluzija avtističnih oseb v okolje.
Preostali programi pa so skušali slediti naslednjimi glavnim ciljem:
- Izboljšanje samopodobe otrok in mladostnikov;
- Odprava odpora do učenja in pridobivanje učnih navad, motiviranje mladih za dokončanje
formalne izobrazbe;
- Preprečevanje neustreznih oblik vedenja;
- Izboljšanje kakovosti življenja in kreativno preživljanje prostega časa;
- Pridobivanje uporabnih spretnosti, veščin in znanj;
- Zmanjševanje socialne izključenosti in njenih škodljivih posledic, razumevanje in spoštovanje
drugačnosti;
- Vzdrževanje in krepitev socialne mreže ter varovanje psihosocialne dobrobiti otrok in
mladostnikov.

IZVAJALCI PROGRAMA
V enoletno sofinanciranih programih je bilo zaposlenih 54 oseb. V dveh programih (program
Prostovoljno delo z otroki in mladostniki Centra za socialno delo Jesenice in program Žarek Centra za
socialno delo Nova Gorica) nimajo nobenega zaposlenega. Med zaposlenimi je magister znanosti, 8
dipl. socialnih delavcev, 6 dipl. psihologov, trije dipl. specialni pedagogi, 2 dipl. socialna pedagoga, 2
dipl. sociologa, 2 dipl. organizatorja dela, 2 dipl. teologa, 2 dipl. pravnika, dipl. politolog, inženir
grafične tehnike, dipl. komunikolog, profesor likovne umetnosti, učiteljica, dipl. zgodovinar, inženir
kemije, dipl. ekonomist in dipl. pedagog. Preostali zaposleni so imeli zaključeno peto ali nižjo stopnjo
izobrazbe različnih smeri. Osemintrideset zaposlenih je imelo sklenjeno pogodbo o redni zaposlitvi,
14 jih je delalo preko javnih del, eden se je usposabljal na delovnem mestu, eden pa je opravljal
voluntersko pripravništvo. Skupaj so zaposleni opravili približno 38.000 ur dela, kar pomeni
povprečno približno 700 ur dela na posameznega zaposlenega. MDDSZ je v celoti financiralo 16
zaposlitev, sofinanciralo pa je 13 zaposlitev z URSM, občinami, prispevki uporabnikov, evropskimi
sredstvi in drugimi viri. ZRSZ in občine so financirale 10 zaposlitev, 9 zaposlitev pa so financirale
občine same, preostale zaposlitve pa so bile sofinancirane in drugih virov.
Ostalih plačanih izvajalcev programov med enoletno sofinanciranimi programi je bilo skupaj 45.
Skupaj so opravili približno 4.250 ur dela. Plačani izvajalci programov so bili zelo različnih profilov
(socialni pedagogi, novinarji, pedagogi, teologi, socialni delavci, psihologi, defektologi, itd). Center
društvo za avtizem je trinajstim zunanjim izvajalcem plačalo samo potne stroške preko potnega
naloga, med ostalimi plačanimi izvajalci pa jih je bilo 17 v pogodbenem razmerju, 16 pa jih je delalo
preko študentske napotnice. Trije plačani izvajalci programa so izvajali supervizijo, ostali pa so
pomagali pri izvajanju programov na različne načine ( vodenje taborov, delavnic, izvedba športnih
aktivnosti, izvajanje učne pomoči, itd).
V enoletno sofinanciranih programih je prostovoljno delalo kar 420 oseb. Vsak prostovoljec je
povprečno v celem letu opravil približno 89 ur prostovoljnega dela. Programa Prostovoljno delo z
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otroki in mladostniki in Žarek sta delovala izključno na prostovoljnih temeljih. V programu
Prostovoljno delo z otroki in mladostniki je sodelovalo 5 prostovoljcev, ki so nudili individualno
pomoč otrokom oziroma mladostnikom. V programu Žarek pa je prostovoljno delalo 6 oseb, ki so
vodile tabore, izvajale delavnice, nudile učno pomoč, izvajale športne aktivnosti in interakcijske vaje.
Prostovoljci v ostalih programih pa so izvajali različne delavnice, tabore, spremljali uporabnike, se
družili z njimi, animirali otroke, izvajali učno pomoč, nudili psihosocialno pomoč in podobno.
V večletno sofinanciranih programih je bilo zaposlenih 46 oseb, ki so skupaj opravile približno 63.000
ur dela. Povprečno je posameznik opravil 1.370 ur dela v celem letu. Med zaposlenimi je bilo kar 15
socialnih delavcev in dva magistra socialnega dela, pet socialnih pedagogov, trije psihologi, trije
sociologi, dva pedagoga, pedagog in likovni umetnik, filozof in sociolog, novinar, inženir tekstilnih
tehnik, komunikolog, akademski slikar, ter profesor likovne umetnosti. Med zaposlenimi jih je bilo 37
redno zaposlenih, štiri osebe so delale preko javnih del, štiri so bile na usposabljanju na delovnem
mestu, en zaposlen pa je opravljal voluntersko pripravništvo. MDDSZ je v celoti financiralo 18
zaposlitev, tri zaposlitve so bile sofinancirane s strani MDDSZ in občin, preostale zaposlitve pa so
sofinancirale občine, ZRSZ, MN, URSM in drugi viri.
Ostalih plačanih izvajalcev programov je bilo v vseh programih skupaj 19. Največ jih je delalo v
Dnevnem centru za mlade v Kranju, in sicer kar 12. Zunanji sodelavci so izvajali prostočasne
dejavnosti, eden pa je tudi pomagal pri izvedbi tabora. Med ostalimi plačanimi izvajalci je bilo 15
študentov. Vsi zunanji izvajalci programov so skupaj opravili približno 3.800 ur dela.
V večletno sofinanciranih programih je delalo 363 prostovoljcev, ki so opravljali dela kot so izvedba
delavnic, učna pomoč, druženje z otroci in mladostniki, izvedba taborov, tečajev tujih jezikov in
podobno.
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4.15 REP 7 – Drugi programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisanih programov

Preglednica 43: Drugi programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih
programov glede na vrsto in višino financiranja
FINANCIRANJE

ORGANIZACIJA

Terapevtska pomoč po
razvezi partnerske zveze
Skupina za samopomoč
osebam z dolgotrajnimi
težavami v duševnem
zdravju
Medgeneracijske skupine
za pomoč ostarelim v
bivalnem okolju

Družinski center mir, zavod
za pomoč družinam v stiski

1590

660

Družinski center mir, zavod
za pomoč družinam v stiski

1596

500

Škofijska Karitas Ljubljana
Območno združenje
Rdečega križa Kočevje
Območno združenje
Rdečega križa Kočevje

46513,26

1500

6705

660

6006

500

Društvo Debra Slovenije

1723,48

1320

2487,95

660

47468,13

960

Društvo varnega zavetja
Kočevje

1901,68

660

Društvo gluhoslepih
Slovenije Dlan

1720

1320

910

660

4304
1980
4757,9

660
660
660

6809

500

2086

660

36030,29

990

19539,7

990

Pomoč Romom

A

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

NAZIV PROGRAMA

Pomoč brezdomcem
Izboljšanje kakovosti
življenja z EB
Spodbujanje socialnih
spretnosti slepih in
slabovidnih otrok
Ublažitev posledic
zdravljenja raka pri
mladostnikih
Romska skupnost skozi
socialno zibelko društva
varnega zavetja Kočevje
Psihosocialna pomoč
gluhoslepim osebam in
njihovim družinam
Drugi programi, ki so
namenjeni opravljanju
socialnih stisk, ki niso del
drugih razpisanih
programov
Socializacija Romov
Skupaj premagajmo stisko
Samospremljanje v stiski
Vseživljensko učenje oseb
z motnjami v duševnem
razvoju
Tudi jaz sem otrok kot vsi
drugi
Psihosocialna
rehabilitacija
Učenje nadomestnega
govora

Medobčinsko društvo slepih
in slabovidnih Ljubljana
Ustanova Mali Vitez,
fundacija za pomoč mladim
ozdravljenim od raka

Jutro, zavod za pomoč in
nego na domu
Območno združenje rdečega
križa Ribnica
Društvo Vzgon
Društvo Škuc
Društvo Sožitje Ilirska
Bistrica
Območno združenje rdečega
križa Maribor
Društvo laringektomiranih
Slovenije
Društvo laringektomiranih
Slovenije
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FINANCIRANJE

NAZIV PROGRAMA
Pomoč ljudem z
dolgotrajno duševno
stisko
Samopomočna skupina
Živimo zdravo
Svetovalnica za pomoč
ljudem v stiski
Prostovoljno delo z
mladimi
Galeb - v znamenju
svobodnega življenja

Klubi prijateljev
Pomoč otrokom s
težavami
Pomoč otrokom s
težavami
Socialno vključevanje
invalidov - delavnice za
spodbujanje razvoja
človeških virov
Razvojni in
eksperimentalni socialni
program za utrjevanje
duševnega zdravja v
skupnosti - program
preprečevanja in
odpravljanja socialnih
in/ali duševnih stisk
imigrantov, beguncev in
drugih ljudi
S skupnimi močmi iz
socialne stiske
Skupina za samopomoč in
zagovorništvo za osebe z
dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju
Družinski negovalec
Odslej drugače

B

Stanovanjska skupnost
Materialna in
psihosocialna pomoč
družinam, otrokom in
posameznikom
Pomoč socialno
ogroženim in
starostnikom v
Štepanjskem naselju
Socialni trening Albatros

ORGANIZACIJA

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

CSD Krško
Območno združenje
Rdečega križa Kranj
Zavod sv. Ignacija za
izobraževanje in
raziskovanje

7873,51

420

1649,5

660

899,19

660

CSD Ajdovščina

1727,06

500

AKZ Amos
Društvo Sožitje - Društvo za
pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju Mežiške
doline

13960,35

990

4658,26

990

CSD Lendava

912,3

660

CSD Lendava

1118,8

420

Zveza delovnih invalidov
Slovenije

16773,28

500

750

580

1592,12

660

1641,48

500

Društvo odnos - Društvo za
razvoj in povezovanje
družbenih ved in kultur
RKS Območno združenje
Murska Sobota

CSD Škofja Loka
Dom starejših občanov
Grosuplje
CSD Nova Gorica
Društvo Vita za pomoč po
nezgodni poškodbi glave

1500,58
750

500
500

20943,82

11666,12

Škofijska Karitas Ljubljana

355846,37

12518,77

Župnijska Karitas Ljubljana Štepanja vas
Inštitut za mediacijo

10437,17
10880,92

7787,17
3987,34
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FINANCIRANJE

NAZIV PROGRAMA

ORGANIZACIJA

PRIDOBLJENA SREDSTVA
SKUPAJ
MDDSZ

Concordia
Pisarna za informiranje in
svetovanje Ljutomer

Prevoz invalidov

Prevozi paraplegikov
Razvijanje in promocija
prostovoljstva v Sloveniji
Prevozi paraplegikov in
tetraplegikov
Pisarna za informiranje in
svetovanje Črnomelj
Socialna mreža
Pisarna za informiranje in
svetovanje Sevnica
Svetovalnica PICEK
Ambulanta in
posvetovalnica za osebe
brez obveznega
zdravstvenega
zavarovanja
Zagovorništvo za osebe z
dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in za
starejše osebe
Center za svetovanje,
združevanje in pomoč
svojcem oseb s psihozo
Svetovanje in samopomoč
za istospolno usmerjene

Skupa (Skupaj)

C

Korak več, ovira manj
Hospic - spremljanje
umirajočih bolnikov in
svojcev
Svetovanje, zagovorništvo
in psihosocialna pomoč
prosilcem za azil,
beguncem in tujcem v
Sloveniji
Pomoč pri motnjah
hranjenja
Svetovalnica za motnje
hranjenja

Ozara Slovenije
Društvo paraplegikov
severno Primorske Nova
Gorica
Društvo paraplegikov
Dolenjske, Bele Krajine in
Posavja
Slovenska filantropija Združenje za promocijo
prostovoljstva
Društvo paraplegikov
Gorenjske

20991,36

16181,36

12434

5312

32186,32

5312,47

115353,11

19926,29

15992,01

4172,92

Ozara Slovenije
Ozara Slovenije

27747,97
17539,85

18656,06
4528,7

Ozara Slovenije
Pravno - informacijski center
nevladnih organizacij - PIC

36784,69

18656,06

8620,92

6038,27

Nadškofijska k
Karitas Maribor

60575,33

29889,44

Zavod PIP

27584,95

19926,29

18108,41

9057,41

17787,17

7787,17

Humana, Združenje svojcev
pri skrbi za mentalno zdravje
Društvo informacijski center
Legebitra
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo
Mesto
Krščansko bratstvo bolnikov
in invalidov

28183,44

5191,44

4500

3000

Slovensko društvo Hospic

282430,55

42429,79

Slovenska filantropija Združenje za promocijo
prostovoljstva

62362,47

24314,97

46092,44

24314,97

76977,37

42429,79

Društvo ženska svetovalnica
Društvo za ustvarjanje in
kvaliteto življenja MUZA
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MDDSZ je v letu 2007 sofinanciral 55 razvojnih in eksperimentalnih programov, ki so namenjeni
odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih programov. Največ programov, ki so bili
sofinancirani za eno leto, je A programov (sofinancirani v enkratnem znesku do 1.500 €), in sicer jih je
bilo 32 oziroma več kot polovico; 19 je B programov, ki so sofinancirani v znesku nad 1.500 €. V
petletno sofinanciranje so bili vključeni štirje programi.
Slika 16: Delež in število drugih programov namenjenih odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisanih programov glede na vrsto financiranja

FINANCIRANJE PROGRAMOV
Programi so bili za delovanje in izvajanje svojih aktivnosti skupaj financirani v višini 1.560.295,5 €, kar
je 84 % zaprošenih sredstev. Na MDDSZ so zaprosili za 625.991 €, pridobili pa 366.144,8 €, kar je 58,5
% zaprošene vsote. Ta delež je dokaj nizek, saj so programi v ostalih področjih v povprečju prejeli čez
80 % zaprošenih sredstev. Tudi delež sredstev pridobljenih na MDDSZ v primerjavi z vsemi
pridobljenimi sredstvi je dokaj nizek, saj znaša le 23,5. Programi so s strani občin pridobili 190.831,9
€, kar predstavlja 12,2 % vseh pridobljenih sredstev. Visok delež sredstev je bil pridobljen še s strani
FIH-a, in sicer 336.990 € (21,6 % vseh sredstev), 311.026 € pa je bilo lastnih sredstev programov
oziroma sredstev izvajalskih organizacij, iz katerih so se programi sofinancirali (19,9 % vseh sredstev).
52.262,5 € (3,3 % vseh sredstev) so programi pridobili s strani donatorjev, 60.729 € (3,9 % vseh
sredstev) s strani ZRSZ, 41.946,4 € (2,7 %) pa je bilo prispevkov uporabnikov oziroma sredstev iz
članarin. Visok delež sredstev so pridobili tudi nekateri C programi, in sicer je ZZZS prispeval 121.646
€ programu Hospica Spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev, UNHCR (The UN Refugee
Agency) pa je prispeval 25.240 € programu Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč
prosilcem za azil, beguncem in tujcem v RS (Sl. Filantropija).
UPORABNIKI V PROGRAMIH, OBSEG IZVAJANJA PROGRAMOV, METODE DELA IN CILJI PROGRAMOV
Ciljne skupine uporabnikov v programih s področja REP 7 so zelo raznovrstne, kljub temu pa lahko
programe združimo v nekaj skupin. Najštevilčnejša je skupina programov, ki so namenjeni osebam s
težavami v duševnem zdravju in njihovim svojcem. Teh programov je 11, vsi pa so enoletno
sofinancirani. Po več programov je namenjenih tudi Romom oziroma romskim otrokom, invalidom
oziroma gibalno oviranim osebam (paraplegikom, tetraplegikom, osebe po poškodbi glave), osebam z
motnjami hranjenja, istospolno usmerjenim osebam - posebej mladim, osebam z motnjami v
duševnem razvoju, brezdomcem ter osebam brez zdravstvenega zavarovanja, laringektomiranim,
starejšim socialno ogroženim osebam, osebam po razvezi ali izgubi partnerja, otrokom,
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mladostnikom in družinam v različnih ogrožujočih situacijah, en program pa zapornikom,
gluhoslepim, slepim in slabovidnim ter umirajočim.
Značilnost teh programov je, da so večinoma namenjeni določenim ciljnim skupinam v lokalnem
okolju, torej osebam v stiski oziroma v določenih ogrožujočih situacijah v nekem lokalnem okolju. Če
podrobneje pogledamo večletno sofinancirane programe, imamo med njimi 2, ki sta namenjena
osebam z motnjami hranjenja, enega, ki je namenjen umirajočim osebam in njihovim svojcem ter
enega za begunce, osebe brez dovoljenja za delo, izbrisane, prosilce za azil, tujce brez statusa itd.
Izvajalci v teh programih izvajajo zelo različne dejavnosti, od prevozov uporabnikov, do predavanj,
internetnega svetovanja, poletnih taborov, družabništva in objavljanja oziroma kontaktiranja z
uporabniki le preko internetne strani. Poskus grupiranja podatkov in primerjanje le teh torej ni
smiseln. Podatke za enoletno sofinancirane programe zato prikazujemo le v spodnji tabeli.
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Preglednica 44: Enoletno sofinancirani drugi programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih programov

Program, izvajalec

Pisarna za informiranje in
svetovanje Ljutomer, Ozara
Slovenije

Prevoz invalidov, Društvo
paraplegikov severno Primorske
Prevozi paraplegikov, Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele
Krajine in Posavja

Razvijanje in promocija
prostovoljstva v Sloveniji,
Slovenska filantropija
Prevozi paraplegikov in
tetraplegikov, Društvo
paraplegikov Gorenjske

Pisarna za informiranje in
svetovanje Črnomelj, Ozara
Slovenije

Socialna mreža, Ozara Slovenije

Skupno št.
uporabnikov

62

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

37,67

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

Obseg programa

5,5

vsak delovnik 8:00
do 16:00

Metode dela
izdelava individualnega
načrta samostojnega
življenja, analiza tveganja,
asertivnost, opolnomočenje,
zagovorništvo

program se izvaja
glede na potrebe
uporabnikov

prevozi

83

37,67

3

223

177,67

4

3298 (večina
po telefonu in
e-mailu)

n.p.

0,3

program se izvaja
glede na potrebe
prevozi
uradne ure 8:00 do
17:00, telefonsko
dosegljivi 24 ur
dnevno,
usposabljanja so v individulano delo, skupinska
sob. in ned.
izobraževanja

80

28,91

n.p.

program se izvaja
glede na potrebe

66

26,75

5,5

vsak delovnik 8:00
do 16:00

prevozi
izdelava individualnega
načrta samostojnega
življenja, analiza tveganja,
asertivnost, opolnomočenje,
zagovorništvo

15,5

aktivnosti so
potegale glede na
interes in
psihofizične
sposobnosti
uporabnikov

skupinsko delo

246

80

Cilji

storitve čim bolj približati uporabnikom ter jim s tem
omogočati ustrezen, trajen in dostopen sistem
podpore
gibalno oviranim ljudem, ki uporabljajo invalidski
voziček, omogočiti varen, kvaliteten in hiter dostop do
zadovoljitve potreb v zdravstvu, pri urejanju upravnih
zadev, rekreaciji, nakupih, itd
zagotoviti paraplegikom in tetraplegikom aktivno
življenje in mobilnost ter omogočiti članom/nečlanom
udeležbo v programih glede na njihove potrebe

razširitev prostovoljstva v Sloveniji in čim boljše
informiranje prebivalcev Slovenije o možnostih
vključevanja v prostovoljske programe in projekte
zadovoljiti čim večjemu številu prosilcev in s tem
pomagati članom društva, da živijo življenje vsaj na
zadovoljivi ravni
opolnomočenje ter čim bolj kakovostno in samostojno
življenje uporabnikov ter zagotavljanje tistih storitev,
ki ustrezajo potrebam uporabnikov; dobre povezave
in sodelovanje z različnimi službami; oblikovati klub
svojcev
pridobivanje socialnih veščin; širitev socialne mreže;
več možnosti realnih odnosov za uporabnike; večja
družbena sprejemljivost duševne motnje in
posledično destigmatizacija le te; pridobivanje
različnih dodatnih znanj, ki uporabnikom koristijo pri
vsakdanjem življenju; vzpostavitev zdravega odnosa
do svojega telesa, kar posledično ugodno vpliva na
psihično kot fizično stanje človeka; zmanjševanje
števila kriz in ponovnih hospitaliazacij; kakovostna
zapolnitev časa in aktivna socialna integracija
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Program, izvajalec

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

Pisarna za informiranje in
svetovanje Sevnica, Ozara
Slovenije

85

47,5

5,5

Svetovalnica PICEK, Pravno informacijski center nevladnih
organizacij - PIC

212

30

1,46

Ambulanta in posvetovalnica za
osebe brez obveznega
zdravstvenega zavarovanja,
Nadškofijska Karitas Maribor
116
Zagovorništvo za osebe z
dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in za starejše
osebe, Zavod PIP
649
Center za svetovanje,
združevanje in pomoč svojcem
oseb s psihozo, Humana,
Združenje svojcev pri skrbi za
mentalno zdravje
50

Svetovanje in samopomoč za
istospolno usmerjene, Društvo
informacijski center Legebitra

459

ni možno voditi

ni možno voditi

58,08

2,5

73,33

24,33

71,75

4,1

Obseg programa

Metode dela
izdelava individualnega
načrta samostojnega
življenja, analiza tveganja,
asertivnost, opolnomočenje,
zagovorništvo

vsak delovnik 8:00
do 16:00
od ponedeljka do
srede 9:00 do
16:00, Četrtek 9:00
do 18:00, Petek
9:00 do 14:00
individulano delo
od ponedeljka do
četrtka 8:00 do
13:00, prisotnost
zdravnika vsak
Ponedeljek 16:00
do 17:30, Sreda in
Četrtek 10:00 do
12:30, vsako drugo
in tretjo sredo od
prostovoljnost in
15:00 do 16:30
dobrodelnost zdravnikov

Cilji
opolnomočenje ter čim bolj kakovostno in samostojno
življenje uporabnikov ter zagotavljanje tistih storitev,
ki ustrezajo potrebam uporabnikov; dobre povezave
in sodelovanje z različnimi službami; oblikovati klub
svojcev
pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju in
njihovim svojcem v smislu zagotavljanja socialne
vključenosti teh ljudi, zagovorništva in urejanja
njihovih razmer ter pri tem vključiti uporabnike same
v največji možni meri

zagotovitev osnovne zdravstvene in zobozdravstvene
storitve; zagotovitev osnovnih zdravil; zagotovitev SV
pomoči; privzgojitev osnovnih higienskih navad;
preprečevanje širjenja nalezljivih in infekcijskih
bolezni; socialna podpora; osnovna pravna pomoč
oziroma informacije; nudenje oblačil, obutve; prevoz
bolnikov
zagotovitev učinkovite pravne in socialne varnosti
od ponedeljka do
oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
petka 8:00 do
starejših oseb v socialnem varstvu v Sloveniji z
16:00
individualno delo
izvajanjem zagovorništva
svojcem zagotoviti čustveno in praktično podporo;
vsak delavnik 8:00
pomoč in informiranje; izobraževanje in učenje;
do 14:00, 24 urno
nudenje podpore družinskim članom; prepoznavati
dosegljivi na
delo s posameznikom, delo s osnovne potrebe svojcev; zgraditi socialno mrežo
telefonu
skupino
svojcev
informacijska točka
ustvarjati varno okolje za pogovor in izmenjavo
vsak delavnik
izkušenj istospolno usmerjenih mladih; načrtovati
12:00 do 18:00,
nove načine socializacije za to skupino, usposabljati
skupina iskreni
prostovoljce; reševanje psihosocialnih težav
pogovori vsak
samopomočniške vodene
istospolno usmerjenih mladih; svetovanje in
drugi Ponedeljek
skupine, svetovanje,
dvigovanje zavesti javnosti glede istospolno
18:00 do 19:30,
dvigovanje samozavesti,
usmerjenih ter njihovega položaja v družbi; zmanjšati
mladinska skupina individualno delo
soc. izključenost istospolno usmerjenih; zgraditi
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Program, izvajalec

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

Skupa (Skupaj), Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela
Novo Mesto

86

39,27

12,7

87,5

10

Korak več, ovira manj,
Krščansko bratstvo bolnikov in
invalidov
361
Drugi programi, ki so namenjeni
opravljanju socialnih stisk, ki
niso del drugih razpisanih
programov, Jutro, zavod za
pomoč in nego na domu
10

SocializacijaRomov, Območno
združenje rdečega križa Ribnica

117

9,5

42,33

Obseg programa
Metode dela
legibitra vsak Petek
16:00 do 18:00,
svetovalnica vsak
Torek in Četrtek
16:00 do 18:00

Cilji
delujoč sistem podpornih aktivnosti in programov, ki
so dostopni ciljni skupini iz vse Slovenije; vzpostaviti
delujoč sistem podpore v kriznih primerih; nuditi
psihosocialno podporo HIV pozitivnim ter spodbujati
MSM populacijo pri uporabi zaupnega testiranja;
izobraziti in informirati ter dvigniti zavest o HIV/AIDS
okužbi in preventivi
vključevanje Romov in izboljšanje njihovega položaja
predvsem glede povečanja možnosti v smeri
emancipacije, osebnostne in socialne integracije;
vsak delavnik, in
romskim otrokom omogočiti razvijanje pozitivne
sicer v Šmihelu
samopodobe in občutka lastne vrednosti; doživljanje
dvakrat na teden, v učna pomoč, skupinske
pozitivnih izkušenj; izboljšanje socialnih veščin; večja
Brezju dvakrat na
aktivnosti za romske otroke, vpetost v šolski sistem in izboljšanje učnega uspeha;
teden, v Jedinščici delavnice o človekovih
razvijanje samostojnosti in prevzemanje
pa enkrat na teden pravicah po metodi KOMPAS odgovornosti; promocija romske kulture
preprečevanje soc. izključenosti; ozaveščanje zdravih
ljudi, ki živijo z invalidi in trajno bolnimi o načinu
prave pomoči, ki prispeva k samostojnosti invalidov;
pomoč zdravim, ki skrbijo za invalide in trajno bolne,
da v tej skrbi ne zanemarijo sebe; druženje s sebi
enakimi zaradi uveljavljanja skupnih interesov; večja
skupine se
samostojnost in neodvisnost invalidov in trajno
srečujejo različno, socialno učenje, predavanja, bolnih; lajšanje soc. stisk uporabnikov; soc.
dežurna pisarna
delavnice, delo po skupinah, rehabilitacija invalidov in tajno bolnih; premagovanje
vsako sredo 15:00 individualno delo, timsko
soc. in drugih ovir pri vključevanju invalidov in trajno
do 20:00
delo
bolnih v vsakdanje življenje

7,5

2 krat tedensko po
dve šolski uri

1,1

vsak delovnik 8:00
do 14:00

individualno delo, skupinsko
delo, skupnostno delo
delo s posameznikom,
skupinsko delo, razgovori,
osebna pomoč, igra, risanje,
petje, gibalne igre, rajalne
igre

učenje aktivnega preživljanja prostega časa; razvijanje
osebnih sposobnosti; učenje angleščine in
računalništva, ročne spretnosti, razvijanje pozornosti
in koncentracije

motiviranje otrok za šolo; osveščanje o osebni higieni;
urejeno okolje; boljša medsebojna komunikacija;
sodelovanje z drugimi institucijami
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Program, izvajalec

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

Skupaj premagajmo stisko,
Društvo Vzgon

24

6,33

4,5

Samospremljanje v stiski,
Društvo Škuc

90

7,5

1,17

Vseživljensko učenje oseb z
motnjami v duševnem razvoju,
Društvo Sožitje Ilirska Bistrica

Tudi jaz sem otrok kot vsi drugi,
Območno združenje rdečega
križa Maribor
Psihosocialna rehabilitacija,
Društvo laringektomiranih
Slovenije

50

22,17

23

18,8

149

12,4

5,5

Obseg programa
Metode dela
individualno
svetovanje s v
popoldanskem
času, skupinska
srečanja se izvajajo
po potrebi in glede
na število
udeležencev, ki so
pripravljeni
sodelovati v
delo s posameznikom,
skupini
skupinsko delo

delavnice so enkrat
mesečno
skupinsko delo
nudenje neposredne
pomoči, svetovanje,
prenašanje izkušenj, klubska
dejavnost v obliki
izobraževalnih in
sprostitvenih druženj,
delavnica za mlajše OMDR z
klubska dejavnost izobr. vsebino, ekskurzije in
enkrat mesečno od povezovanje z drugimi
9:00 do 11:00
društvi ter širšim okoljem

Povprečno 26, v
Aprilu in Juniju
Torek in Petek
več, ker so tabori 16:00 do 18:00
od 8.9. Do
15.9.2007 v
5,3
Zagrebu

individualno delo, delo v
parih, igre vlog, pogovori

skupinsko delo

Cilji

zmanjšanje psihičnega trpljenja uporabnikov in
svojcev; razreševanje psihičnih stisk in vzdrževanje
psihične stabilnosti; predelava nefunkcionalnih
vedenjsko emocionalnih vzorcev in učenje
učinkovitejših načinov spoprijemanja s težavami;
usposabljanje uporabnikov za samostojno reševanje
težav in vključevanje v aktivno življenje; izboljšanje
odnosov v uporabnikovi družini, na del. mestu in
okolju
večanje asertivnosti; izboljšanje samopodobe;
druženje, zmanjševanje občutka osamljenosti, pomoč
posameznikom po principu samopomoči; osveščanje
in informiranje o varnejši spolnosti, SPB, o zlorabi
drog, zdravem načinu življenja; spoznavanje aktivizma
doma in v tujini

razvijanje elementov samopomoči med družinami;
ohranjanje znanj in spretnosti ter pridobitev novih;
poglabljanje socialnih odnosov s širšim okoljem;
spodbujanje novih družin k vključevanju v program
zmanjševanje soc. izključenosti otrok; pridobivanje
socialnih veščin, medsebojnega zaupanja; povečanje
samozavesti; razvoj ustvarjalnosti, spontanosti,
inovativnosti in odkrivanje talentov; učenje strpnosti
in medkulturnega sožitja; vzpodbujanje prijateljstva,
druženja; ustvarjanje pogojev kakovostnega
preživljanja prostega časa
spodbujanje socialnih stikov; spodbujanje skrbi in
odgovornosti za svoje življenje; primerno sproščanje
in osebnostno počutje
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Program, izvajalec
Učenje nadomestnega govora,
Društvo laringektomiranih
Slovenije

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

Obseg programa

Metode dela

56

28

8

dvakrat v letu po 6
dni

skupinsko delo, individualno
delo

Pomoč ljudem z dolgotrajno
duševno stisko, CSD Krško

36

32

8

srečanja vsakih 14
dni po dve uri

individualno delo, skupinsko
delo, skupnostno delo

Samopomočna skupina Živimo
zdravo, Območno združenje
Rdečega križa Kranj

25

20,92

24,3

srečanja 2 do 3
krat mesečno

skupinsko delo

3,7

naročanje vsak
delavnik med 8:00
in 10:00, na osnovi
dogovora se naroči
termin srečanja

individualni razgovori,
pogovori s pati in družinami,
intervizija, izobraževanje
izvajalcev

17

5,8

srečanja
prostovoljec
uporabnik enkrat
tedensko po 1 uro,
mentorski sestanki
vsak drugi petek
od 16:00 do 17:00

individualna pomoč,
skupinsko delo, individualne
konzultacije, projektno delo,
timsko delo, koordinacija

govorna rehabilitacija
pomoč ljudem z dolgotrajno duševno stisko pri
vključevanju v vsakdanje življenje; pomoč pri
ohranjanju in vzpostavljanju dostojanstva; pomoč pri
širjenju socialne mreže; kvalitetnejše preživljanje
prostega časa; ohranjanje pozitivne samopodobe;
učenje soc. veščin; omogočanje zaposlitvene
dejavnosti; pomoč pri urejanju odnosov v družini in
reševanju konfliktov
preprečevanje izrinjanja mladih na družbeni rob;
omogočanje normalnih življenjskih razmer;
vzpodbujanje otrokove samostojnosti ter
prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje
zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
ozaveščenost, informiranost in motiviranost osebe v
stiski; spodbujanje ljudi z globljimi težavami za
vključitev v dolgotrajnejše procese zdravljenja;
podpora žrtvam nasilja in zlorab; razreševanje
socialnih konfliktov in osebnostnih težav; postavitev
in uresničitev osebnih ciljev pri posamezniku; krepitev
samozavesti in samospoštovanja ter motivacije za
reševanje problemov; aktivna vloga posameznika v
družbi
zmanjšanje socialne izolacije in izboljšanje socialne
kompetence; izgrajevanje pozitivne samopodobe;
dolgoročno vplivanje na izbiro uspešnih vedenj;
pridobivanje izkušenj socialne sprejetosti in
razumevanja s strani pomembne osebe; zmanjševanje
osamljenosti in socialne izolacije; spoznavanje lastnih
sposobnosti, želja in ciljev; razvijanje sposobnosti
sprejemanja odločitev in prevzemanja odgovornosti;
učenje socialnih veščin; razvijanje interesov oziroma
interesnih dejavnosti; družabništvo z za njih
pomembno starejšo osebo

15,82

5,9

2 krat tedensko po

individualni pogovori,

prispevati k boljši socialni integraciji obsojenih oseb

Svetovalnica za pomoč ljudem v
stiski, Zavod sv. Ignacija za
izobraževanje in raziskovanje
64

Prostovoljno delo z mladimi,
CSD Ajdovščina

78

Galeb - v znamenju svobodnega 47

20,17

Cilji

Stran 110 od 126

Program, izvajalec
življenja, AKZ Amos

Klubi prijateljev, Društvo Sožitje
- Društvo za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju
Mežiške doline

Skupno št.
uporabnikov

68

Pomoč otrokom s težavami, CSD
Lendava
11

Pomoč otrokom s težavami, CSD
Lendava
10
Socialno vključevanje invalidov
- delavnice za spodbujanje
razvoja človeških virov, Zveza
delovnih invalidov Slovenije
16
Razvojni in eksperimentalni soc.
program za utrjevanje
duševnega zdravja v skupnosti program preprečevanja in
odpravljanja soc.in/ali duševnih
stisk imigrantov, beguncev in
5

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

13,3

vsak Torek 15:00
do 17:00, vsako 2.
In 3. Soboto 9:00
do 13:00

skupinsko delo, individualno
delo

10,73

8

prostovoljci
obiskujejo družine
na domu 1 krat na
teden po 2 uri

individualno delo, skupinsko
delo, sodelovanje in
spremljanje družine otrok,
sodelovanje z osnovno šolo

10

8

srečanja skupine 8
ur mesečno

skupinsko delo, individualno
delo

Cilji
po odhodu iz institucije; suport, usmerjanje in
svetovanje; učenje komuniciranja, zaupanja,
prijateljskega odnosa, motiviranje za kulturo branja;
osveščanje javnosti o obravnavi mladoletnega
prestopništva in zavodske obravnave mladostnikov v
zaporu; sodelovanje znotraj institucionalne mreže
socialnega varstva ter sodelovanje z nevladnimi
organizacijami; promocija in prispevek k pozitivnemu
vrednotenju prostovoljnega dela; zmanjšanje
povratništva in posledično znižanje stopnje
kriminalitete; organizacija kulturno - umetniških
prireditev v zaporu
poglabljanje odnosov z drugimi ljudmi; povečanje
možnosti izbire in soodločanja; širitev kroga socialne
mreže; vnašanje sprememb v svoj način življenja;
postati bolj aktiven in dejaven; zaživeti bolj kvalitetno,
smiselno in polnovredno
doseganje pozitivnih učinkov pri otrocih; povečanje
socialne vključenosti otrok; razširitev njihove socialne
mreže; pozitivna spodbuda in podpora otrokom pri
razvijanju njihovih sposobnosti; izboljšanje
samopodobe otroka in razvijanje dobrih medčloveških
odnosov
pomoč invalidnim osebam starim nad 18 let;
zmanjševanje izključenosti iz soc. okolja; razvijanje
dejavnosti za premagovanje osamljenosti,
vzpostavitev večje samostojnosti v vsakd. življenju

1,33

10

delavnica 8.6 do
13.6.2008

učne delavnice

opolnomočenje

4

9,9

39,75

Obseg programa
Metode dela
2 uri individualna
osebno spremljanje oseb,
srečanaj, delavnice skupinska srečanja
so po potrebi

delo s posameznikom, delo s
skupino
n.p.

Stran 111 od 126

Program, izvajalec
drugih ljudi, Društvo Odnos Društvo za razvoj in povezovanje
družbenih ved in kultur
S skupnimi močmi iz socialne
stiske, RKS Območno združenje
Murska Sobota

Skupno št.
uporabnikov

300

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

25

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

0,5

Obseg programa

vsako sredo 6 ur
redna srečanja
vsak Ponedeljek
15:30 do 17:00,
terapiaj Sreda
10:00 do 12:00,
ekstenzivne
dejavnosti ob
vikendih

Metode dela

Cilji

predavanja, frontalna oblika
dela, razgovor, praktična
dela, indiivdualno
svetovanje

krepitev samopomoči

Skupina za samopomoč in
zagovorništvo za osebe z
dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju, CSD Škofja
Loka

25

18,67

Družinski negovalec, Dom
starejših občanov Grosuplje

22500 (gre za
dostope na
internetno
stran)

1875 (gre za
dostope na
internetno stran) 6,8

internetna stran

Odslej drugače, CSD Nova
Gorica

24

14,67

6

dve skupini enkrat skupinsko delo, delavnice,
mesečno po tri ure socialne igre

skupinsko delo, individualno
delo, skupinska srečanja,
razgovor v skupinah,
individualni pogovor,
individualna pomoč

razvijanje odgovornosti do sebe in drugih; učenje
kvalitetne komunikacije; učenje izražanja čustev;
pripravljenost na soočanje z bolečino; razvijanje
pozitivne samopodobe; informiranje o bolezni in
zdravljenju; sprejemanje realnosti; pridobivanje
samozavesti; zmanjševanje stigme; zmanjševanje soc.
izolacije; učenje reševanja konfliktov;
informiranje zainteresirane javnosti o socialnih
mrežah, socialnih storitvah in zakonodaji; strokovno
svetovanje preko klepetalnice, telefonskih klicev in
odgovorov na vprašanja; nudenje podpore družinskim
negovalcem; omogočiti izmenjavo izkušenj me
družinskimi negovalci
razreševanje emocionalnih in drugih stisk
uporabnikov ob izgubi partnerja ter žrtev
partnerskega nasilja; oblikovanje novega prostora
pripadnosti; spremljanje neučinkovitih modelov
mišljenja in vedenj; pridobivanje možnosti za boljše
vzpostavljanje medsebojnih odnosov; dvig kvalitete
življenja; asertivnost uporabnic
integracija starih v okolje; nuditi starim pomoč,
druženje, občutek sprejetosti ter varnosti;
družabnost, srečanja, izlete; preprečevanje
izključenosti, pomagati tistim starim, ki so izključeni iz
sistema javne socialne politike; druženjem s ciljno
skupino, preprečevati občutek osamljenosti in
zapuščenosti; zadovoljiti osebne potrebe po duhovni
rasti

individualno delo, skupinsko

nudenje konkretne pomoči v obliki materialnih dobrin

4

Medgeneracijske skupine za
pomoč ostarelim v bivalnem
okolju, Škofijska Karitas
Ljubljana

5000
(predvsem
družabništvo)

4472

0,5

v 46 krajih po eno
uro na teden, v 51
krajih enkrat
mesečno po eno
uro

Materialna in psihosocialna

3275 družin

n.p.

0,5

ni podatka

fenomenološki pristop,
skupinsko delo, indiivdulano
delo

delo preko spletne strani,
telefona, pošte

Stran 112 od 126

Skupno št.
Program, izvajalec
uporabnikov
pomoč družinam, otrokom in
(gre predvsem
posameznikom, Škofijska Karitas za plačilo
Ljubljana
položnic,
hrane) in 4500
posameznikov
(nakup šolskih
potrebščin,
tabori,
predavanja)

Terapevtska pomoč po razvezi
partnerske zveze, Družinski
center mir, zavod za pomoč
družinam v stiski

17

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

11,25

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

Metode dela
delo, individualna
obravnava, poletni tabori,
predavanja, konkretna
materialna pomoč

Cilji
za premestitev akutne situacije; nudenje
brezplačnega svetovanja; podpora družinam pri
iskanju lastnih virov, osebnih resursov in prednosti za
izboljšanje kakovosti življenja; nudenje brezplačne
pravne pomoči; osveščanje javnosti o stiskah in
potrebah posameznikov in družin v stiski ter
vzpodbujanje dobrodelnosti

skupinsko delo, individualno
delo

2

vsak 2. In 4. Torek
v mesecu,
individualna
obravnava vsak
delavnik od 8:00
do 17:00
uradne ure vsak
Torek 17:30 do
19:00, obiski na
domu po potrebi

skupnostno delo,
individualna obravnava

udeležencem omogočiti, da spoznajo, da niso sami s
stisko ob razvezi ter jih motivirati, da jo razrešijo;
omogočiti uporabnikom, da aktivno iščejo poti iz
depresije, osamljenosti in zavrženosti; pomagati
udeležencu pri vzpostavitvi odnosa z otroki in pri
razreševanju konkretnih zapletov v zvezi z bivšimi
partnerji v zvezi z otroki in njimi samimi; postavitev
novih temeljev za soočanje s stisko, in bolečimi
spomini; pomagati udeležencem, da po razvezi znova
poiščejo svoje mesto v širši družini, med prijatelji, na
del. mestu in širše.
udeleženci v skupini najdejo varnost in oporo za
soočanje z vsakdanjimi problemi, ki so posledica težav
v duševnem zdravju; pri udeležencih zmanjšati
občutke sramu, izpostavljenosti in zaznamovanosti, ki
se jim prebujajo ob duševnih težavah; udeleženci
spoznajo vedenjske in kognitivne tehnike, ki jim
pomagajo pri premagovanju duševne stiske;
udeleženci spoznajo ustrezen način uravnavanja
bolečih občutij ter tako zmanjšujejo duševne stiske;
udeleženci se naučijo, kako pridobiti kontrolo nad
svojim načinom vedenja, mišljenja in čutenja; pomoč
udeležencem, da se kar najbolj vključijo v svoje okolje
odkrivanje pomoči potrebnih ljudi; solidarnost med
ljudmi; nudenje takojšnje pomoči v akutni stiski;
informiranje in svetovanje; usposabljanje
prostovoljcev

2,4

3 krat dve uri

individualno delo

skrb za osebe z EB; preprečevanje socialne

4

Skupina za samopomoč osebam
z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju, Družinski
center mir, zavod za pomoč
družinam v stiski
17
Pomoč socialno ogroženim in
starostnikom v Štepanjskem
naselju, Župnijska Karitas
Ljubljana - Štepanja vas
570

11

2,9

152,6

Izboljšanje kakovosti življenja z

8,73

19

Obseg programa

vsak 1. In 3. Torek
v mesecu,
individualna
obravnava vsak
delavnik od 8:00
do 17:00

skupinsko delo, individualno
delo

Stran 113 od 126

Program, izvajalec
EB, Društvo Debra Slovenije

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

Stanovanjska skupnost, Društvo
Vita za pomoč po nezgodni
poškodbi glave
2

0,83

720

Pomoč Romom, Območno
združenje Rdečega križa Kočevje

140

28,25

28,5

8

6,73

12

Pomoč brezdomcem, Območno
združenje Rdečega križa Kočevje
Spodbujanje socialnih
spretnosti slepih in slabovidnih
otrok, Medobčinsko društvo
slepih in slabovidnih Ljubljana

11

Ublažitev posledic zdravljenja
raka pri mladostnikih, Ustanova
Mali Vitez, fundacija za pomoč
mladim ozdravljenim od raka

122

Socialni trening Albatros,

23

4

3,83

3

10

Obseg programa
tedensko

24 ur dnevno
delavnice 2 krat
mesečno,
materialna pomoč
Ponedeljek, Sreda,
Petek
vsak Ponedeljek,
Sredao in Petek od
9:00 do 11:00
delo poteka glede
na potrebe
uporabnikov
skupinska srečanja
v Lj. 4-krat
tedensko, v Celju
2-krat mesečno, v
Mariboru in N.
mestu 2-krat
mesečno, v
Ajdovščini 1-krat
mesečno;
rehabilitacijski
tabori

Metode dela

Cilji
izključenosti in socializacija

delo v skladu z etičnim
kodeksom iz socialnega
varstva, vodenje
posameznika, tehnike
usmerjanja, pogajanja in
nudenje opore, skupinska
oblika svetovanje, varstvo in
pomoč pri vzdrževanju
osebne higiene, sodelovanje
s svojci uporabnika, delovna
srečanja z uporabniki in
izvajalci

omogočanje samostojnega življenja; razvijanje
individualnosti; boljša kvaliteta življenja; zagotavljanje
storitev socialnega varstva; ohranjanje in pridobivanje
socialnih navad, veščin; enakovredno vključevanje v
družbo in zmanjševanje stigmatizacije; razbremenitev
socialne mreže svojcev uporabnikov

skupinsko delo, individualno
delo

n.p.

indiivdualno delo, skupinsko
delo

n.p.

individualno delo

n.p.

skupinsko delo

n.p.

program obsega 60 delavnice socialnih veščin,

n.p.

Stran 114 od 126

Program, izvajalec
Inštitut za mediacijo Concordia

Romska skupnost skozi socialno
zibelko društva varnega zavetja
Kočevje, Društvo varnega
zavetja Kočevje
Psihosocialna pomoč
gluhoslepim osebam in
njihovim družinam, Društvo
gluhoslepih Slovenije Dlan

Skupno št.
uporabnikov

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

2,67

8,45

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporab. /mesec

13,2

Obseg programa
ur, izvaja se
dvakrat letno
strnjeno

Metode dela
igranje vlog, izvajanje
programov skupinske
dinamike, team building,
animacija prostega časa

Cilji

informacijska
pisarna vsak
delavnik 8:00 do
16:00, program 24- skupnostno delo,
urnega zatočišča
individualno delo

n.p.

2 uri tedensko,
srečanje ob
sprostitvi v termah

n.p.

skupinsko delo, individualno
delo
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V večletno sofinancirane programe je bilo skupaj vključenih 1.786 različnih uporabnikov, na mesec pa
povprečno 110,5. Program Spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev (Hospic) ima med
uporabniki tudi osebe mlajše od 18 let, in sicer je takih povprečno 1,7 na mesec. Uporabniki so v
programe povprečno vključeni po 11 ur na mesec.
Preglednica 45: Večletno sofinancirani drugi programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del
drugih razpisanih programov
Program/izvajalec
Skupno št.
uporabnikov

Pomoč pri
motnjah
hranjenja –
Društvo Ženska
svetovalnica

Svetovalnica za
motnje hranjenja
- MUZA

Svetovanje,
zagovorništvo in
psihosocialna
pomoč prosilcem
za azil, beguncem
in tujcem v
Sloveniji –
Slovenska
filantropija

258

274

500

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

49,3

44,9

157,7

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika
/mesec

Obseg programa

Metode dela

1,5

Telefonsko od
pon. do srede od
8:00 do 18:00,
Četrtek, Petek
8:00 do 14:00;
skupine enkrat
tedensko po 2 uri,
podporna skupina
za bližnje enkrat
na 14 dni,
individ.svetovanje
po dogovoru

delo s
posamezniki,
družinami in
pari,
individualno
kontinuirano
svetovanje,
skupine

25

2,8

vsak delavnik v
dopoldanskem
času ter določene
dni v
popoldanskem
ambulanta
Ponedeljek 11:00
do 18:00, Torek in
Sreda 8:00 do
15:00, Četrtek
13:00 do 20:00,
Petek 8:00 do
12:00, prisotnost
v azilnem domu
vsak delavnik
9:00 do 13:00,
družabne
aktivnosti v
azilnem domu

individualno
delo, skupinsko
delo

individualno
delo, skupinsko
delo

Cilji
Reševanje problema
odvisnosti in najti bolj
zadovoljiv odnos do
hrane; bolj
konstruktivno
reševanje svoje stiske;
bolje skrbeti zase;
doseganje višje
samopodobe; večje
razumevanje motenj
hranjenja ter
učinkovitejše
strategije za ravnanje
v odnosih;
Kontinuirano
terapevtsko delo z
uporabniki; podpora in
izmenjava izkušenj v
podporni skupini;
informiranje;
individualno
spremljanje
uporabnikov; pomoč v
vsakdanjem življenju
in pri vzpostavljanju
socialne mreže;
podpora za ključne
bližnje osebe;
sodelovanje z mediji in
drugimi organizacijami
s področja šolstva,
zdravstva, soc.
varstva; prostovoljno
delo; raziskovalno
delo; skrb za strokovni
napredek.
Pomoč in izboljšanje
zaščite prosilcev za
azil; zagotoviti pomoč
posebej ranljivim
skupinam beguncev,
prosilcem za azil in
tujcem; pomoč pri
integraciji beguncev in
tujcev brez urejenega
statusa; usposabljanje
in izobraževanje
prostovoljcev in
strokovnjakov, ki
delajo s to populacijo;
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Program/izvajalec
Skupno št.
uporabnikov

Spremljanje
umirajočih
bolnikov in
svojcev - Hospic

754

Povpr. št.
uporabnikov
/mesec

190,2

Povpr. št. ur
vključenosti 1.
uporabnika
/mesec

15

Obseg programa Metode dela
vsak Torek 19:00
do 22:00,
aktivnosti
podporne
skupine prosilk za
azil vsako sredo
16:00 do 19:00,
pomoč pri
integraciji
beguncev vsak
dan 9:00 do 16:00

vsak delavnik od
8:00 do 16:00

Cilji
Posredovanje pri
strokovnih službah in
državnih institucijah;
vključevanje čim
večjega števila
prostovoljcev;
osveščanje javnosti;
nuditi zdravstveno in
socialno pomoč
ljudem brez urejenega
zdravstvenega
zavarovanja; širjenje
prostovoljstva im
medsebojne pomoči.

individualno in
skupinsko delo,
telefonsko in
osebno
svetovalno
delo,
informiranje o
možnih virih
sredstev ter
omogočanje
dostopa do le
teh, pogajanje
o osebni in
skupni družinski
blaginji, timsko
delo,
dokumentiranje

Večja kakovost
življenja bolnikov in
svojcev; olajšano
umiranje za bolnika in
razbremenitev svojcev
v tem procesu.

IZVAJALCI PROGRAMOV
V 36. enoletno sofinancirani programi s področja REP 7 je bilo zaposlenih 99 oseb. Petnajst
programov ni imelo med izvajalci nobene zaposlene osebe. Osemnajst zaposlenih oseb je imelo 6.
oziroma 7. stopnjo izobrazbe s področja socialnega dela, 56 prav tako 6. ali 7. stopnjo izobrazbe
različnih smeri (največ pravo ali ekonomija), 2 osebi sta imeli 8. stopnjo izobrazbe, ostali zaposleni pa
5. stopnjo ali manj. Dvainosemdeset oseb je bilo redno zaposlenih, 16 oseb je bilo zaposlenih preko
javnih del, ena oseba pa preko programa Invalid invalidu. Petnajst oseb je bilo financiranih samo iz
sredstev MDDSZ, 30 oseb iz sredstev MDDSZ in drugih virov, ostali pa samo iz drugih virov. Osem
zaposlenih je v letu 2007 opravilo čez 2.000 ur dela v programih, 16 oseb od 1.000 do 2.000 ur, 39
oseb od 100 do 1.000 ur, ostali pa manj ur.
V 31. enoletno sofinanciranih programih s področja REP 7 je delovalo tudi 91 drugih plačanih
izvajalcev. Dvajset programov ni imelo zunanjih plačanih sodelavcev. Petindvajset oseb je imelo 6.
oziroma 7. stopnjo izobrazbe s področja socialnega dela, 38 zunanjih sodelavcev je imelo 6. ali 7.
stopnjo izobrazbe drugih predvsem različnih družboslovnih smeri, 7 oseb je imelo 8. oziroma 9.
stopnjo izobrazbe, ostali zunanji plačani sodelavci pa so imeli nižje stopnje izobrazbe. Večina oseb
(62) je imela sklenjeno pogodbeno razmerje, nekaj pa jih je delalo preko študentskih napotnic.
Dvaintrideset oseb je bilo plačanih samo iz sredstev MDDSZ, ostali pa tudi oziroma samo iz drugih
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virov (občine, ZRSZ, FIHO, ŠOU, lastna sredstva izvajalske organizacije, donacije, prispevki
uporabnikov). Štiri osebe so opravile od 1.000 do 1.500 ur dela v enem letu, 20 oseb je opravilo od
100 do 1.000 ur, ostali pa manj kot 100. Zunanji izvajalci so v največji meri izvajali supervizijo,
računovodska in knjigovodska dela, delavnice, predavanja, koordiniranje in vodenje programa,
prevoze invalidov, strokovno delo z uporabniki, itd.
Skoraj vsi (razen treh) enoletno sofinancirani programi imajo med svojimi izvajalci tudi prostovoljce.
Skupaj jih je v teh programih v letu 2007 delovalo 10.610. Pri tem je potrebno omeniti, da jih je bilo
samo v programu Slovenske filantropije Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji 10.000. V
ostalih 47. programih jih je bilo torej skupaj 610. Vsak prostovoljec je v letu 2007 opravil povprečno
78 ur prostovoljnega dela v določenem programu. V največji meri so prostovoljci izvajali svetovanje,
spremljanje, druženje, pomoč pri izvedbi programov, učno pomoč, delavnice, predavanja, pripravo in
organizacijo dogodkov, sodelovali v skupinah, itd.
V večletno sofinanciranih programih s področja REP 7 je bilo skupaj zaposlenih 26 oseb, med njimi
največ 15 v programu Hospica Spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev. Med zaposlenimi
je bilo 9 diplomiranih socialnih delavcev s 6. ali 7. stopnjo izobrazbe, 14 oseb s 6. ali 7. stopnjo
izobrazbe različnih smeri, 2 osebi sta imeli 5. stopnjo izobrazbe ter ena oseba 8. stopnjo izobrazbe.
Enaindvajset oseb je imelo redne zaposlitve, 5 oseb pa je delalo preko javnih del. Dve osebi sta bili
plačani samo iz sredstev MDDSZ, 5 oseb iz sredstev MDDSZ in drugih virov, ostali pa samo iz drugih
virov (občine, UNHRC, ZRSZ, ZZZS, fundacije). Enajst zaposlenih je opravilo v programih okrog 2.000
ur dela na leto, 6 oseb od 1.000 do 2.000, ostali manj kot 1.000.
Vsi štirje programi so imeli tudi zunanje plačane izvajalce. Bilo jih je skupaj 16, in sicer različnih
izobrazbenih profilov (soc. del., filozof., medicina, gimnazij. maturant, psih.). Petnajst oseb je imelo
sklenjeno pogodbeno razmerje, en pa je delal preko študentske napotnice. Zunanje plačane izvajalce
so v največji meri financirale občine in domače fundacije, večinoma pa so opravili od 100 do 200 ur
dela na leto. Štiri osebe so izvajale supervizijo, 6 oseb različna koordiniranja, ostali pa še
računovodska dela, delavnice, pomoč pri računalniških zadevah in usposabljanja.
V programih je delovalo tudi 195 prostovoljcev, med njimi jih je bilo 133 v programu Hospica
Spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev. Opravili so v povprečju po 59,2 ure na leto.
Prostovoljci v programu Hospica izvajajo spremljanje uporabnikov, ostali prostovoljci v drugih treh
programih izvajajo delavnice, administrativno in računalniško delo, učno pomoč, aktivnosti za
mladoletne begunce, delo po telefonu, itd.
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE
V letu 2007 je MDDSZ preko javnega razpisa sofinanciralo 258 programov socialnega varstva v skupni
višini 6.890.140,00 €. S temi sredstvi je bilo sofinanciranih 95 programov na osmih razpisanih
področjih v okviru socialnovarstvenih programov (SVP) in 163 programov na sedmih razpisanih
področjih v okviru razvojnih in eksperimentalnih programov (REP).
Največ sofinanciranih programov je bilo s področja REP 7, to so programi namenjeni odpravljanju
socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih programov. MDDSZ je največkrat programom dodelilo
sredstva v višini nad 1.500 €, ki pa so bila sofinancirana le za eno leto (B programi). Takih je bilo 107
oziroma 41,5 % vseh programov. Devetinsedemdeset je bilo A programov in 72 C programov.
Daleč največji delež sredstev, ki so na MDDSZ rezervirana za programe socialnega varstva, je
namenjenih večletno sofinanciranim programom. V letu 2007 je bilo tem programom namenjenih
približno 70 % vseh sredstev, natančneje 4.818.150 €. Največ sredstev je MDDSZ namenilo
programom stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
programom centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (SVP 2), in
sicer 1.620.076,37 €.
Sofinancirani programi so sredstva za delovanje in izvajanje aktivnosti pridobili iz različnih virov. V
povprečju je skoraj 40 % (natančno 39,4 %) vseh sredstev prispevalo MDDSZ. Skupna sredstva
pridobljena s strani MDDSZ so predstavljala 83,9 % zaprošenih sredstev na tem ministrstvu. Med
večjimi financerji programov na vseh razpisanih področjih so še občine, ki so v povprečju prispevale
dobro petino (21,5 %) vseh sredstev za programe; FIHO, od koder so programi v povprečju pridobili
približno 9,5 % sredstev; uporabniki so v povprečju sami oziroma s članarinami prispevali okrog 5 %
sredstev; sredstev Zavoda RS za zaposlovanje je bilo v povprečju 4,6 %, nekoliko manj (3,7 %) pa
donatorskih sredstev. V manjšem obsegu se pojavljajo še nekateri drugi sofinancerji programov (EU
skladi, lastna sredstva izvajalske organizacije, Urad RS za mladino, razna ministrstva, itd).
Sofinancirani programi so v letu 2007 zaposlovali 1.077 oseb. Velika večina (70,2%) je imela redne
zaposlitve, slaba tretjina (29,8 %) pa je bila zaposlena preko različnih oblik subvencioniranih
zaposlitev oziroma v okviru programov Aktivne politike zaposlovanja, največ preko javnih del. V
programih je delovalo tudi 679 drugih plačanih izvajalcev oziroma zunanjih pogodbenih sodelavcev in
študentov, ki so delali preko študentskih napotnic. Med izvajalci programov pa je bilo največ
prostovoljcev, in sicer kar 90 % vseh izvajalcev. Tu je potrebno omeniti, da je med skupnim številom
16.711 prostovoljcev kar 10.000 tistih, ki so prostovoljno delo opravljali v programu Razvijanje in
promocija prostovoljstva v Sloveniji pri Slovenski filantropiji. Če teh 10.000 prostovoljcev ne
upoštevamo v skupni vsoti prostovoljnih izvajalcev, potem je njihov delež znotraj vseh izvajalcev 79,3
%. Skratka, katerokoli vsoto upoštevamo, nam izračun pokaže, da je večina izvajalcev v programih
delala prostovoljno. Vsak od njih je v programih v povprečju opravil okrog 100 (98,7) ur dela na leto.
Število uporabnikov sofinanciranih programov je v pričujočem poročilu prikazano po posameznih
področjih, znotraj teh področij pa tudi glede na vrsto sofinanciranja in glede na različne dejavnosti, ki
se izvajajo v okviru teh programov. Uporabniki se beležijo na različne načine, v nekaterih programih
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se namreč evidentira število storitev (klici, obiski spletnih strani in podobno), v drugih število
uporabnikov. V programih, kjer beležijo število opravljenih storitev so uporabniki pogosto anonimni
(predvsem pri telefonskem svetovanju).

V ReNPSV 2006-2010 (Uradni list RS 39/2006) so za javne socialnovarstvene programe določena
količinska in organizacijska merila. Za izvajanje javnih programov bo pogoj strokovna verifikacija
programov in njihovo sprotno ocenjevanje. Programi socialnega varstva, ki so bili do 2005
sofinancirani na podlagi sklepa o večletnem sofinanciranju, lahko po uspešni verifikaciji postanejo
javni socialnovarstveni programi. Postopki verifikacij sicer še niso zaključeni, zato mreža javnih
socialnovarstvenih programov zaenkrat še ni vzpostavljena. Kljub temu bomo iz zbranih podatkov o
programih socialnega varstva, ki so bili od MDDSZ sofinancirani v letu 2007, skušali ugotoviti, v
kolikšni meri trenutno stanje izpolnjuje z ReNPSV 2006-2010 določena količinska in organizacijska
merila za javne socialnovarstvene programe.
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Preglednica 46: Stanje v letu 2007 v primerjavi s količinskimi in organizacijskimi merili za javne socialnovarstvene programe po ReNPSV 2006-2010
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Količinsko in organizacijsko merilo za javne SV programe po ReNPSV
2006-2010
Mreža materinskih domov in zavetišč za ženske s skupno okvirno
zmogljivostjo 350 mest v vseh regijah. S tem bo vzpostavljena in pokrita
mreža materinskih domov in zavetišč za ženske na celotnem območju
Slovenije.
Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju s skupno zmogljivostjo najmanj 200 mest, mreža
dnevnih centrov za redne ali občasne uporabnike s skupno zmogljivostjo
najmanj 350 mest ter mreža centrov za svetovanje in zagovorništvo za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zagotavlja
pokritost po statističnih regijah
Mreža programov za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov
s skupno zmogljivostjo najmanj 200 mest in mreža drugih specializiranih
programov za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov
ter osebne asistence invalidov.
Mreža terapevtskih skupnosti in drugih programov, ki omogočajo
nastanitev za uživalce drog, z okvirno zmogljivostjo 280 mest, skupaj s
pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in
pripravo uporabnikov na vstop v terapevtske skupnosti), centrov za
reintegracijo abstinentov v družbo, programov za vzporedno terapevtsko
pomoč družinam uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim
alternativnih programov za uživalce drog.
Mreža terapevtskih programov in drugih programov za urejanje socialnih
stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti za 200 uporabnikov.

Mreža 15 regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih
programov za kakovostno življenje v starosti in sožitje med generacijami
v lokalni skupnosti
Mreža specializiranih preventivnih programov s skupno okvirno
zmogljivostjo 50 mest za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo

Stanje v letu 2007
V 16. materinskih domovih, varnih hišah in zavetiščih je bila skupna
zmogljivost 327 prostih mest oziroma kapacitet.

Skupna zmogljivost 7. programov stanovanjskih skupin je bila 224 prostih
mest oziroma kapacitet.
Skupna zmogljivost 5. programov dnevnih centrov je bila 390 prostih mest
oziroma kapacitet.
Skupna zmogljivost 5. programov osebne asistence je bila 313 mest, od
tega je 72 oseb prejemalo 9,3 ure osebne asistence na mesec, 83
uporabnikov 43,6 ur, 54 uporabnikov 98,4 ur ter 104 uporabniki od 138 do
142 ur osebne asistence na mesec.
V komuni je bila zmogljivost 6 prostih mest (6 uporabnikov), v
terapevtskih skupnostih je bila zmogljivost 64 prostih mest (na mesec
povprečno 90 uporabnikov, v celotnem letu 133 uporabnikov); v mreži
terapevtskih skupnosti in drugih programov za uživalce drog je bilo
rednih (vsak dan ali nekajkrat na teden) uporabnikov 405 (285 uživalcev
drog in 120 bližnjih) ter preko 4.700 občasnih iskalcev pomoči (3.980
uživalcev drog in 733 bližnjih).
Skupna zmogljivost 5. terapevtskih programov za urejanje socialnih stisk
zaradi alkoholizma je bila 146 mest, od tega je bilo 22 uporabnikov
vključenih 180 ur na mesec, 45 uporabnikov 155 ur, 65 uporabnikov 20 ur
in 14 uporabnikov 10 ur na mesec.
3 medgeneracijska središča (Komenda, Ruše, Maribor)

V 7. mladinskih središčih ter dnevnih centrih za obravnavo in oskrbo
otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter
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Količinsko in organizacijsko merilo za javne SV programe po ReNPSV
2006-2010
za otroke, prikrajšane za normalno družinsko življenje in otroke ter
mladoletnike, ki doživljajo nasilje ali spolne zlorabe

Mreža sprejemališč in zavetišč za brezdomce s skupno zmogljivostjo
najmanj 250 mest v vseh statističnih regijah
Mreža specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči
9 otrokom, odraslim ali družinam, namenjena razreševanju medsebojnih
osebnostnih problemov – na 50.000 prebivalcev približno en specialist.
Mreža sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
10
s skupno zmogljivostjo najmanj 80 mest v vseh statističnih regijah.
8

Stanje v letu 2007
specializiranih preventivnih programi, namenjeni otrokom in
mladostnikom s težavami v odraščanju je bilo 212 mest. Dejansko pa
programi, ki bi vsebinsko povsem odgovarjali zastavljenemu cilju, niso
zaživeli.
Sprejemališča, dnevni centri: 198 uporabnikov dnevno
Zavetišča in prenočišča: 103 prosta mesta
MDDSZ je sofinanciralo 11,5 (4 zaposlitve za polni delovni čas in 40
zaposlitev za delovni čas krajši od polnega) zaposlitev specialistov
družinske in zakonske terapije.
Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog s skupno
zmogljivostjo 17 prostih mest oziroma kapacitet.
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Preglednica 47: Stanje v letu 2007 glede na mrežo razvojnih in eksperimentalnih programov po ReNPSV 2006-2010
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Mreža razvojnih in eksperimentalnih programov po ReNPSV 2006-2010
Mreža ekip za svetovanje po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim
osebam v osebnih stiskah. Vzpostavitev vsaj treh različnih vrst programov
svetovanja po telefonu za različne starostne populacije na celotnem
ozemlju države, svetovanje ljudem v stiski, otrokom in ženskam, žrtvam
nasilja.
Mreža nizkopražnih programov za uživalce drog, mreža centrov za
svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami,
potrebnih vsakodnevne obravnave, ki zagotavlja regijsko pokritost po
statističnih regijah.
Mreža terapevtskih programov in drugih programov za urejanje socialnih
stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti.
Mreža približno 1300 medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč
ter drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starih:
– programi ozaveščanja celotnega prebivalstva o nalogah in možnostih
za kakovostno življenje v starosti in sožitje med generacijami ter
povezovanje vseh treh generacij v družbi,
– programi za razvoj zagovorništva za stare ljudi in programi varstva
proti nasilju in zlorabi starih ljudi,
– predupokojitveni program za zaposlene pred upokojitvijo ob
sodelovanju z delodajalcem,
– programi za usposabljanje mlade generacije za poznavanje starosti in
za medgeneracijsko sožitje s starimi ljudmi,
– programi za samoorganizirane oblike samopomoči v pripravi na
življenje v starosti,
– razvoj ponudbe izobraževalnih programov za starejše v Sloveniji.
Mreža centrov za psihosocialno pomoč žrtvam nasilja, ki zagotavlja
regijsko pokritost po statističnih regijah.
Mreža centrov za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in
oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko

Stanje v letu 2007
2 ekipi za svetovanje po telefonu za osebe v stiski, 1 nacionalna mreža za
svetovanje po telefonu otrokom in mladostnikom s 13. svetovalnimi
skupinami po različnih slo. krajih, 1 ekipa za svetovanje ženskam in
otrokom žrtvam nasilja, 2 ekipi za svetovanje po telefonu specifičnim
skupinam prebivalstva (istospolno usmerjeni, s fenilketonurijo) v težavah
Skupaj 15 programov; od tega okvirno 7 nizkopražnih ter 8 programov za
svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi
drogami.
Mreža 28 terapevtskih programov in drugih programov za urejanje
socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti.
Mreža 968 skupin za samopomoč ter programov, ki v bivalnem okolju
skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih po različnih slovenskih
krajih.

Mreža 10. centrov za psihosocialno pomoč žrtvam nasilja, in sicer 3 v
Osrednjeslovenski regiji, 2 v Podravski regiji ter po eden na Gorenjskem, v
Spodnejposavski regiji, v Savinjski regiji, v Obalno-Kraški regiji v Pomurju.
Mreža 25 centrov/programov za kratkotrajno dnevno ali celodnevno
obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno
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življenje, ter specializiranih preventivnih programov, namenjenih
otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, ki zagotavlja regijsko
pokritost po statističnih regijah.
Mreža drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki
niso del drugih razpisanih programov (Romi, azilanti, begunci, bivši
zaporniki …).

Stanje v letu 2007
družinsko življenje, ter specializiranih preventivnih programov,
namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.
Mreža 76 drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk,
ki niso del drugih razpisanih programov.
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