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Povzetek

Ključni del naloge Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013–2020 predstavlja letno poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020. Tokratno poročilo je peto po vrsti
in se nanaša na obdobje 2017 - 2018. Poročilo okvirno sledi vnaprej pripravljeni strukturi letnega
poročila, po potrebi pa vsebino tudi deloma prilagodimo željam naročnika ali pa posebnostim
določenega obdobja, ki ga spremljamo. V poročilu kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled
makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na
področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Realizacijo ključnih
ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov in ciljnih vrednosti do leta 2020.
V zadnjem delu letnega poročila pa prikazujemo informacije o izvajanju nacionalnega in regijskih
izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.
Ključne besede: socialno varstvo, strateški dokument, izvedbeni načrti, kazalniki, spremljanje
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Seznam pogosto uporabljenih kratic

BE

Bivalna enota

CSD

Center za socialno delo

CUDV

Center za usposabljanje, delo in varstvo

DC

Dnevni center

DO

Dolgotrajna oskrba

DSP

Denarna socialna pomoč

ESS

Evropski socialni sklad

ESRR

Evropski sklad za regionalni razvoj

IRSSV

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

JR

Javni razpis

MD

Materinski dom

MDDSZ

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NIN

Izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje
2013–2020

RIN

Regijski izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za
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RS

Republika Slovenija

SA

Socialna aktivacija

SS

Stanovanjska skupina
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Skupnost socialnih zavodov Slovenije

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

UMAR

Urad za makroekonomske analize in razvoj

VD

Varstveni dodatek

VDC

Varstveno delovni center

VH

Varna hiša

ZDVDTP

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb

ZOA

Zakon o osebni asistenci

ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
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Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZSV

Zakon o socialnem varstvu

ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

V besedilu večinoma uporabljamo zgoraj navedene kratice (oznake) za institucije in pogosto uporabljene
pojme, vendar se občasno pojavljajo tudi celotna imena in izrazi, kadar je to smiselno za kontekst in
potek besedila.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Besedilo ni lektorirano. Objava besedila in podatkov (v celoti ali deloma) je dovoljena le z navedbo vira.
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1.

UVOD S PREGLEDOM IZVEDENIH
AKTIVNOSTI V LETU 2018

Osrednji del naloge Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013–2020 se nanaša na pripravo rednega letnega poročila o izvajanju
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Ur.l. RS št. 39/13) (v
nadaljevanju: Resolucija), za katerega je zadolžen Inštitut RS za socialno varstvo (v nadaljevanju: IRSSV).
Resolucija namreč določa, da je za redno letno spremljanje njenega izvajanja zadolžen IRSSV.
Poleg priprave petega rednega letnega poročila so bile aktivnosti v letošnji nalogi vezane tudi na
predstavitev ključnih ugotovitev o izvajanju Resolucije članom Nacionalne koordinacijske skupine za
pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov. V februarju je namreč potekala sedma seja Nacionalne
koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov, za katero smo na IRSSV pripravili
gradivo ter predstavili ključne ugotovitve iz poročila o izvajanju Resolucije v letu 2016 in deloma v letu
2017 (predstavitev se nahaja v Prilogi 3).
Z letošnjim letom se zaključuje obdobje izvajanja Izvedbenega načrta nacionalnega programa socialnega
varstva za obdobje 2017 – 2018 na nacionalni ravni (v nadaljevanju: NIN 2017 – 2020). V letu 2019 bo
tako treba pripraviti drugi izvedbeni načrt na nacionalni ravni, ki se bo nanašal na obdobje 2019 – 2020.
Na IRSSV smo tako že v letošnjem letu pripravili osnutek uvodnih poglavij tega izvedbenega načrta, in
sicer poglavje, ki se nanaša na okoliščine in dejavnike, ki določajo okvir nacionalnega izvedbenega načrta
za obdobje 2019–2020, ter poglavje z oceno izvajanja nacionalnega izvedbenega načrta za obdobje
2017-2018 ter pregledom stanja po ciljih Resolucije. Osnutek uvodnih poglavij novega izvedbenega
načrta na nacionalni ravni se nahaja v Prilogi 4.
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Celotno poročilo poleg uvoda s pregledom izvedenih aktivnosti v nalogi sestavlja še poglavje o izvajanju
in uresničevanju ciljev Resolucije (osrednji del naloge oziroma samostojno poročilo o uresničevanju in
doseganju ciljev Resolucije, ki se nanaša na obdobje 2017 - 2018), poglavje z uporabljenimi viri in
literaturo ter obsežne Priloge.
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2.

SPREMLJANJE URESNIČEVANJA

IN DOSEGANJA CILJEV RESOLUCIJE
O NACIONALNEM PROGRAMU
SOCIALNEGA VARSTVA 2013–2020,
POROČILO ZA OBDOBJE 2017–2018
Letošnje poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 –
2020 in uresničevanju njenih ciljev je peto redno letno poročilo, za katerega je glede na določila
Resolucije zadolžen IRSSV. Poročilo načeloma povzema stanje v letu 2017, torej za eno leto nazaj, v
določenih delih (kjer je to možno) pa predstavimo tudi stanje in podatke za leto 2018. To zlasti velja za
del poročila, v katerem popisujemo finančno, gospodarsko, demografsko situacijo v državi ter razmere
na trgu dela in drugih področjih, ki vplivajo na socialni položaj prebivalcev, ter za del, ko poročamo o
dinamiki izvajanja nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov.
Redno letno poročilo je oblikovano v skladu s protokolom letnega poročila, ki smo ga pripravili v letu
2013. Kratkemu orisu metodološkega okvirja spremljanja izvajanja in uresničevanja ciljev Resolucije sledi
pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja
na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. To poglavje na
makro nivoju oriše trenutno situacijo v državi, izpostavi ključne kazalnike na področjih, ki, kot že
navedeno, vplivajo na socialni položaj prebivalstva ter se dotakne tudi kratkoročnih napovedi. Sledi
poglavje o uresničevanju ključnih ciljev Resolucije na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov. Za
spremljanje uresničevanja in oceno doseganja vsakega od treh ključnih ciljev sta namreč v Resoluciji
določena po en kazalnik in njegova ciljna vrednost do leta 2020. Poleg tega so v Prilogi Resolucije
zapisani še bolj razčlenjeni kazalniki za redno letno spremljanje izvajanja Resolucije. V poglavju 2.3 se
tako osredotočamo predvsem na že oblikovane kazalnike spremljanja uresničevanja ključnih ciljev
Resolucije ter podajamo tudi kratek komentar na stanje in nakazane trende pri realizaciji posameznega
cilja.
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V poglavju 2.4 spremljamo izvajanje nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov. Nacionalni izvedbeni
načrt se nanaša na obdobje 2017 – 2018, regijski pa na obdobje 2017 – 2020. Za ukrepe, ki so navedeni
v nacionalnem izvedbenem načrtu, popisujemo stanje v letih 2017 in 2018, za regijske izvedbene načrte
pa nas je zanimalo predvsem kaj se je na posameznih prioritetnih področjih dogajalo v letu 2018. Ker se
nacionalni izvedbeni načrt z letošnjim letom zaključuje, smo ukrepe, ki jih za uresničevanje treh ključnih
ciljev Resolucije, opredeljuje ta izvedbeni načrt, razvrstili v zeleno, rumeno in rdeče območje glede na to,
v kakšni fazi realizacije so ti ukrepi.
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2.1.

METODOLOŠKI OKVIR

Kot izhodišče oblikovanju metodološkega okvirja poročila služi protokol letnega poročila o izvajanju in
uresničevanju ciljev Resolucije, ki smo ga na IRSSV pripravil že leta 2013. Protokol določa okvirno
strukturo in vsebino vsakoletnega poročila ter posredno usmerja tudi uporabo določenih pristopov in
metod pridobivanja informacij in podatkov, njihovo analizo in interpretacijo.
Pri zbiranju in analizi podatkov in informacij smo kombinirali kvantitativne in kvalitativne pristope in
metode raziskovanja. Oba vidika raziskovanja sta bila uporabljena tako pri zbiranju in obdelavi za
potrebe tega poročila zbranih podatkov in informacij, kot tudi pri pridobivanju in analizi sekundarnih
podatkov.
V poročilu smo uporabili naslednje vire podatkov:
a.

Podatke, zbrane z anketo med izvajalci socialnovarstvenih storitev o uresničevanju
tretjega cilja Resolucije, ki se nanaša na izboljševanje kakovosti storitev in programov ter
drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij,
povečanjem njihove avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva
uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. Vprašalnik je bil
dne 25. 9. 2018 naslovnikom posredovan preko spletnega orodja za anketiranje 1-ka
(www.1ka.si), ki je omogočil tudi sprotno spremljanje pridobivanja podatkov in naknadno
analizo. Spletna anketa je bila poslana 200 izvajalcem socialnovarstvenih storitev (centrom za
socialno delo, varstveno delovnim centrom, centrom za usposabljanje, delo in varstvo,
domovom za starejše, posebnim socialnovarstvenim zavodom in drugim izvajalcem javnih
socialnovarstvenih storitev), od katerih se je odzvalo 145 predstavnikov izvajalcev, kar
predstavlja 72,5 % odzivnost. Omenimo pa, da vsi sodelujoči niso odgovorili na vsa zastavljena
vprašanja.
V anketi nas je zanimalo, koliko izvajalcev ima pridobljene certifikate upravljanja kakovosti,
koliko jih vsaj deloma te modele uporablja ne glede na to ali ima organizacija pridobljen
certifikat na tem področju ali ne, ali in na kakšen način spremljajo zadovoljstvo svojih zaposlenih,
uporabnikov in njihovih bližnjih in na kakšen način zagotavljajo uporabnikom njihovih storitev
možnost zastopanja svojih interesov. Zanimalo nas je tudi, kakšne ukrepe, ki so jih pridobili na
podlagi ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih, uporabnikov in svojcev, so uvedli v svojih
organizacijah v zadnjih treh letih ter kakšne spodbude bi kot izvajalci socialnovarstvenih storitev
potrebovali, da bi lahko v večji meri pristopili k uresničevanju tretjega cilja aktualne Resolucije.
Vprašalnik se nahaja v Prilogi 1.

b. Podatke, zbrane z anketo med koordinacijskimi CSD. Ena izmed nalog centrov za socialno
delo kot koordinatorjev regijskih izvedbenih načrtov (imenovanih s sklepom ministrice) je tudi
spremljanje izvajanja in priprava poročil o izvajanju regijskih izvedbenih načrtov. Z namenom
pridobitve informacij o delovanju regijskih koordinacijskih skupin, dinamiki izvajanja ukrepov,
opredeljenih v teh načrtih ter splošnih komentarjev o regijskih izvedbenih načrtih smo se na 12
koordinacijskih CSD obrnili s prošnjo za izpolnitev spletnega vprašalnika. Vprašalnik je bil dne
15. 11. 2018 naslovnikom posredovan preko spletnega orodja za anketiranje 1-ka (www.1ka.si),
ki je omogočil tudi sprotno spremljanje pridobivanja podatkov in naknadno analizo. Dopis z
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zaprosilom za izpolnitev vprašalnika je bil kasneje (26. 11. 2018) tistim CSD-jem, ki se niso
odzvali, še enkrat posredovan, nanje pa smo se obrnili tudi telefonsko. Dobili smo odziv 11-ih
CSD-jev, od enega pa nam ni uspelo pravočasno dobiti odgovorov. Vprašalnik se nahaja v Prilogi
2.
c.

Podatke, zbrane z zaprosilom oziroma dopisom za nosilce ukrepov Nacionalnega
izvedbenega načrta 2017 – 2018. V novembru smo na nosilce ukrepov, ki so hkrati tudi
poročevalci, naslovili dopis, v katerem smo jih prosili, da nam sporočijo, kaj se je v zvezi s
posameznim ukrepom v letu 2018 dogajajo. Zaprosilo smo naslovili na MDDSZ in MZ ter od
vseh nosilcev ukrepov dobili odgovore.

d. Podatke, ki smo jih na IRSSV zbrali v okviru drugih nalog, in sicer:
-

Izvajanje pomoči na domu: analiza stanja v letu 2017,

-

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v letu 2017,

-

Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2017,

-

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: poročilo o izvajanju programov v letu
2017,

e.

-

Socialni položaj v Sloveniji 2016 – 2017 in Socialni položaj v Sloveniji 2017 – 2018,

-

Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register.

Podatke iz javno objavljenih poročil in publikacij drugih institucij: uporabili smo podatke
UMAR, SURS, ZRSZ, SSZS, Eurostat, in sicer zlasti za oris dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj
prebivalstva (makroekonomske, demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega
položaja in stanja na področju trga dela) ter spremljanje uresničevanja treh ključnih ciljev
Resolucije.

f.

Informacije iz podatkovnih zbirk drugih institucij, ki niso javno dostopne: gre za podatke,
ki so bili IRSSV posredovani na podlagi zaprosila za potrebe tega poročila (npr. nekateri podatki
iz zbirk MDDSZ in ZRSZ) in smo jih uporabili predvsem za spremljanje uresničevanja treh ključnih
ciljev Resolucije.
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2.2.

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SOCIALNI POLOŽAJ PREBIVALSTVA:
MAKROEKONOMSKE RAZMERE, GIBANJA NA TRGU DELA,
BREZPOSELNOST IN DEMOGRAFSKE SPREMEMBE

Po več let trajajoči gospodarski krizi z dvojnim dnom, v kateri je bruto domači proizvod (v nadaljevanju
BDP) izrazito upadel, se je po letu 2013 gospodarska situacija v Sloveniji stabilizirala in se v letu 2014
začela gospodarska rast. Realna stopnja rasti BPD je bila v letu 2014 3 %, v letu 2015 2,3 %, v letu 2016
3,1 %, v letu 2017 pa 4,9 % (UMAR 2018a: 63, 2018b: 6). BDP na prebivalca v tekočih cenah je v letu 2017
znašal 20.815 evrov oz. 1.268 evrov več kot v letu 2016 (SURS 2018). Za leto 2018 Urad za
makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju UMAR) v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2018
predvideva 4,4 % rast BDP (UMAR 2018b: 6), prav tako predvideva, da bo rast BDP ostala relativno visoka
tudi v naslednjih dveh letih. Po štirih letih rasti je tako BDP v letu 2017 presegel raven pred gospodarsko
krizo.
Glavni dejavnik gospodarske rasti ostaja izvoz, ki ga spodbuja tuje povpraševanje (ugodne razmere v
državah, ki so najpomembnejše uvoznice iz Slovenije). Nadaljuje se tudi rast domače potrošnje; potrošnja
gospodinjstev raste že od konca leta 2013, vendar je v letu 2017 predstavljala nekoliko manjši delež v
rasti BDP kot leto pred tem (leta 2016 je zasebna potrošnja k rasti BDP prispevala 2,3 o.t., leta 2017 pa
1,7 o.t.) (UMAR 2018a: 63). S sprostitvijo nekaterih varčevalnih ukrepov se je ponovno povečala tudi
državna potrošnja. V letu 2017 so se opazneje povečale investicije v osnovna sredstva, ki so v predhodnih
letih precej nihale (vezano na dinamiko črpanja EU sredstev). UMAR poroča, da so sredi leta začele
oživljati tudi investicije v stanovanja, ki so se predhodno, v obdobju krize, zmanjšale za skoraj 60 % (ibid.:
9-10).
Rast BDP je v Sloveniji v zadnjih letih višja kot v povprečju držav EU; v letu 2017 je bila rast BDP v
povprečju držav EU 2,4 % (od držav, ki so pomembne trgovske partnerice Slovenije, npr. v Nemčiji 2,2
%, v Avstriji 3,0 % in v Italiji 1,5 %) (ibid.: 9). Kljub temu pa Slovenija še vedno ostaja v skupini držav, ki
se jim je od začetka krize najbolj poslabšal relativni položaj gospodarske razvitosti v EU. Merjeno v BDP
na prebivalca v standardih kupne moči, je Slovenija leta 2008 dosegala 90 % povprečja 28 držav EU, v
obdobju krize pa se je od povprečja bolj oddaljila. Tako je v letih 2012 – 2015 slovenski BDP na prebivalca
v standardih kupne moči predstavljal le še 82 % povprečja 28 držav EU, v letu 2016 pa 83 % tega
povprečja (ibid.: 61). V letu 2016 je Zahodna Slovenija (kohezijska regija) dosegala 97 % povprečja 28
držav EU po BDP na prebivalca v standardih kupne moči, Vzhodna Slovenija (kohezijska regija) pa le 67
% povprečja EU28 (ibid.: 67).
V obdobju gospodarske krize je bil padec gospodarske aktivnosti večji v regijah, ki ustvarijo največji
delež slovenskega BDP in v katerih je tudi BDP na prebivalca najvišji. Posledično je to pomenilo
zmanjšanje gospodarskih (ekonomskih) razlik med regijami. V primerjavi z drugimi državami članicami
EU so regionalne razlike v Sloveniji sicer relativno majhne. Najvišji BDP na prebivalca ima
Osrednjeslovenska regija (ta je v letu 2016 za 41 % presegel slovensko povprečje), k čemur prispeva tudi
dejstvo, da ima Osrednjeslovenska regija največ delovnih mest (več kot tretjino vseh delovnih mest v
Sloveniji) in veliko dnevnih delovnih migrantov, ki prihajajo na delo tudi iz drugih regij (ibid.: 67). Regija
z drugim najvišjim BDP na prebivalca je Obalno-kraška (ki pa je tik nad slovenskim povprečjem oz. ga
presega le za slaba 2 %). Najnižji BDP na prebivalca ima Zasavska regija, ki je leta 2016 dosegla le 53 %
slovenskega povprečja.
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UMAR je za spremljanje regionalnega razvoja razvil sestavljeni kazalnik (indeks) poimenovan indeks
razvojne ogroženosti (IRO) (UMAR 2018a: 68).1 Po podatkih za leto 2017 je IRO najvišji v Pomurski regiji
(kjer je njegova vrednost 163,8), najnižji pa v Osrednjeslovenski regiji (z vrednostjo 36,2). V primerjavi z
letom 2014, se je v letu 2017 vrednost indeksa IRO najbolj zmanjšala v Koroški regiji, najbolj povečala pa
v Posavski regiji (ibid.).
Po letu 2013 so se skladno z gospodarsko rastjo hitro začele izboljševati tudi razmere na trgu dela, kar
se najbolj odraža v rasti zaposlenosti in upadanju brezposelnosti. V letu 2017 je bila rast zaposlenosti
2,9 %, za leto 2018 pa UMAR napoveduje 2,8 odstotno rast (UMAR 2018b: 6). Število delovno aktivnih
oseb se povečuje že od leta 2014, torej že peto leto zapored. Medtem, ko je bila stopnja delovne
aktivnosti v Sloveniji pred krizo višja kot v povprečju držav EU (leta 2008 je bila stopnja delovne aktivnosti
v populaciji stari 20-64 let v Sloveniji 72,9 %, v povprečju EU pa 70,5 %), se je v krizi zniževala in leta 2011
padla pod povprečje držav članic EU. Šele leta 2017 je stopnja delovne aktivnosti v populaciji stari 20-64
let v Sloveniji ponovno višja od povprečja za 28 držav EU, in sicer za Slovenijo znaša 73,4 %, za 28 držav
EU pa v povprečju 72,3 % (UMAR 2018a: 99). Po ugotovitvah UMAR-ja se stopnja delovne aktivnosti po
krizi zvišuje v vseh izobrazbenih skupinah, najbolj pa med nizko in srednje izobraženimi, ki so bili v času
krize najbolj prizadeti z brezposelnostjo (zaradi velikega padca aktivnosti v gradbeništvu in predelovalnih
dejavnostih). Izboljšanje zaposlovanja nizko in srednje izobraženih je odraz strukture gospodarske
aktivnosti v Sloveniji, ki temelji na močnem zaposlovanju v panogah, ki zaposlujejo predvsem nizko in
srednje izobraženo delovno silo (predelovalne dejavnosti, promet, gostinstvo ter zaposlovalne
dejavnosti – zaposlovanje preko agencij za posredovanje dela, ki delovno silo večinoma posredujejo v
predelovalne dejavnosti) (ibid.). Sicer se od leta 2014 delovna aktivnost povišuje zlasti med mladimi (2029 let), ki so bili v krizi močno prizadeti (ne-podaljševanje pogodb za določen čas, manj študentskega
dela) in po katerih zdaj delodajalci zelo povprašujejo (v obliki zaposlovanja in tudi povečevanja
študentskega dela), hkrati pa je k mladim usmerjenih tudi precej ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
UMAR ob tem opozarja, da na poviševanje stopenj delovne aktivnosti v populaciji vplivajo tudi
demografska gibanja: ker stopnja delovne aktivnosti izraža razmerje med številom delovno aktivnega
prebivalstva in številom delovno sposobnega prebivalstva, število slednjega (delovno sposobnega
prebivalstva) pa se postopoma zmanjšuje, to vpliva na poviševanje stopnje delovne aktivnosti (ibid.).
Stopnja brezposelnosti, ki se je v obdobju krize močno povišala, se po letu 2013 znižuje in še naprej
ostaja nižja od povprečja v državah EU. Leta 2016 je bila stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili
v Sloveniji 7,8 %, v povprečju držav EU pa 8,6 % (UMAR 2018a: 101). Leta 2017 je stopnja brezposelnosti
v Sloveniji upadla na 6,6 %, v povprečju držav EU pa na 7,6 % (ibid., 2018b: 6). Za leto 2018 UMAR
napoveduje 5,5 % brezposelnost, v naslednjih letih pa njen upad po 5 odstotkov (UMAR 2018b: 6). Hitro
zniževanje brezposelnosti v Sloveniji je povezano z visoko gospodarsko rastjo in okrepljenim
zaposlovanjem, nekoliko pa se poznajo tudi demografski učinki (umik starejših brezposelnih med
neaktivne – upokojitev).
Tudi število registrirano brezposelnih se zmanjšuje. Medtem, ko je bilo še leta 2014 povprečno mesečno
120.100 registrirano brezposelnih oseb, jih je bilo v letu 2016 povprečno mesečno 103.400, v letu 2017
pa povprečno mesečno 88.600. V obdobju prvih enajstih mesecev leta 2018 je bilo povprečno mesečno
Indeks razvojne ogroženosti (regij) je sestavljen iz naslednjih kazalnikov: bruto domači proizvod na prebivalca, bruto dodana
vrednost na zaposlenega, bruto investicije v osnovna sredstva v BDP, stopnja registrirane brezposelnosti mladih (15-29 let), stopnja
delovne aktivnosti (20-64 let), delež prebivalstva s terciarno izobrazbo (25-64 let), bruto domači izdatki za RRD v BDP, delež
sekundarno prečiščene odpadne vode, površina varovanih območij, ocenjena škoda zaradi naravnih nesreč v BDP, stopnja
registrirane brezposelnosti, indeks staranja prebivalstva, razpoložljivi dohodek na prebivalca, poseljenost (UMAR 2018a: 68).
1
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78.470 registrirano brezposelnih oseb (ZRSZ 2018c). Stopnja registrirane brezposelnosti, ki je bila leta
2014 13,1 %, je bila v letu 2016 11,2 %, v letu 2017 pa 9,5 % (ibid.). Oktobra 2018 je stopnja registrirane
brezposelnosti upadla že na 7,9 % (ibid.). Oktobra 2018 so v strukturi registrirano brezposelnih oseb
ženske predstavljale 51,5 %, mladi (15 – 29 let) so predstavljali 21,4 %, stari 50 let in več pa 38,9 %. Med
registrirano brezposelnimi je bilo oktobra 2018 kar 30,6 % oseb z zgolj končano osnovno šolo ali manj.
Dolgotrajno brezposelnih oseb (1 leto ali več) je bilo med registrirano brezposelnimi osebami 51,5 %,
brezposelnih 2 leti ali več pa je bilo 34,1 % (ibid.).
V času krize se je stopnja brezposelnosti moških povišala močneje kot stopnja brezposelnosti žensk, kar
je bila posledica močne prizadetosti dejavnosti, ki so zaposlovale pretežno moško delovno silo
(gradbeništvo, predelovalne dejavnosti). V zadnjih letih pa struktura okrevanja zaposlenosti v delovno
intenzivnih panogah (ponovno gradbeništvo in predelovalne dejavnosti, tudi promet) vpliva na
povečano zaposlovanje moških, tako da je brezposelnost žensk ponovno višja od brezposelnosti moških.
Podatki ankete o delovni sili za tretje četrtletje 2018 kažejo, da je bila splošna stopnja brezposelnosti 5
%, stopnja brezposelnosti moških je bila 4,3 %, stopnja brezposelnosti žensk pa 5,8 % (SURS 2018a).
V obdobju krize se je zelo povečala dolgotrajnost brezposelnosti v Sloveniji, ki pa se v zadnjih letih počasi
le znižuje. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti (delež oseb, ki so brezposelne eno leto ali več, v delovni
sili) je dosegla vrh leta 2014, ko je bila kar 5,3 % (pred krizo, leta 2008 le 1,9 %), v zadnjih treh letih pa
upada in je leta 2017 znašala še 3,3 %, kar je za las pod povprečjem za vse države EU (3,4 %) (UMAR
2018a: 101). Kljub znižanju dolgotrajne brezposelnosti pa podatki ZRSZ kažejo, da je še vedno vsak druga
registrirano brezposelna oseba dolgotrajno brezposelna, znotraj registriranih dolgotrajno brezposelnih
oseb pa je kar 66 % oseb brezposelnih že dve leti ali več (ZRSZ 2018c).
Opazen pojav slovenskega trga dela ostaja njegova segmentacija glede na vrsto zaposlitve (na eni strani
polne zaposlitve za nedoločen čas z visoko stopnjo varnosti in stabilnosti, na drugi strani pa negotove
zaposlitve, dela v slabih delovnih pogojih in/ali slabo plačane zaposlitve – t.i. prekarne zaposlitve).
Slovenija v primerjavi s povprečjem držav EU izrazito negativno odstopa predvsem pri visokem deležu
začasnih zaposlitev, tj. zaposlitev za določen čas, preko različnih pogodb, preko študentskega servisa,
ipd., in pri visokem deležu t.i. agencijskih delavcev, torej delavcev, ki so zaposleni pri agencijah za
posredovanje dela. Leta 2017 je tako v Sloveniji 17,6 % vseh zaposlenih imelo začasne zaposlitve (v
povprečju v EU 14,3 %), 5,7 % pa je bilo agencijskih delavcev (v povprečju v EU 1,9 %) (Eurostat 2018a).
Daleč najbolj segmentacija trga dela prizadeva mlade, k čemur največ prispeva ponovno velik obseg
študentskega dela ter zaposlitve za določen čas, ki so že tradicionalno najpogostejše med mladimi in
vplivajo na večjo dinamiko prehodov med statusom zaposlenosti in brezposelnosti in obratno med
mladimi.
Demografske spremembe so v Sloveniji zelo intenzivne: pričakovano trajanje življenja se povišuje,
narašča delež starejših, število rojstev stagnira, neto število priselitev pa je razmeroma majhno. Število
prebivalcev starih 20-64 let (delovno najbolj aktivna starostna kategorija) se po letu 2011 zmanjšuje in
jih je bilo leta 2016 za skoraj 40.000 manj kot leta 2011 (UMAR 2018a: 31). Projekcije prebivalstva iz leta
2015 za Slovenijo napovedujejo povečanje koeficienta starostne odvisnosti prebivalstva do leta 2030 za
20 o.t. oz. na 79,6, kar pomeni, da bo leta 2030 od 100 prebivalcev v delovno aktivni starosti (20-64 let)
odvisnih skoraj 80 neaktivnih (otrok, mladih, starejših) (ibid.).
Upadanje števila prebivalcev v delovno aktivni starosti (20-64 let) pomeni zmanjševanje obsega delovne
sile (in posledično ponudbe delovne sile za delodajalce). V obdobju gospodarske krize in skromnega
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povpraševanja po delovni sili to ni prišlo do izraza, v zadnjih letih pa se, ob močno povečanem
povpraševanju po delovni sili s strani delodajalcev, pomanjkanje delovne sile stopnjuje. To potrjujejo
tudi podatki ankete Napovednik zaposlovanja, ki jo ZRSZ dvakrat letno izvede med delodajalci z 10 ali
več zaposlenimi. Rezultati zadnje ankete kažejo, da se je v prvi polovici leta 2018 slabih 56 % delodajalcev
(z 10 ali več zaposlenimi) srečalo s pomanjkanjem ustreznih kadrov za zaposlitev. Od velikih podjetij se
jih je s pomanjkanjem ustreznih kadrov za zaposlitev srečalo skoraj 69 % (ZRSZ 2018a: 6). Delodajalci
imajo zelo pogosto težave z iskanjem delavcev za poklice, ki so slabše plačani (minimalna plača ali rahlo
nad njo), fizično zahtevni ali za katere je značilen neugodni delovni čas. Poleg tega delodajalci omenjajo
tudi problem iskanja kandidatov za tehnične poklice, za katere so potrebna poklicno specifična znanja
in je za njih težko na hitro usposobiti nove zaposlene, ki še nimajo ustreznih znanj in izkušenj (ibid.: 7).
Tudi sicer je značilno, da je največ novega zaposlovanja s strani delodajalcev napovedano v dejavnosti
gradbeništva (10,4 % rast zaposlitev), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (8,1 %), poslovanja z
nepremičninami (6,5 %) ter prometa in skladiščenja (5,3 %) (ibid.: 4). Čeprav to v anketi ni posebej
izpostavljeno, je nujno omeniti, da se s podobnim problemom srečujemo tudi pri zaposlovanju na
področju socialnega varstva in zdravstva. Na obeh področjih primanjkuje ustrezne delovne sile predvsem
za poklice nege, ki so relativno slabo plačani in so zelo zahtevni z vidika delovnih pogojev. Na to
opozarjajo številne organizacije na področju izvajanja pomoči na domu, domovi za starejše, bolnišnice,
vse bolj izrazito je na področju osebne asistence. Na vseh teh področjih bi se storitve z vidika potreb
prebivalstva (in tudi povečanih potreb v prihodnosti zaradi staranja prebivalstva) morale širiti, a je in bo
velik zaviralni dejavnik njihovi širitvi pomanjkanje delovne sile.
UMAR pričakuje, da se bodo težave delodajalcev pri pridobivanju ustrezne delovne sile v prihodnje še
povečevale in da tudi večja delovna aktivnost mladih in starejših (ki je sicer nujna) ne bo zadostovala za
pokritje potreb po delovni sili. Zmanjševanje števila prebivalstva v starosti 20-64 let bi lahko (ob
nespremenjenih drugih okoliščinah, npr. migracijah, upokojitvenih pogojih, ipd.) postalo omejitveni
dejavnik za rast in razvoj gospodarstva (UMAR 2018a: 31).
Demografske spremembe bodo poleg daljnosežnih posledic za trg dela (in posledično za celoten
gospodarski sistem) in za izobraževalni sistem imele velike posledice tudi za sisteme socialne zaščite,
zdravstveni sistem in sistem dolgotrajne oskrbe, ter bodo zelo obremenile javne izdatke na področju
sociale (predvsem pokojnine), zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Različne projekcije javnih izdatkov za
pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo namreč kažejo, da se bodo ti izdatki, prikazani kot delež v
BDP, občutno povečali in močno ogrozili vzdržnost sistemov in javnih financ, hkrati pa bodo realno rastli
tudi zasebni izdatki za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, kar bi lahko imelo posledice za socialni položaj
starejših oz. vplivalo na povečevanje socialnih neenakosti med starejšimi.
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2.3.

PREGLED URESNIČEVANJA KLJUČNIH CILJEV RESOLUCIJE NA
PODLAGI DOGOVORJENIH KAZALNIKOV

Cilj ključnega strateškega dokumenta na področju socialnega varstva v Sloveniji za obdobje 2013–2020
se na eni strani nanaša na izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin, na drugi strani pa na
povečanje družbene povezanosti (kohezije) ter socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. Ob
opisanem splošnem (horizontalnem) cilju so opredeljeni še trije ključni cilji, ki se neposredno nanašajo
na razvoj sistema socialnega varstva v obdobju do leta 2020. Za spremljanje uresničevanja in oceno
doseganja vsakega od treh ključnih ciljev sta določena po en kazalnik in njegova ciljna vrednost do leta
2020. Poleg tega so v Resoluciji opredeljeni tudi bolj razčlenjeni kazalniki za spremljanje izvajanja
posameznih ciljev.
V tem poglavju za posamezen cilj Resolucije navedemo ključni kazalnik, njegovo ciljno vrednost do leta
2020 ter podatke za obdobje 2012 – 2017. Ključnemu kazalniku in pripadajočim podatkov sledijo bolj
razčlenjeni kazalniki s podatkovno oporo za obdobje 2012 – 2017 ter komentar uresničevanja
posameznega cilja.

1. CILJ: ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČEVANJE SOCIALNE
VKLJUČENOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA
Ključni kazalnik: število oseb, ki živijo v tveganju socialne izključenosti
Ciljna vrednost ključnega kazalnika do leta 2020: doseči zmanjšanje št. oseb, ki živijo v tveganju
revščine ali soc. izključenosti, za 40.000 glede na vrednost kazalnika iz leta 2008, torej zmanjšati št.
oseb, ki živijo v tveganju revščine ali soc. izključenosti, na 321.000 (ali manj).
Vrednost ključnega kazalnika (2012 – 2017):
Kazalnik
Število oseb, ki živijo v
tveganju socialne izključenosti

Vir

2012

2013

2014

2015

2016

2017

SURS

392.000

410.000

410.000

385.000

371.000

345.000

Realizacija cilja za leto 2017

Število oseb, ki živijo v tveganju socialne izključenosti
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410.000

400.000

385.000
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300.000
200.000
100.000
0
2012

2013

2014

17

2017

Ostali kazalniki:

➢

stopnja tveganja revščine (po socialnih transferih),

➢

stopnja tveganja revščine (po socialnih transferih) po starostnih skupinah (0-17 let, 18-64 let, 65
let in več) in strukturi gospodinjstva (enočlanska gospodinjstva, enočlanska gospodinjstva,
starost 65 let ali več, gospodinjstva z vzdrževanimi otroki, enostarševska gospodinjstva z vsaj
enim vzdrževanim otrokom),

➢

stopnja materialne prikrajšanosti (vsaj 3 od 9 elementov),

➢

stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 od 9 elementov),

➢

stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 od 9 elementov) po starostnih skupinah (0-17 let,
18-64 let, 65 let in več),

➢

število brezposelnih (zaposljivih) prejemnikov DSP, ki so bili vključeni v programe aktivne politike
zaposlovanja (na letni ravni),

➢

število brezposelnih (zaposljivih) prejemnikov DSP, ki so se zaposlili (na letni ravni).
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Preglednica 1: Razčlenjeni kazalniki uresničevanja 1. cilja Resolucije (2012 – 2017)
KAZALNIK

SKUPAJ
2012
13,5

2013
14,5

2014
14,5

2015
14,3

MOŠKI
2016
13,9

2017
13,3

2013
13,5

2014
13,7

2015
13,0

ŽENSKE

2015
2016
Stopnja tveganja revščine (po socialnih
15,6
15,2
transferih)
Stopnja tveganja revščine (po socialnih
13,5
14,7
14,8
14,2
11,9
12,8
13,6
14,5
15,3
14,4
11,3
12,8
13,4
14,9
14,3
14,1
12,5
transferih) starih 0-17 let
Stopnja tveganja revščine (po socialnih
12,2
13,0
13,7
13,6
13,4
12,6
12,3
13,3
13,8
13,2
13,2
12,1
12,0
12,7
13,6
14,0
13,7
transferih) starih 18-64 let
Stopnja tveganja revščine (po socialnih
19,6
20,5
17,1
17,2
17,6
16,4
11,7
13,2
10,8
10,2
10,8
10,4
25,0
25,5
21,6
22,2
22,5
transferih) starih 65 let in več
Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih)
36,7
32,8
33,0
35,4
35,8
37,1
32,3
29,2
30,6
29,2
30,0
33,2
40,1
35,5
35,0
40,4
40,5
enočlanskih gospodinjstev
Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih)
41,7
40,0
35,9
37,1
37,0
36,4
33,3
33,2
28,0
25,3
25,9
28,8
44,0
42,1
38,6
41,3
41,0
enočlanskih gospodinjstev starih 65 let ali več
Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih)
11,6
13,1
13,4
12,9
11,4
11,2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih)
25,8
30,1
27,4
32,5
25,2
30
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim
vzdrževanim otrokom
Stopnja materialne prikrajšanosti (vsaj 3 od 9
16,9
17,0
17,2
14,7
13,5
12,1
16,6
16,6
16,9
14,0
12,8
11,5
17,1
17,3
17,5
15,4
14,2
elementov)
Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 od
6,6
6,7
6,6
5,8
5,4
4,6
6,8
6,6
6,7
5,4
5,2
4,3
6,5
6,7
6,6
6,2
5,5
9 elementov)
Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 od
5,9
6,0
4,9
4,7
4,5
3,1
6,6
6,3
5,5
4,9
4,8
3,2
5,1
5,7
4,2
4,5
4,2
9) pri starih 0-17 let
Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 od
6,9
6,8
7,1
6,0
5,5
4,8
7,1
6,9
7,2
5,7
5,6
4,8
6,6
6,7
7,0
6,3
5,4
9) pri starih 18-64 let
Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 od
6,6
6,7
6,7
6,1
5,8
5,4
5,5
5,7
5,9
4,4
4,1
3,9
7,4
7,4
7,4
7,4
6,9
9) pri starih 65 let in več
Število brezposelnih (zaposljivih) prejemnikov
5.235 9.001 10.539
7.112 6.676 8.560
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
DSP, ki so vključeni v programe aktivne politike
zaposlovanja (na letni ravni)
Število brezposelnih (zaposljivih) prejemnikov
7.529 9.519 12.627 13.944 16.001 15.998
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
DSP, ki so se zaposlili
Vir: SURS 2018b.
Vir za kazalnika število brezposelnih (zaposljivih) prejemnikov DSP, ki so vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja (na letni ravni) in število brezposelnih (zaposljivih) prejemnikov DSP, ki so se
zaposlili: ZRSZ 2018d.
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2016
12,5

2017
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2012
14,6

2013
15,4

2014
15,2

2017
14,5
12,8
13,0
20,9
40,2
39,2
/
/

12,7
4,8
3,0
4,7
6,4

Prvi cilj Resolucije je usmerjen v zmanjševanje tveganja revščine in večjo socialno vključenost socialno
ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva. Slovenija sodi med države, ki se jim je stopnja tveganja
revščine v času krize relativno gledano najbolj povišala (predvsem v letu 2011 in ponovno v letu 2013),
vendar je ves čas ostala pod povprečjem držav EU. Od leta 2014 naprej se stopnja tveganja revščine
ponovno postopno znižuje, zniževanje je bolj izrazito po letu 2015. Tako se je v letu 2016 stopnja
tveganja revščine znižala za 0,4 o.t. glede na predhodno leto, v letu 2017 pa za 0,6 o.t.. V letu 2017, ki je
zadnje leto, za katero imamo na voljo podatke, je stopnja tveganja revščine v Sloveniji 13,3 %, povprečna
stopnja tveganja revščine v državah EU pa znaša 16,9 % (Eurostat 2018b). Slovenija tako v letu 2017 sodi
med evropske države s podpovrečnimi stopnjami tveganja revščine; primerljive stopnje tveganja imajo
Francija (prav tako 13,3 %), Nizozemska (13,2 %) in Madžarska (13,4 %), nižje pa Češka (9,1 %), Finska
(11,5 %), Slovaška (12,4 %) in Danska (12,4 %) (ibid.). Kljub zniževanju stopnje tveganja revščine v Sloveniji
v zadnjih štirih letih, pa je ta še vedno za 1 o.t. višja kot je bila v predkriznem obdobju (12,3 % leta 2008);
medtem ko je v povprečju držav EU stopnja tveganja revščine v letu 2017 višja od stopnje tveganja
revščine v letu 2008 le še za 0,3 o.t. (ibid.) Zniževanje stopnje tveganja revščine po letu 2014 je v največji
meri posledica izboljšanja situacije na trgu dela (višja zaposlenost, višji razpoložljivi dohodki
gospodinjstev), v zadnjih dveh letih pa tudi odprave vseh varčevalnih ukrepov iz obdobja krize ter
zviševanja plač in socialnih transferjev.
Razlike v stopnji tveganja revščine prebivalcev različnih (statističnih) regij so precejšnje. Regiji z najvišjimi
stopnjami tveganja revščine sta posavska in podravska regija, pri čemer se je v obeh tveganje za revščino
v zadnjem letu še povišalo, v posavski regiji za 1,2 o.t. (18,5 % v letu 2017), v podravski regiji pa za 0,9
o.t. (16,4 % v letu 2017). Najnižji stopnji tveganja revščine v letu 2017 imata primorsko-notranjska regija
(8,4 % v letu 2017; upad za 1,1 o.t. od predhodnega leta), in goriška regija (9,8 % v letu 2017; upad za
kar 5 o.t. glede na predhodno leto).
Vpliv socialnih transferjev na zmanjševanje tveganja revščine (ob neupoštevanju pokojnin), ki se je v
obdobju krize zmanjšal (kot posledica varčevalnih ukrepov), se od leta 2015 ponovno povečuje. Bolj
izrazito se je (glede na predhodno leto) povečal v letu 2017, in sicer za 1,8 o.t.. V letu 2017 so tako
socialni transferji (z vseh področij socialnega varstva, tako tisti, ki izhajajo iz zavarovanja kot tisti, ki
izhajajo iz solidarnosti) zniževali stopnjo tveganja revščine za 44,6 %. Glede na povprečje držav EU (33,2
% v letu 2016) je učinkovitost socialnih transferjev v Sloveniji relativno visoka.
Najvišje stopnje tveganja revščine v Sloveniji imajo gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z
vzdrževanimi otroki. Tem gospodinjstvom se je stopnja tveganja revščine do leta 2015 povečevala, nato
pa začela zniževati. Tako je leta 2015 tvegalo revščino kar 80,7 % oseb, ki so živele v gospodinjstvih brez
delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki, v letu 2017 pa je tvegalo revščino 70,5 % takih oseb (SURS
2018a). Stopnja tveganja revščine gospodinjstev z delno delovno aktivnimi odraslimi člani (v povprečju
manj kot polovico običajnega delovnega časa) in vzdrževanimi otroki se je v letu znižala kar za 9,9 o.t.
glede na predhodno leto in znaša 35,5 % (ibid.).
Gledano po starostnih skupinah, se je stopnja tveganja revščine v letu 2017 (glede na predhodno leto)
nekoliko presenetljivo povečala otrokom (kar za 0,9 o.t. oz. iz 11,9 % v letu 2016 na 12,8 % v letu 2017),
medtem ko je stopnja tveganja revščine starejših (starih 65 let in več) upadla za 1,2 o.t. (iz 17,6 % v letu
2016 na 16,4 % v letu 2017) (Preglednica 2). Povišanje stopnje tveganja revščine otrok je verjetno
povezano s poslabšanjem položaja enostarševskih družin, ki se jim je stopnja tveganja revščine v letu
2017 glede na predhodno leto povišala kar za 4,8 o.t. oz. iz 25,2 % v letu 2016 na 30 % v letu 2017
(Preglednica 1).
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Že pet let se povišuje stopnja tveganja revščine enočlanskih gospodinjstev (torej oseb, ki živijo same); v
letu 2017 se je glede na predhodno leto povišala za 1,3 o.t. in znaša 37,1 %. Povišanje pa ne gre na račun
starejših oseb, ki živijo same (enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več), ampak na račun mlajših od
65 let, torej oseb v delovno aktivni starosti. Starejšim, ki živijo sami, se je namreč v zadnjem opazovanem
letu stopnja tveganja revščine glede na predhodno leto znižala za 0,6 o.t., in znaša v letu 2017 36,4 %.
Starejšim moškim, ki živijo sami, se je sicer tveganje revščine v zadnjem letu povišalo kar za 2,9 o.t. (na
28,8 %), starejšim ženskam, ki živijo same, pa se je znižalo za 1,8 o.t. (na 39,2 %); kljub temu starejše
ženske, ki živijo same, še vedno precej bolj pogosto tvegajo revščino, kot starejši moški, ki živijo sami.
Tudi med vsemi enočlanskimi gospodinjstvi, ki se jim je, kot smo zapisali zgoraj, stopnja tveganja
revščine v letu 2017 glede na predhodno leto povišala, je povišanje tveganja posledica poslabšanja
situacije moških, ki živijo sami. Moškim, ki živijo sami, se je namreč stopnja tveganja revščine v letu 2017
povišala kar za 3,2 o.t. glede na predhodno leto in znaša 33,2 %, medtem ko je ženskam, ki živijo same,
stopnja tveganja rahlo upadla (za 0,3 o.t., na 40,2 %) (Preglednica 1). Ugotovimo torej lahko, da se ženske,
ki živijo same, sicer še vedno bolj pogosto kot moški, ki živijo sami, soočajo s tveganjem revščine, vendar
se tveganje relativno bolj povečuje moškim.
Med kategorijami z visokimi stopnjami tveganja revščine so še najemniki stanovanj in nizko izobražene
osebe (z največ osnovno šolo), vendar se je tveganje za revščino pri obeh kategorijah v letu 2017 glede
na predhodno leto znižalo in v letu 2017 znaša za najemnike stanovanj 32,9 % in za nizko izobražene
osebe 27,2 % (SURS 2018a).
Stopnja resne materialne prikrajšanosti je v Sloveniji relativno nizka in od leta 2014 upada. V letu 2017
je bilo resno materialno prikrajšanih 4,6 % oseb (oz. 0,8 o.t. manj kot v predhodnem letu), kar je opazno
manj kot v predkriznem obdobju (6,7 % v letu 2008) in manj kot v povprečju v državah EU (6,7 %). Stopnja
resne materialne prikrajšanosti upada v vseh starostnih kategorijah, najbolj pa je v zadnjem letu upadla
med otroci (za 1,4 o.t. in v letu 2017 znaša 3,1 %) (Preglednica 1).
Sestavljeni kazalnik stopnja tveganja socialne izključenosti 2 se je v obdobju krize opazno poslabšal (leta
2008 18,5 %, v letih 2013 in 2014 20,4 %), po letu 2014 pa se izboljšuje in je leta 2017 znašal 17,1 %, kar
je manj kot v predkriznem letu in precej pod povprečjem držav EU (22,5 % v letu 2017) (Eurostat 2018b).
V letu 2008 je socialno izključenost v Sloveniji tvegalo 361.000 oseb, v letih 2013 in 2014 kar 410.000
oseb, v letu 2017 pa 345.000 oseb (kar je 26.000 oseb manj kot v letu 2016). Slovenija se tako približuje
cilju, ki si ga je zastavila v okviru strategije Evropa 2020, in sicer zmanjšanje števila oseb, ki tvegajo
socialno izključenost na 321.000 ali manj.
Povzamemo lahko, da vsi kazalniki življenjske ravni na splošno kažejo na izboljšanje socialne situacije v
populaciji v letu 2017 (za katerega so na voljo zadnji statistični podatki o kazalnikih življenjske ravni), kar
je v največji meri posledica relativno visoke gospodarske rasti, ugodnih gibanj na trgu dela, pa tudi
ukinitve varčevalnih ukrepov države iz obdobja krize, kar vpliva tako na zviševanje plač kot na zviševanje
socialnih transferjev. Kljub temu so se nekaterim kategorijam v zadnjem letu povišale stopnje tveganja
revščine; opozoriti velja na opazno povišanje tveganja revščine med otroci, med enostarševskimi
gospodinjstvi in med enočlanskimi gospodinjstvi (predvsem moškimi). Poleg tega tudi stopnje

2

Stopnja tveganja socialne izključenosti je kazalnik sestavljen iz treh elementov: deleža oseb pod nacionalnim pragom tveganja
revščine, deleža resno materialno prikrajšanih oseb (vsaj 4 od 9 elementov materialne prikrajšanosti) in deleža oseb, ki živijo v zelo
nizko delovno intenzivnih gospodinjstvih. Kazalnik je sestavljen tako, da štejemo da oseba tvega socialno izključenost, če je bodisi
pod nacionalnim pragom tveganja revščine, bodisi je resno materialno prikrajšana ali živi v zelo nizko delovno intenzivnem
gospodinjstvu.
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dolgotrajnega tveganja revščine (v vsaj dveh od treh opazovanih let) ostajajo relativno visoke (višje kot
v predkriznem obdobju). Potem, ko je v letu 2014 kar 9,5 % prebivalcev Slovenije dolgotrajno tvegalo
revščino, se je tveganje dolgotrajne revščine začelo zniževati in v letu 2017 znaša 8,2 % (0,3 o.t. manj kot
v letu 2016). To je sicer pod povprečjem držav EU, v katerih je leta 2016 dolgotrajno tvegalo revščino 11
% prebivalcev (SURS 2018a, Eurostat 2018b).
Socialni prejemki se po letu 2014 ponovno usklajujejo z inflacijo. Poleg tega je v zadnjih treh letih pri
denarni socialni pomoči (v nadaljevanju DSP) dvakrat prišlo do dviga zneska osnovnega minimalnega
dohodka: v januarju 2016 je bil s prenehanjem veljavnosti ZUJFa znesek osnovnega minimalnega
dohodka (osnovni znesek DSP) zvišan na 288,81 evra, v juniju 2018 pa je bil z novelo Zakona o
socialnovarstvenih prejemkih znesek osnovnega minimalnega dohodka povišan na 385,05 evra. Po
uskladitvi v avgustu 2018 znaša znesek osnovnega minimalnega dohodka (osnovni znesek DSP) 392,75
evra. Upravičenci do DSP so hkrati z DSP upravičeni tudi do plačila prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje. Odrasli upravičenci do DSP, ki so delovno aktivni ali so vključeni v določene ukrepe APZ,
programe psihosocialne rehabilitacije, v zaposlitveno rehabilitacijo ali opravljajo prostovoljno delo pri
humanitarnih organizacijah, lahko poleg DSP uveljavljajo še dodatek za delovno aktivnost. Konec leta
2018 tako znaša znesek DSP in dodatka za aktivnost za prvo odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna
v obsegu več kot 128 ur na mesec, 593,05 evra. Znesek DSP in dodatka za delovno aktivnost za prvo
odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna v obsegu 60 do 128 ur na mesec (ali ima pogodbo o
opravljanju prostovoljnega dela pri humanitarni organizaciji) znaša 494,87 evra.
Cenzus za varstveni dodatek (v nadaljevanju: VD) za samsko osebo je od januarja 2016 (prenehanje
varčevalnih ukrepov) znašal 470,76 evrov, od avgusta 2018 naprej pa znaša 577,34 evra. Cenzus za VD
za dvočlansko družino, v kateri oba člana izpolnjujeta pogoje za VD je 899,40 evra, za dvočlansko
družino, v kateri le en član izpolnjuje pogoje za VD pa 714,81.
Število prejemnikov in upravičencev do DSP se že daljše obdobje postopno zvišuje. Tako je v letu 2013
povprečno mesečno dobilo DSP 68.002 upravičencev (oseb), v letu 2014 povprečno mesečno 74.470
oseb, v letu 2015 je povprečno mesečno dobilo DSP 80.641 oseb, v letu 2016 povprečno mesečno 80.680
oseb, v letu 2017 povprečno mesečno 80.570 oseb, v prvih osmih mesecih leta 2018 pa je DSP povprečno
mesečno dobilo 79.556 oseb. Naraščanje števila upravičencev in prejemnikov DSP se je torej v letih 2017
in 2018 zaustavilo, vendar ostaja na visoki ravni.
Med prejemniki DSP prevladujejo samska gospodinjstva (julija 2018 71,5 % gospodinjstev, ki prejemajo
DSP). Delež (delovno) aktivnih upravičencev do DSP (takih, ki prejemajo povišan DSP zaradi delovne
aktivnosti, vključno s prostovoljnim delom pri humanitarnih organizacijah) že več let počasi narašča in je
sredi leta 2018 znašal 13,3 % vseh odraslih upravičencev do DSP.
Delež dolgotrajnih prejemnikov in upravičencev do DSP (oseb, ki DSP prejemajo že več kot 24 mesecev
v zadnjih 36 mesecih) je zelo visok. Med odraslimi upravičenci do DSP je bil delež oseb, ki dolgotrajno
prejemajo DSP, sredi leta 2018 58 %. Med odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do DSP, jih je sredi leta
2018 11,1 % prejemalo tudi dodatek za delovno aktivnost.
Podatki ZRSZ kažejo, da se je število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so bili v letu 2016 vključeni v
programe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ), glede na leto 2015 zmanjšalo, še bolj pa
glede na leti 2013 in 2014. Ker precejšen delež sredstev za programe APZ predstavljajo EU sredstva, je
zmanjšanje števila vključenih oseb v programe mogoče pojasniti tudi z nižjimi sredstvi za programe APZ
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kot posledico iztekajoče se finančne perspektive črpanja EU sredstev, črpanje sredstev iz nove finančne
perspektive pa se je začelo šele v drugi polovici leta 2016. V letu 2017 je bilo število brezposelnih
prejemnikov DSP, ki so bili vključeni v programe APZ, ponovno opazno višje (8.560 oseb) (Preglednica
2). Število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so se zaposlili, se je od leta 2012 do leta 2016 povečevalo.
V letu 2016 se jih je zaposlilo 16.001, v letu 2017 pa 15.998 – dejstvo, da se je kljub velikemu
povpraševanju po delovni sili v letu 2017 zaposlilo enako število brezposelnih prejemnikov DSP kot v
letu 2016, kaže na to, da so brezposelni prejemniki DSP večinoma dolgotrajno brezposelni in težko
zaposljivi, nekateri pa tudi že nezaposljivi (Preglednica 2).
Število prejemnikov oz. upravičencev do VD se je v letih 2015 in 2016 že rahlo povišalo, po spremembi
Zakona o socialnovarstvenih prejemkih konec leta 2016, ki je ukinila zaznambo na nepremičnine in
vračilo prejetega VD (in DSP) v primeru, ko ima posameznik ali družina v lasti nepremičnino ali
stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov, pa se je število prejemnikov in upravičencev do VD v
prvi polovici leta 2017 povišalo bolj izrazito. Avgusta 2018 je bilo v Sloveniji 17.820 prejemnikov VD
(gospodinjstev) oz. 19.057 upravičencev (oseb, ki dobivajo VD). Od 19.057 oseb, ki prejemajo VD, jih je
le dobra polovica (51,2 %) starih 65 let ali več. Zapisano v absolutnih številkah, VD dodatek prejema le
okoli 9.550 starejših oseb.
Po intenzivnih pripravah MDDSZ na črpanje evropskih sredstev za namen pilotne vzpostavitve socialne
aktivacije (v nadaljevanju: SA) in vpeljavo sistema SA (vzpostavitev projektne enote na MDDSZ, zaposlitev
48 koordinatorjev za SA in oseb za podporo koordinatorjem, sodelovanje s CSD in ZRSZ) so se jeseni
2017 začeli izvajati dolgi (11 mesečni) in kratki (3 mesečni) programi SA, spomladi 2018 pa še ti. vmesni
(6 mesečni) programi SA. Vse izvajalske organizacije za izvedbo programov so bile izbrane na štirih javnih
razpisih. V celoti v obdobju 2017-2019 dolge programe SA izvaja 16 (v prvem ciklu) oz. 15 (v drugem
ciklu) izvajalskih organizacij, ki so v prvem ciklu izvedle 25 dolgih programov, v drugem ciklu pa izvajajo
21 dolgih programov. V obdobju 2017-2019 kratke programe SA izvaja 7 izvajalskih organizacij (od tega
3 organizacije programe tipa A in 4 organizacije programe tipa C), skupaj pa bo v tem obdobju izvedenih
21 delavnic tipa A in 8 delavnic tipa C. Vmesne programe SA izvaja 12 izvajalskih organizacij, ki bodo
izvedle 13 programov (vsakega v dveh ciklih) (Trbanc idr. 2018: 7). Od začetka izvajanja programov SA
(torej od jeseni 2017) do začetka avgusta 2018 je po podatkih PE za delovanje sistema SA pogodbo o
vključitvi v program SA podpisalo 1.162 uporabnikov (ibid.).
Na podlagi v letu 2017 sprejetih sprememb Zakona o socialnem varstvu, je bila v drugi polovici leta 2018
(z oktobrom 2018) izpeljana obsežna organizacijska reorganizacija CSD (vzpostavitev območnih CSD).
Izvedba informativnih izračunov za letne pravice (vezane na otroke in družine – otroški dodatek, državna
štipendija, subvencija vrtca, subvencija prehrane v šolah), ki je bila prvotno predvidena za začetek leta
2019, je bila z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev sprejeto novembra 2018 zastavljena
bolj postopno in bo v celoti izpeljana do januarja 2022.
Od ukrepov socialne politike na ravni države, ki so namenjeni kategorijam ljudi z najvišjim tveganjem
revščine, se je v letu 2018 nadaljeval in zaključil pilotni projekt pomoči ob deložacijah.
Tudi v letih 2017 in 2018 se je nadaljevalo nudenje nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v
obliki paketov hrane in spremljevalnih ukrepov. V letu 2017 sta partnerski organizaciji (Rdeči Križ
Slovenije in Slovenska karitas) v okviru OP MPO razdelili 5.075,6 ton hrane končnim prejemnikom.
Partnerski organizaciji ocenjujeta, da je razdeljena pomoč, sofinancirana iz OP MPO, predstavljala 70,2 %
vse hrane, ki sta jo razdelili v letu 2017.
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Po podatkih partnerskih organizacij je pomoč iz OP MPO v letu 2017 prejelo 166.448 oseb. Zabeležili so
12 % upad števila prejemnikov paketov s hrano glede na leto prej. Skupno število razdeljenih paketov s
hrano v letu 2017, ki so bili delno ali v celoti financirani iz OP MPO, znaša 855.463.
Spremljevalnih ukrepov (npr. krepitve socialnih veščin, individualnega svetovanja, pravnega svetovanja,
delavnic, prostočasnih dejavnosti ipd.) se je v letu 2017 udeležilo 99.812 oseb, kar predstavlja približno
60 % oseb, ki so v tem letu prejele hrano iz OP MPO. Delež oseb, ki se vključujejo v spremljevalne ukrepe,
z leti narašča (MDDSZ 2018a).

24

2. CILJ: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER ZAGOTAVLJANJE
DOSTOPNOSTI IN DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV

Ključni kazalnik: sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in
uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva oziroma povečanje deleža uporabnikov
skupnostnih oblik in zmanjšanje deleža uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva.
Ciljna vrednost ključnega kazalnika do leta 2020: doseči razmerje (približno) 1:1 med uporabniki
skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva, kar
pomeni, da bi (bo) na enega uporabnika skupnostnih oblik prišel en uporabnik institucionalnih oblik
socialnega varstva.
Vrednost ključnega kazalnika (2012 - 2017):
Kazalnik
Razmerje
med
uporabniki
skupnostnih oblik socialnega varstva
in uporabniki institucionalnih oblik
socialnega varstva

Vir
SURS,
MDDSZ,
IRSSV,
SSZS

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1:2

1 : 1,44

1 : 1,43

1 : 1,35

1 : 1,30

1 : 1,23

Realizacija cilja za leto 2017

Opomba: pri navedbi izhodiščnega razmerja za leto 2012 v Resoluciji ni eksplicitno pojasnjeno katere storitve so štete k
posameznim oblikam socialnega varstva, prav tako ni razvidno ali so upoštevani tudi uporabniki določenih tipov programov
socialnega varstva. Pri izračunu razmerja za obdobje 2013 - 2017 smo pri skupnostnih oblikah socialnega varstva upoštevali:
uporabnike pomoči na domu, uporabnike storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki živijo doma, s starši,
sorodniki, v drugi družini ipd. ali pa v skupnostnih oblikah bivanja (16-urne stanovanjske skupine ali bivalne enote), družinske
pomočnike, uporabnike dnevnega varstva v domovih za stare, otroke in mladostnike z motnjami v duševnem in telesnem razvoju,
ki so uporabniki dnevnega varstva, uporabnike oskrbovanih stanovanj, uporabnike osebne asistence, dnevnih centrov in
stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju. Kot uporabnike institucionalnih oblik socialnega varstva smo
upoštevali: vključene v institucionalno varstvo v domovih za stare, kombiniranih in posebnih socialnovarstvenih zavodih, otroke in
mladostnike z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki so uporabniki 24-urnega institucionalnega varstva, uporabnike, ki
bivajo v zavodu ali v okviru 24-urne bivalne enote v okviru VDC, ali pa so uporabniki storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji in bivajo v domu za stare ali posebnem socialnovarstvenem zavodu. Glede na to, da zajem storitev (eventualno
tudi programov) pri izračunu razmerja za leto 2012 ni povsem jasen, je tudi primerjava z naslednjimi leti nekoliko problematična
oziroma vprašljiva.

Ostali kazalniki:

➢ razpoložljivost programov socialnega varstva, ki jih sofinancira MDDSZ, za različne ciljne skupine
uporabnikov na nacionalnem nivoju (število programov, število mest in število uporabnikov):
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MREŽA PROGRAMOV ZA PREPREČEVANJE NASILJA, OBRAVNAVO ŽRTEV NASILJA IN
PROGRAMOV ZA DELO S POVZROČITELJI NASILJA
Cilj do leta 2020: 14 svetovalnic, 1 telefon za svetovanje, 15 skupin za samopomoč, 10 materinskih
domov (200 mest), 18 varnih hiš (280 mest), 2 krizna centra za odrasle žrtve nasilja z otroki (40 mest).
Preglednica 2: Mreža programov za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programov
za delo s povzročitelji nasilja (2012 – 2017)
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2013

2014

2015

2016

2017

Število programov

Število ležišč

1 program za svetovanje po telefonu,
14 skupin za samopomoč,
11 svetovalnic,
8 materinskih domov (MD),
17 varnih hiš, zatočišč (VH) in kriznih centrov
(KC)

165 ležišč v MD

1 program za svetovanje po telefonu,
5 svetovalnic in ostalih programov, pomoči v
primerih nasilja,
7 MD,
14 VH in kriznih centrov

152 ležišč v MD

Število uporabnikov

265 ležišč v VH
16 mest v kriznem
centru za odrasle žrtve
nasilja in otroke

5.296+3.038P4

257 ležišč v VH
16 mest v kriznem
centru za odrasle žrtve
nasilja in otroke
150 ležišč v MD

1 program za svetovanje po telefonu,
6 svetovalnic in ostalih programov, pomoči v
primerih nasilja,
7 MD,
14 VH in kriznih centrov

3.491+3.133P

258 ležišč v VH
16 mest v kriznem
centru za odrasle žrtve
nasilja in otroke

1 program za svetovanje po telefonu,
10 svetovalnic in ostalih programov pomoči v
primerih nasilja,
2 programa za povzročitelje nasilja,
1 program preventive pred nasiljem nad
starejšimi,
7 MD (11 enot),
14 VH in kriznih centrov (26 enot)
1 program za svetovanje po telefonu,
10 svetovalnic in ostalih programov pomoči v
primerih nasilja,
1 prog. za povzročitelje nasilja,
1 program preventive pred nasiljem nad
starejšimi,
8 MD (14 enot),
12 VH (26 enot)
1 KC+2 KC v okviru CSD
1 program za svetovanje po telefonu,
15 svetovalnic in ostalih programov pomoči v
primerih nasilja, od tega 1 program za
povzročitelje nasilja,
1 program preventive pred nasiljem nad
starejšimi,
8 MD (14 enot),

4.227+3.502P

148 ležišč v MD
257 ležišč v VH
16 mest v kriznem
centru za odrasle žrtve
nasilja in otroke

6.960+3.165P

177 ležišč v MD
258 ležišč v VH
16 mest v kriznem
centru za odrasle žrtve
nasilja in otroke+ 42 v
okviru KC (CSD)

8.675+1.318P

177 ležišč v MD
256 ležišč v VH
16 mest v kriznem
centru za odrasle žrtve
nasilja in otroke+ 42 v
okviru KC (CSD)

11.474 + 1.301P

Število programov, preko javnega razpisa sofinanciranih od MDDSZ, se je po letu 2012 na večini razpisanih področij znižalo. V
letu 2013 MDDSZ namreč ni več sofinanciralo t.i. »A programov«, kjer je šlo za enoletno sofinanciranje programov v višini od 2.000
do 5.000 €, pač pa se je več manjših programov združilo ter na ta način nadaljevalo z izvajanjem vsebin že obstoječih programov.
Opomba velja za vsa področja programov.
4
P: Število opravljenih telefonskih pogovorov
3
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Število programov
12 VH (27 enot*)
1 KC+2 KC v okviru CSD

Število ležišč

Število uporabnikov

Vir: IRSSV
*K številu enot in ležišč VH smo šteli tudi Hišo zaupanja Društva Vizija, ki v okviru programa Nasilje nad invalidi nudi tudi varno
namestitev.

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): Realizacija ciljev Resolucije na področju razvoja programov za
preprečevanja nasilja je zelo dobra. V letu 2017 je MDDSZ sofinanciralo 15 programov informiranja in
svetovanja, kar presega zastavljen cilj glede svetovalnic. Realizacija cilja glede števila telefonov je
dosežena v celoti, pri številu materinskih domov, varnih hiš in kriznih centrov pa realizacija že presega
zastavljen cilj. Realizacija ciljev glede števila mest oziroma glede namestitvenih kapacitet tako v
materinskih domovih kot tudi varnih hišah je okrog 90 %. Realizacija ciljev glede kapacitet v kriznih
centrih za odrasle, žrtve nasilja, pa je ob upoštevanju tako kapacitet v kriznih centrov v okviru dveh CSD
in tistega, ki deluje v okviru NVO, že presežena. Posebnih programov skupin za samopomoč za osebe z
izkušnjo nasilja MDDSZ ni financiralo, pač pa v okviru več svetovalnic in drugih programov pomoči v
primerih nasilja delujejo tudi skupine za samopomoč. MDDSZ je v letu 2017 sofinanciralo še en program,
ki je namenjen povzročiteljem nasilja in en program, ki je primarno namenjen preprečevanju nasilja nad
starejšimi.
MREŽA PROGRAMOV NA PODROČJU ZASVOJENOSTI, KI SO NAMENJENI UPORABNIKOM
PREPOVEDANIH DROG IN OSEBAM, KI SO SE ZNAŠLE V SOCIALNIH STISKAH ZARADI
ALKOHOLIZMA ALI DRUGIH OBLIK ZASVOJENOSTI
Cilj do leta 2020: 12 svetovalnic za različne oblike zasvojenosti, 2.000 mest v nizkopražnih programih;
300 mest v visokopražnih programih.
Preglednica 3: Mreža programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom
prepovedanih drog in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ali drugih
oblik zasvojenosti (2012 – 2017)

2012

5

Število programov
21 nizkopražnih,
14 visokopražnih,
1 reintegracijski5
44 programov s področja alkoholizma in drugih
oblik zasvojenosti, med njimi 2 svetovalnici za
motnje hranjenja

Število ležišč
Visokopražni programi:
200 mest
Nizkopražni programi:
1.900 mest (od tega
okoli 40 ležišč)

Število uporabnikov

12.465

2013

10 nizkopražnih,
13 programov visokega praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja zasvojenosti, med njimi 3
programi izvajajo tudi reintegracijo;
5 na področju alkoholizma;
2 na področju motenj hranjenja

Programi visokega
praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja
zasvojenosti: 132,
Nizkopražni programi:
23
Programi na področju
alkoholizma: 12

14.455

2014

9 nizkopražnih,
14 programov visokega praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja zasvojenosti, med njimi 3
programi izvajajo tudi reintegracijo;
4 na področju alkoholizma;

Programi visokega
praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja
zasvojenosti: 132,

18.250

Reintegracijske aktivnosti se izvajajo tudi v dveh visokopražnih programih

27

Število programov
2 na področju motenj hranjenja;
1 za preprečevanje prekomerne uporabe IKT

2015

11 nizkopražnih;
13 programov visokega praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja zasvojenosti, med njimi 4
programi izvajajo tudi reintegracijo;
5 na področju alkoholizma;
1 na področju motenj hranjenja;
1 za preprečevanje prekomerne uporabe IKT

2016

11 nizkopražnih;
13 programov visokega praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja zasvojenosti, med njimi 4
programi izvajajo tudi reintegracijo;
6 na področju alkoholizma;
1 na področju motenj hranjenja;
1 za preprečevanje prekomerne uporabe IKT

2017

12 nizkopražnih;
14 programov visokega praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja zasvojenosti, med njimi 4
programi izvajajo tudi reintegracijo;
6 na področju alkoholizma;
2 na področju motenj hranjenja;
1 za preprečevanje prekomerne uporabe IKT

Število ležišč
Nizkopražni programi:
23
Programi na področju
alkoholizma: 12
Programi visokega
praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja
zasvojenosti: 123,
Nizkopražni programi:
41
Programi na področju
alkoholizma: 12
Programi visokega
praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja
zasvojenosti: 121,
Nizkopražni programi:
41
Programi na področju
alkoholizma: 11
Programi visokega
praga oz. pomoči v
različnih fazah razvoja
zasvojenosti: 121,
Nizkopražni programi:
41
Programi na področju
alkoholizma: 11

Število uporabnikov

17.544

22.953

30.659

Vir: IRSSV

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): Podatki o realizacije ciljev na področju razvoja programov socialne
rehabilitacije zasvojenih so nekoliko okrnjeni, saj so cilji na tem področju postavljeni tako, da njihove
realizacije z zbranimi podatki ni možno natančno spremljati. Iz podatkov za leto 2017 lahko ugotovimo
le, da je na področju socialne rehabilitacije zasvojenih delovalo 34 programov. V večini od njih so izvajalci
izvajali tudi svetovanje (cilj je 12 svetovalnic za različne oblike zasvojenosti). V visokopražnih programih
za uporabnike prepovedanih drog je bilo na voljo 121 ležišč, in sicer v terapevtskih skupnostih, komunah,
stanovanjski skupini in reintegracijskih programih. V različne visokopražne programe je bilo vključenih
dobrih 4.000 oseb. V nizkopražnih programih za uživalce prepovedanih drog je bilo v letu 2017 skupaj
dobrih 14.000 uporabnikov. Uporabnikom je bilo na voljo tudi 41 namestitvenih kapacitet. Poleg
programov za uporabnike prepovedanih drog je bilo v letu 2017 sofinanciranih še šest programov za
urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma, en program na področju motenj hranjenja ter program za
preprečevanje prekomerne rabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij.
MREŽA PROGRAMOV NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Cilj do leta 2020: 3 telefoni za svetovanje v duševni stiski, 70 stanovanjskih skupin s kapaciteto 500
mest, 30 dnevnih centrov, 20 informacijskih in svetovalnih programov s terenskim delom.
Preglednica 4: Mreža programov na področju duševnega zdravja (2012 – 2017)

2012

Število programov
Stanovanjske skupine (SS): 9 programov; 49*
enot SS

Število ležišč
SS: 245
DC: 435 mest (2011)
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Število uporabnikov
4.785+9.399P

Število programov
Dnevni centri (DC): 10 programov; 26 enot DC
Pisarne za informiranje in svetovanje (PIS): 4
programi; 16 enot PIS

2013

2014

2015

2016

2017

SS: 9 programov; 49* enot SS
DC: 8 programov; 23 enot DC
PIS: 3 programi; 14 enot PIS
Telefoni: 2 programa
SS: 7 programov; 39 enot SS
DC: 9 programov; 26 enot DC
PIS: 4 programi; 18 enot PIS
Telefoni: 1 program
SS: 7 programov; 37 enot SS
DC: 7 programov; 24 enot DC
PIS: 4 programi; 19 enot PIS
Telefoni: 2 programa
Zagovorništvo: 1 program
SS: 8 programov; 39 enot SS
DC: 7 programov; 24 enot DC
PIS: 4 programi; 24 enot PIS
Telefoni: 2 programa
Zagovorništvo: 1 program
1 program za osebe, ki slišijo glasove
SS: 9 programov; 44 enot SS**
DC: 10 programov; 28 enot DC
PIS: 4 programi; 24 enot PIS
Telefoni: 2 programa
Zagovorništvo: 1 program
1 program za osebe, ki slišijo glasove

Število ležišč
PIS: 490 mest (2011)

Število uporabnikov

SS: 257
DC: /
PIS: /

3.885+10.744P

SS: 238
DC: /
PIS: /

4.258+25.744P

SS: 194
DC: /
PIS: /

4.383+29.821P

SS: 197
DC: /
PIS: /

4.461+28.924P

SS: 202**
DC: /
PIS: /

4.656 + 29.591P

*Razlika v primerjavi s podatki od leta 2014 naprej je predvsem posledica drugačnega načina štetja enot.
**Če upoštevamo tudi stanovanjske skupine v Senožetih, ki jih je od Društva Novi Paradoks ob koncu leta 2017 prevzelo Društvo
Altra, potem je delovalo 45 enot stanovanjskih skupin, v katerih je bilo na voljo 214 ležišč.
Vir: IRSSV

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): Cilj glede števila telefonov za svetovanje v duševni stiski je bil v
letu 2017 dosežen v dveh tretjinah. Cilj glede števila stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju je bil realiziran v dobrih 60 %, medtem ko je bila realizacija cilja glede
nastanitvenih kapacitet stanovanjskih skupin nekoliko nižja, in sicer 40,4 % (če upoštevamo še kapacitete
v Senožetih, ki jih je ob koncu 2017 prevzela Altra, pa 42,8 %). Pri številu dnevnih centrov je realizacija
cilja 93,3 %, pri številu informacijskih in svetovalnih pisarnah pa je zastavljen cilj že dosežen oziroma celo
presežen. MDDSZ je v letu 2017 sofinanciralo tudi en program zagovorništva za ljudi s težavami v
duševnem zdravju in en program za osebe, ki slišijo glasove.
MREŽA PROGRAMOV ZA BREZDOMCE
Cilj do leta 2020: 20 dnevnih centrov s programi preventivnega in svetovalnega dela, 18 zavetišč s
kapaciteto 350 mest, 150 mest v programih namestitvene podpore, 10 programov organizacije in
izvajanja pomoči, podpore in samopomoči.
Preglednica 5: Mreža programov za brezdomce (2012 – 2017)

2012

Število programov

Število ležišč

Število uporabnikov

14 zavetišč,

Zavetišča: 260

1.633
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Število programov
8 DC s svetovalnim delom

2013

2014

2015

2016

2017

10 zavetišč in drugih namestitvenih
programov s celostno obravnavo
brezdomcev,
1 program nastanitvene podpore,
4 dnevni programi (DC in
sprejemališč)
10 zavetišč in drugih namestitvenih
programov s celostno obravnavo
brezdomcev,
1 program nastanitvene podpore,
5 dnevni programi (DC in
sprejemališč)
11 zavetišč in drugih namestitvenih
programov s celostno obravnavo
brezdomcev in nastanitveno podporo,
3 dnevni programi (DC in
sprejemališč)
1 program preprečevanja deložacij
13 zavetišč in drugih namestitvenih
programov s celostno obravnavo
brezdomcev in nastanitveno podporo,
4 dnevni programi (DC in
sprejemališč)
1 program preprečevanja deložacij
12 zavetišč in drugih namestitvenih
programov s celostno obravnavo
brezdomcev
4 programi nastanitvene podpore,
6 dnevnih programov (DC in
sprejemališča, terensko delo)
2 programa preprečevanja deložacij

Število ležišč
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 28

Število uporabnikov

Zavetišča in drugi nastanitveni
programi: 238
Nastanitvena podpora: 23
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 18*

2.670

Zavetišča in drugi nastanitveni
programi: 240
Nastanitvena podpora: 23
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 18*

2.320

Zavetišča in drugi nastanitveni
programi: 238
Nastanitvena podpora: 23
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 18*

2.653

Zavetišča in drugi nastanitveni
programi: 257
Nastanitvena podpora: 26
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 18*

2.132

Zavetišča in drugi nastanitveni
programi: 250
Nastanitvena podpora: 51**
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 18*

3.605

*Nastanitvene kapacitete so štete h kapacitetam nizkopražnih programov na področju socialne rehabilitacije zasvojenih.
**Šteti naslednji programi: Program za brezdomce - Program nastanitvene stanovanjske podpore SPOTUR Sl. Gradec; del
programa Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo VZD, Individualizirana in celovita nastanitvena podpora
brezdomnim ljudem Kralji ulice; Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne RKS Koper.
Vir: IRSSV

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): V letu 2017 je MDDSZ sofinanciralo šest programov, ki jih
uvrščamo med dnevne centre oziroma programe za brezdomce, v katerih se izvaja svetovanje,
informiranje, usmerjanje in pomoč brezdomcem na (vsako)dnevni ravni, izvaja pa se tudi preventivna
dejavnost, preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev stanovanjsko
ogroženim. Poleg tega so omenjene aktivnosti tudi del drugih celostnih programov, ki pa jih primarno
štejemo pod namestitvene programe (to so zavetišča, prenočišča in programi namestitvene podpore).
Pri številu zavetišč in kapacitetah teh zavetišč je bila realizacija ciljev v letu 2017 dosežena v približno
dveh tretjinah, medtem ko je bila realizacija cilja, ki se nanaša na mesta v programih namestitvene
podpore, zelo nizka, in sicer tretjinska.
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MREŽA PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, PRIKRAJŠANE ZA NORMALNO DRUŽINSKO
ŽIVLJENJE, TER MREŽA PROGRAMOV, NAMENJENIH OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S
TEŽAVAMI V ODRAŠČANJU
Cilj do leta 2020: 30 dnevnih centrov za izvajanje preventivnih programov ter organizacijo in izvajanje
pomoči, podpore in samopomoči, 1 telefon za otroke in mladostnike, 2 stanovanjski skupini za
mladostnike.
Preglednica 6: Mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko
življenje, ter mreža programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju
(2012 – 2017)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Število programov
20 dnevnih centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom in
mladostnikom
16 dnevnih in svetovalnih centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom in
mladostnikom
16 dnevnih in svetovalnih centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom in
mladostnikom
20 dnevnih in svetovalnih centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom in
mladostnikom
1 program za preprečevanje revščine in socialne
izključenosti družin
25 dnevnih in svetovalnih centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom in
mladostnikom
24 dnevnih in svetovalnih centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom in
mladostnikom

Število ležišč

Število uporabnikov

0

8.967+24.658P

0

8.746+25.628P

0

12.659+28.650P

0

9.838+28.390P

0

8.987+44.448P

0

7471 + 38.004S

Vir: IRSSV

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): MDDSZ je v letu 2017 sofinanciralo 24 svetovalnih in dnevnih
centrov in en program telefonskega svetovanja za otroke in mladostnike. Cilj glede dnevnih in
svetovalnih centrov je bil v letu 2017 realiziran v 80 %, cilj v zvezi s številom telefonov za otroke in
mladostnike pa je bil realiziran v celoti. Povsem drugačno je stanje na področju stanovanjskih skupin za
mladostnike, kjer po naših podatkih cilj ostaja še povsem neizpolnjen.
MREŽA PROGRAMOV ZA STAREJŠE LJUDI – OSEBE, KI SO SOCIALNO IZKLJUČENE ALI PA
POTREBUJEJO PODPORO IN POMOČ V VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU
Cilj do leta 2020: povečanje števila skupin za samopomoč in njihov prenos na lokalno raven; okvirno
15 medgeneracijskih regijskih središč s preventivnimi programi, programi koordinacije in izvajanja
pomoči ter samopomoči za starejše, vključno s telefonskim svetovanjem za starejše.
Preglednica 7: Mreža programov za starejše ljudi – osebe, ki so socialno izključene ali pa
potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju (2012 – 2017)
2012

Število programov
3 medgeneracijska središča,

Število ležišč
0
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Število uporabnikov
117.700

2013

2014

2015

2016

2017

Število programov
Okvirno 500 skupin za samopomoč
2 programa medgeneracijskih središč (4 enote), 3
programi skupin in mrež za starejše, v okviru katerih deluje
dobrih 500 skupin za samopomoč
5 programov medgeneracijskih središč, 3 programi skupin
in mrež za starejše, v okviru katerih deluje dobrih 500
skupin za samopomoč,
2 programa koordinacije, pomoči in samopomoči za
starejše, vključno s telefonom
6 programov medgener. središč;
493 skupin starih za samopomoč;
2 programa dnevnih centrov oziroma aktivnosti za starejše;
1 program pomoči starejšim na domu;
1 program medgener. programov za kakovostno staranje;
1 program pomoči pri demenci
15 večgeneracijskih centrov;
489 skupin starih za samopomoč;
3 programi dnevnih centrov oziroma aktivnosti za starejše;
1 program pomoči starejšim na domu;
1 program medgener. programov za kakovostno staranje;
2 programa pomoči pri demenci
15 večgeneracijskih centrov;
902 skupini starih za samopomoč;
2 programa dnevnih centrov oziroma aktivnosti za starejše
1 program pomoči starejšim na domu;
2 programa medgener. programov za kakovostno staranje;
1 program pomoči pri demenci

Število ležišč

Število uporabnikov

0

152.456

0

132.959

0

133.759

0

140.361

0

69.236*

*Zaznali smo upad števila uporabnikov v programih za starejše, in sicer v programu Starejši za starejše Zveze društev upokojencev
Slovenije, ki je v zadnjih letih poročala o približno 100.000 uporabnikih letno, za leto 2017 pa o dobrih 56.000 uporabnikih. Po
pojasnilih predstavnikov izvajalca je znižanje števila uporabnikov posledica drugačnega načina beleženja uporabnikov.
Vir: IRSSV

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): Število skupin za samopomoč starejših se glede na izhodiščno
stanje iz leta 2012, ko je MDDSZ sofinanciralo 1.000 skupin, ne povečuje, ampak nekoliko upada. V letu
2017 sta tako delovali 902 skupini starih za samopomoč. Cilj v zvezi z medgeneracijskimi središči se je v
letu 2017 v polnosti realiziral, saj je (s pomočjo EU sredstev) po celotni državi začelo delovati 15 regijskih
večgeneracijskih centrov.
MREŽA PROGRAMOV ZA PODPORNO BIVANJE INVALIDOV IN MREŽA DRUGIH SPECIALIZIRANIH
PROGRAMOV ZA ORGANIZACIJO IN SPODBUJANJE NEODVISNEGA ŽIVLJENJA INVALIDOV
Cilj do leta 2020: ohranitev obstoječega števila programov in spodbujanje razvoja programov za
samostojno življenje in enake možnosti invalidov ter programov za vzdrževanje socialne vključenosti
starejših invalidnih oseb.
Preglednica 8: Mreža programov za podporno bivanje invalidov in mreža drugih specializiranih
programov za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov (2012 – 2017)
2012
2013
2014
2015

Število programov
17
8
11
9 socialnovarstvenih programov;
30 programov osebne asistence

Število ležišč
n.p.
12
12

Število uporabnikov
4.553
1.037
1.048
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1.017 + 1.125OA
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Število programov
2016

10 socialnovarstvenih programov;

2017

33 programov osebne asistence
11 socialnovarstvenih programov;
34 programov osebne asistence

Število ležišč

Število uporabnikov

37

1.137 + 1.138OA

37

1.299 + 1.160OA

OA: Število uporabnikov osebne asistence
Vir: IRSSV

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): Število programov za invalide, ki so sofinancirani kot
socialnovarstveni programi, se niža, vendar pristojno ministrstvo (Direktorata za invalide, vojne veterane
in žrtve vojnega nasilja) preko posebnih razpisov sofinancira tudi programe osebne asistence ter drugih
storitev za okrepitev samostojnejšega in bolj neodvisnega življenja invalidov. Teh programov je bilo v
letu 2017 346.
MREŽA SPECIALIZIRANIH PROGRAMOV PSIHOSOCIALNE POMOČI OTROKOM, ODRASLIM ALI
DRUŽINAM NAMENJENA RAZREŠEVANJU OSEBNOSTNIH PROBLEMOV
Cilj do leta 2020: 20 terapevtov z ustrezno strokovno izobrazbo (oziroma en terapevt z ustrezno
strokovno izobrazbo na 24.000 družin).
Preglednica 9: Mreža specializiranih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam namenjena razreševanju osebnostnih problemov (2012 – 2017)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Vir: IRSSV

Število programov
24
107
118
159
2310
2310

Število ležišč
0
0
0
0
0
0

Število uporabnikov
626
1.823
858
1.356
7.856
10.259

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): Natančnih podatkov o številu terapevtov v programih
psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam nimamo, imamo pa podatke o številu vseh
zaposlenih v tovrstnih programih (19). Če predpostavljamo, da terapevti predstavljajo večino
zaposlenega kadra v teh programih, potem lahko ugotovimo, da je bil cilj na tem področju v letu 2017
že skoraj v celoti dosežen.
MREŽA PROGRAMOV ZA PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI ROMOV
Cilj do leta 2020: 15 programov.
Preglednica 10: Mreža programov za preprečevanje socialne izključenosti Romov (2012 – 2017)
2012
2013
2014

Število programov

Število ležišč

Število uporabnikov

2
2
2

0
0
0

89
179
160

Za več glej Smolej Jež, S. in Kovač, N 2018.
Dva programa v okviru razpisa Direktorata za socialne zadeve in osem v okviru razpisa Direktorata za družino pri MDDSZ.
8
Dva programa v okviru razpisa Direktorata za socialne zadeve in devet v okviru razpisa Direktorata za družino pri MDDSZ.
9
Dva programa v okviru razpisa Direktorata za socialne zadeve in 13 v okviru razpisa Direktorata za družino pri MDDSZ
10
Programi so financirani preko razpisa Direktorata za družino pri MDDSZ.
6
7
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Število programov
2015
2
2016
3
4 SV programi + 7 VNRC
2017
Vir: IRSSV

Število ležišč
0
0
0

Število uporabnikov
175
331
474

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): Pristojno ministrstvo je v letu 2017 sofinanciralo štiri
socialnovarstvene programe, ki so bili namenjeni preprečevanju socialne izključenosti Romov. Poleg tega
je v letu 2017 s pomočjo EU sredstev začelo delovati še sedem večnamenskih romskih centrov, ki nudijo
vsebine za krepitev socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti, za dvig kakovosti
življenja, za spodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost ter za vzpostavljanje zaupanja ter
sodelovanja z večinskim prebivalstvom. Cilj je realiziran v slabih dveh tretjinah.
MREŽA DRUGIH PROGRAMOV, KI SO NAMENJENI ODPRAVLJANJU SOCIALNIH STISK LJUDI
Cilj do leta 2020: 20 programov za svetovanje in izvajanje pomoči.
Preglednica 11: Mreža drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi (2012
– 2017)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Vir: IRSSV

Število programov
7
5
6
7
8
11

Število ležišč
n.p.
12
12
0
0
0

Število uporabnikov
47.481
15.212
16.021
19.307
24.990
24.397

Realizacija cilja (stanje v letu 2017): Pristojno ministrstvo je v letu 2017 sofinanciralo še enajst drugih
programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk prebivalstva. Realizacija cilja je 55 %.
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➢

razpoložljivost socialnovarstvenih storitev:

Preglednica 12: Število uporabnikov/vodenih primerov posameznih socialnovarstvenih storitev: A - storitve informiranja, svetovanja in podpore (2012
– 2017)
KAZALNIK

CILJ DO LETA 2020

Prva socialna pomoč

1 strok. delavec za izvajanje storitve na
CSD na 15.000 prebivalcev

Specialistična prva socialna zagotoviti pogoje za delovanje 14 KC
pomoč (krizni centri za
(10 za otroke in mladoletnike in 4 za
mlade)
odrasle žrtve nasilja)

Osebna pomoč
Pomoč družini za dom
Pomoč družini z osebo z
motnjo v duševnem ali
telesnem razvoju

ohranitev obstoječega stanja (1 strok.
delavec na 30.000 prebivalcev)
ohranitev obstoječega stanja (1 strok.
delavec na 5.000 družin z otroki
ohranitev obstoječega stanja (1 strok.
delavec na 100 družin z osebo z motnjo
v duševnem ali telesnem razvoju, ki ni
vključena v posebne programe ali
instituc. varstvo)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

44.764 vodenih 49.814 vodenih 46.630 vodenih 49.609 vodenih 40.110 vodenih 42.918 vodenih
primerov
primerov
primerov
primerov
primerov
primerov;
0,60 strok.
delavca na
15.000
prebivalcev*
230 opravljenih 308 opravljenih 501 opravljena 864 opravljenih 801 opravljena 772 opravljenih
storitev PSP v
storitev PSP v
storitev PSP v
storitev PSP v
storitev PSP v
storitev PSP v
okviru KCM
okviru KCM
okviru KCM
okviru KCM
okviru KCM
okviru KCM
10 KCM in 3 KC 10 KCM in 3 KC 10 KCM in 3 KC 10 KCM in 3 KC 10 KCM in 3 KC
za odrasle
za odrasle
za odrasle
za odrasle
za odrasle
2.323 vodenih 2.678 vodenih 2.755 vodenih 2.720 vodenih 2.832 vodenih 2.716 vodenih
primerov
primerov
primerov
primerov
primerov
primerov
1.618 vodenih 1.804 vodenih 1.900 vodenih 1.971 vodenih 1.928 vodenih 1.960 vodenih
primerov
primerov
primerov
primerov
primerov
primerov
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

Realizacija cilja
(2017)

60,0 %

92,9 %

Vira podatkov: MDDSZ, SCSD
*Enkratno zbran podatek o obsegu kadra na CSD, ki izvaja PSP. Podatke so zbrali na MDDSZ, in se nanašajo na povprečje deleža zaposlitve strokovnih delavcev za izvajanje PSP na CSD.
KC: krizni center, KCM: krizni center za mlade

Cilji, ki jih Resolucija postavlja za storitve svetovanja, informiranja in podpore, so v večjem delu zastavljeni tako, da opredeljujejo število strokovnega kadra, ki
izvaja določeno storitev, na število prebivalcev na določnem območju. Uresničevanja tako zastavljenih ciljev ne moremo natančno spremljati, saj na centrih za
socialno delo dela ne beležijo na način, ki bi omogočal pridobitev točnega podatka o številu strokovnih delavcev (oziroma podatka o deležu zaposlitev strokovnih
delavcev), ki izvajajo posamezno storitev. Kljub temu smo od MDDSZ pridobili vsaj podatek o obsegu strokovnih delavcev za izvajanje prve socialne pomoči. Gre
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za podatek, ki se nanaša na povprečje deleža zaposlitev strokovnih delavcev za izvajanje PSP na CSD, in je bil zbran enkratno za obdobje 2012 – 2018. Glede na
te podatke je bilo v Sloveniji za izvajanje PSP v letu 2017 0,6o delavca na 15.000 prebivalcev, kar je 60 % realizacija zastavljenega cilja.
V zgornji tabeli pa so večinoma prikazani podatki o vodenih primerih v okviru posamezne socialnovarstvene storitve. Na podlagi teh podatkov za obdobje 2012
– 2017 ugotavljamo rahla nihanja, vendar nobenih izrazitih trendov v naraščanju ali padanju števila vodenih primerov v okviru socialnovarstvenih storitev na
CSD-jih. Pri vseh navedenih storitvah pa vendarle lahko opazimo določen odmik navzgor glede na izhodiščno leto 2012. Cilj za krizne centre je opredeljen
drugače kot ostali cilji v sklopu informiranja, svetovanja in podpore, nanaša pa se na število kriznih centrov. Od predvidenih 14-ih kriznih centrov jih deluje 13.
Realizacija cilja je torej skoraj 93 %.
Preglednica 13: Število uporabnikov/vodenih primerov posameznih socialnovarstvenih storitev: B - storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje
in samostojno življenje v skupnosti (2012 – 2017)
KAZALNIK
Pomoč na domu za osebe
nad 65 let, ki zaradi
starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, niso
sposobne za popolnoma
samostojno življenjeIRSSV
Pomoč na domu za odrasle
invalidne osebe, kronično
bolne in osebe z
dolgotrajnimi okvarami
zdravjaIRSSV
Pomoč na domu za otroke
in mladoletnikeIRSSV

Skupnostne oblike varstva
starejših od 65 let (dnevne
oblike varstva)SSZS

CILJ DO LETA 2020
3,5 % ciljne populacije oziroma okoli
14.000 vključenih oseb

2012

2013

5.801 oseb

5.702 oseb

2014
6.046 oseb

2015
6.212 oseb

2016
6.466 oseb

2017

Realizacija cilja
(2017)

6.962 oseb

48,6 %
vključitev 1.200 oseb

782 oseb

827 oseb

834 oseb

880 oseb

902 osebi

939 oseb

78,3 %
obravnava okoli 30 % vseh
uporabnikov, vključenih v storitev
dnevnega varstva otrok in
mladoletnikov z motnjami v duševnem
razvoju
zagotovitev okvirno 3.000 mest v
dnevnih oblikah varstva starejših od 65
let in okvirno 500 mest za specializirane
oblike dnevnega varstva za posebne
skupine starejših od 55 let

n.p.

11 oseb

7 oseb

6 oseb

6 oseb

7 oseb

350 mest

363 mest

390 mest

436 mest

460 mest

472 mest

/

15,7 %
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KAZALNIK
Vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi
pogojiMDDSZ, IRSSV

CILJ DO LETA 2020
zagotoviti mesta za vključitev okvirno
4.200 oseb

2012
3.098 oseb

2013
3.100 oseb

2014
3.169 oseb

2015
3.229 oseb

2016
3.367 oseb

2017

Realizacija cilja
(2017)

3.482 oseb

82,9 %
Družinski

pomočnikMDDSZ

okvirno 1.500 družinskih pomočnikov

791**
družinskih
pomočnikov

842**
družinski
pomočnik

905**
družinskih
pomočnikov

949**
družinskih
pomočnikov

1.002**
družinskih
pomočnikov

1.040
družinskih
pomočnikov

69,3 %
Viri podatkov: IRSSV, MDDSZ, SSZSc
* SSZS vodi le podatek o številu mest v dnevnem varstvu za starejše, ne pa podatkov o številu starejših, ki so uporabniki te storitve.
**korigiran podatek glede na izpis iz ISCSD2 (februar 2019).

Realizacija ciljev glede družinskih pomočnikov, storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in pomoči na domu za odrasle je dobra, okrog 70 %
ali več. Pri realizaciji cilja glede pomoči na domu za starejše smo nekje na sredini, glede mest za dnevno varstvo starejših pa še zelo na začetku. Razlogov za
slabo realizacijo cilja, ki se nanaša na pomoč na domu za starejše je več, od finančnih, kadrovskih in sistemskih (več v Nagode M. in drugi 2018). Brez resnih
spodbud na sistemski ravni večjega vključevanja v pomoč na domu ne moremo pričakovati, zato tudi cilj do leta 2020 ne bo dosežen. Resolucija v zvezi z dnevnimi
oblikami varstva postavlja dva cilja, in sicer se eden nanaša na starejše od 65 let, drugi pa na posebne skupine starejših od 55 let. Natančnih podatkov, s katerimi
bi lahko ločeno ugotavljali realizacijo obeh navedenih ciljev, nimamo. Podatek, ki se nanaša na mesta za dnevno varstvo v domovih za stare pa kaže zelo nizko
realizacijo (izračunali smo jo glede na cilj, ki se nanaša na starejše od 65 let). Razlogi za to so najbrž predvsem finančni (storitev morajo namreč uporabniki v
celoti plačati sami), zato je po naših ocenah cilj postavljen preveč ambiciozno. Specializirane oblike dnevnega varstva za posebne skupine starejših od 55 let pa
zaenkrat še niso zaživele. Zakon o socialnem vključevanju invalidov predvideva razvoj nove storitve za posebne skupine odraslih, in sicer storitev ohranjanja
socialne vključenosti starejših invalidov. Okvirje za izvajanje storitve je treba še razviti, izvajati pa se bo začela predvidoma v letu 2022.
Preglednica 14: Število uporabnikov/vodenih primerov posameznih socialnovarstvenih storitev: C - Storitve nastanitve z oskrbo (2012 – 2017)
KAZALNIK

CILJ DO LETA 2020

Nastanitev in varstvo
otrok in mladostnikov,
prikrajšanih za normalno
družinsko življenje, ki
zaradi težav v odraščanju

zagotavljati zadostno število rejniških
družin oziroma prostih mest v rejniških
družinah glede na potrebe in
spodbujanje uvajanja novih oblik
skupnostnih nastanitev

2012

2013

2014

770 otrok in
mladostnikov
(do 18 let) v
rejništvu, 774
rejnic/rejnikov

788 otrok in
mladostnikov
(do 18 let) v
rejništvu, 753
rejnic/rejnikov

744 otrok in
mladostnikov
(do 18 let) v
rejništvu, 739
rejnic/rejnikov
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2015
747 otrok in
mladostnikov
(do 18 let) v
rejništvu,

2016
680 otrok in
mladostnikov
(do 18 let) v
rejništvu,

2017
693 otrok
starih do 18
let in 210
mladostnikov
starih nad 18

Realizacija
cilja (2017)
/

KAZALNIK
ali zaradi neugodnih
pogojev ne morejo živeti
pri starših (rejništvo)MDDSZ
(24-urno) institucionalno
varstvo otrok in mladine z
motnjami v duševnem in
telesnem razvoju MDDSZ, IRSSV

CILJ DO LETA 2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

713 rejnic/rej
nikov

678 rejnic/rej
nikov

okoli 300 oseb, vključenih v
institucionalno obliko varstva

283 oseb

262 oseb

245 oseb

217 oseb

210 oseb

let v rejništvu,
652 rejnic/rej
nikov*
198 oseb

okvirno 200 oseb, vključenih v dnevno
obliko varstva

156 oseb

169 oseb

171 oseb

170 oseb

172 oseb

170 oseb

Realizacija
cilja (2017)

66,0 %
Dnevno institucionalno
varstvo otrok in mladine z
motnjami v duševnem in
telesnem razvoju MDDSZ, IRSSV
**
Institucionalno varstvo
odraslih oseb z več
motnjami (v okviru POS in
posebnih enotah DOS)SURS,
SSZS

(24-urno) institucionalno
varstvo oseb z motnjami v
telesnem in duševnem
razvoju (v okviru
VDC)MDDSZ, IRSSV **
(16-urno) institucionalno
varstvo oseb z motnjami v
telesnem in duševnem
razvoju, ki so vključeni v
VDCMDDSZ, IRSSV***
Institucionalno varstvo
oseb po pridobljeni
možganski poškodbiMDDSZ,
IRSSV

85,0 %
ohranitev obstoječega števila vključenih
oziroma zagotovitev okvirno 1.600
mest, od tega 50 % mest za različne
oblike organiziranih nastanitev v
skupnosti

1.359 oseb

1.261 oseb

1.061 oseb
(872 v okviru
POS, 189 v
okviru pos.
enot DOS)

904 oseb (715
v okviru POS,
189 v okviru
posebnih enot
DOS)

445 oseb

528 oseb

544 oseb

536 oseb

1.123 oseb
(932 v okviru
POS, 191 v
okviru
posebnih enot
DOS)
539 oseb

924 oseb

927 oseb

935 oseb

981 oseb

1.045 oseb

1.114 oseb
(920 v okviru
POS, 194 v
okviru
posebnih enot
DOS)
495 oseb

1.124 oseb, od
tega 64 % v BE
in SS

69,6 %
/

/

vključitev 35 % oseb, ki bodo leta 2020
vključene v storitev VDC in bodo
potrebovale nastanitev in oskrbo,
oziroma zagotovitev okvirno 1.600
mest, od tega 60 % v skupnostnih
oblikah
okvirno 200 oseb, vključenih v
programe za osebe po možganski
poškodbi, od tega 50 % v skupnostne
oblike

70,3 %
52 oseb

52 oseb

38

58 oseb

98 oseb****

102 osebi

111 oseb, od
tega 40 v SS
ali BE, kar je
36 %

55,5 %

KAZALNIK

CILJ DO LETA 2020

Institucionalno varstvo
oseb z motnjo v duševnem
razvoju v posebnih SV
zavodih in v okviru
posebnih enot DOSSURS, SSZS
Institucionalno varstvo
oseb s težjimi senzornimi
in gibalnimi ovirami in
motnjami v posebnih SV
zavodih in v okviru
posebnih enot DOSSURS, SSZS
Institucionalno varstvo
oseb, starejših od 65 letSSZS

povečanje obstoječega števila vključitev
na okvirno 1.000 mest, od tega 60 %
vključenih v različne oblike org.
nastanitev v skupnosti

Kratkotrajne
institucionalne namestitve

okvirno 210 vključenih, od tega
približno 80 % v skupnostnih oblikah

- celodnevno IVO: vključitev približno
4,8 % populacije starejših od 65 let v
letu 2010 oziroma zagotovitev okvirno
20.000 mest;
- namestitev in varstvo starejših od 55
let z različnimi oblikami invalidnosti, ki
niso nastale v starosti, v dopolnilnih
(alternativnih) oblikah (oskrba v drugi
družini, bivalne skupine, posebni
oddelki): zagotovitev okvirno 6.000
mest.
– okvirno 100 mest za otroke in
mladoletnike z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju;
– okvirno 1.100 mest za starejše od 65
let;
– okvirno 300 mest zunaj domov za
starejše, za odrasle osebe (paliativna
oskrba v specializiranih ustanovah).

2012

2013

316 oseb

360 oseb

80 oseb

17.017 oseb

70 oseb

17.255 oseb

2014

2015

2016

2017

Realizacija
cilja (2017)

309 oseb (184
v okviru POS,
125 v okviru
posebnih enot
DOS)
68 oseb (26 v
okviru POS, 42
v okviru
posebnih enot
DOS)

336 oseb (219
v okviru POS,
117 v okviru
posebnih enot
DOS)
126 oseb (76 v
okviru POS, 39
v okviru
posebnih enot
DOS)

272 oseb (155
v okviru POS,
117 v okviru
posebnih enot
DOS)
51 oseb (11 v
okviru POS, 40
v okviru
posebnih enot
DOS)

273 oseb (147
v okviru POS,
126 v okviru
posebnih enot
DOS)
62 oseb (12 v
okviru POS, 50
v okviru
posebnih enot
DOS)

17.574 oseb

17.915 oseb

18.174 oseb

18.347 oseb

27,3 %

29,5 %

96,6 %

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Viri podatkov: IRSSV, MDDSZ, SURS, SSZS 2018a, SSZ 2018b
SS: stanovanjska skupina, BE: bivalna enota, POS: posebni socialnovarstveni zavod, DOS: dom za stare
* Podatek se nanaša na stanje v juliju 2018.
** Gre za otroke in mladostnike, ki so vključeni v program vzgoje in izobraževanja.
*** Osebe po pridobljeni možganski poškodbi (poškodbe glave) so vključene tako v 16-urno kot tudi 24-urno institucionalno varstvo v okviru VDC, tako da so štete tudi pri teh podatkih.
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n.p.

/

**** Podatki od leta 2015 naprej so pridobljeni na IRSSV na podlagi prenovljene metodologije. Občutno razliko med podatki pred letom 2015 in kasneje tako lahko pripišemo tudi spremenjeni
metodologiji poročanja.

Realizacija ciljev pri storitvah nastanitve z oskrbo je zelo različna, od dobrih 27 % do skoraj 100 % realizacije. Najnižjo realizacijo ciljev zaznavamo pri storitvah
institucionalnega varstva oseb z motnjo v duševnem razvoju ter oseb s senzornimi in gibalnimi ovirami v posebnih socialnovarstvenih zavodih in v okviru posebnih
enot domov za stare. Cilji pri institucionalnem varstvu omenjenih ciljnih skupin so glede na stanje v obdobju 2012 – 2017, ko se je število vključenih oseb
zniževalo, postavljeni zelo visoko. Nanašajo se zlasti na okrepitev nastanitvenih kapacitet (v okviru POS in DOS) v skupnosti, kar pa se v omenjenem obdobju še
ni zgodilo. Realizacija cilja glede institucionalnega varstva v POS in posebnih oddelkih DOS za odrasle osebe z več motnjami je bistveno boljša (okrog 70 %), saj
gre za skupino, ki je v teh ustanovah najbolj zastopana.
Vključitev otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v institucionalno varstvo poteka nekako v skladu z načrtovanimi cilji do leta 2020.
Realizacija cilja za vključitev v dnevno institucionalno varstvo je 85 %, v celodnevno (24-urno) varstvo pa dvotretjinska. Število vključenih otrok in mladostnikov
v celodnevno varstvo se sicer konstantno znižuje (v obdobju 2012 – 2017 za 30 %).
Cilj glede 16-urne namestitve odraslih oseb v okviru VDC ali CUDV je uresničen v 70 %. Število oseb v tej storitvi se počasi zvišuje, medtem ko se število vključenih
v 24-urno institucionalno varstvo v okviru VDC in CUDV znižuje. Podatkov o številu oseb po poškodbi glave v institucionalnem varstvu v okviru različnih zavodov
nimamo. Podatek, ki se nanaša na nastanitve v okviru VDC in CUDV, kaže sicer na polovično realizacijo zastavljenega cilja, vendar pokaže le parcialno sliko, saj
kot že omenjeno, nimamo podatkov, ki bi se nanašali na različne ustanove, ki izvajajo institucionalno varstvo za to skupino odraslih oseb. Pri institucionalnem
varstvu odraslih v okviru VDC, CUDV, posebnih SV zavodov in kombiniranih domovih za stare so cilji posebej usmerjeni na krepitev skupnostnih oblik namestitve.
V zgornji tabeli so navedeni le podatki o odraslih, ki živijo v skupnostnih oblikah namestitve v okviru VDC in CUDV. Kot skupnostne oblike smo pri tem šteli
bivanje v bivalnih enotah ali stanovanjskih skupinah teh zavodov.
Cilj glede 4,8 % vključitve populacije starejših od 65 let v institucionalno varstvo v domove za stare je realiziran v skoraj 97 %. Podatkov o kratkotrajnih namestitvah
pa ni možno pridobiti, saj jih SSZS ne zbira.
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➢

razmerje med številom uporabnikov (nad 65 letom starosti) pomoči na domu in številom uporabnikov (nad 65 letom starosti) institucionalnega varstva
v domovih za stare (na letni ravni):

Preglednica 15: Razmerje med številom uporabnikov institucionalnega varstva v domovih za stare in številom uporabnikov pomoči na domu (2012 –
2016)
KAZALNIK
Razmerje med številom uporabnikov (nad 65 letom starosti) pomoči na domu
in številom uporabnikov (nad 65 letom starosti) institucionalnega varstva v
domovih za stare (na letni ravni)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 : 2,8

1 : 2,9

1 : 2,9

1 : 2,8

1:2,7

1:2,6

Vira podatkov: IRSSV in SSZS

Razmerje med uporabniki pomoči na domu in uporabniki domov za stare, ki so stari 65 let ali več, še vedno kaže na premočno prisotnost institucionalne oskrbe,
čeprav se razmerje v prid pomoči na domu z leti malenkost popravlja.
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Drugi cilj Resolucije je usmerjen v izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti
in dosegljivosti storitev in programov ter v povečanje števila uporabnikov skupnostnih oblik socialnega
varstva na račun zmanjšanja števila uporabnikov institucionalnih oblik.
V obdobju izvajanja Resolucije se število socialnovarstvenih programov, višina namenjenih sredstev in
število uporabnikov v programih ni bistveno spreminjalo, iz leta v leto sicer rahlo narašča število
sofinanciranih programov s strani MDDSZ, povečuje pa se tudi število programov, vključenih v petletno
sofinanciranje. Realizacija ciljev, ki jih v zvezi z razvojem mreže socialnovarstvenih programov, postavlja
Resolucija, je zelo različna, izpostavljamo pa le najbolj izstopajoče (tako v pozitivnem kot tudi v
negativnem smislu). Realizacija ciljev Resolucije na področju razvoja programov za preprečevanja nasilja
je zelo dobra. Podatki o realizacije ciljev na področju razvoja programov socialne rehabilitacije zasvojenih
so nekoliko okrnjeni, saj so cilji na tem področju postavljeni tako, da njihove realizacije z zbranimi podatki
ni možno natančno spremljati. Iz podatkov za leto 2017 lahko ugotovimo le, da je na področju socialne
rehabilitacije zasvojenih delovalo 34 programov. Realizacija ciljev za programe na področju duševnega
zdravja je na splošno dobra, razen pri cilju, ki se navezuje na kapacitete v stanovanjskih skupinah. Ta cilj
je bil v letu 2017 realiziran v dobrih 40 %. Realizacija ciljev za programe, ki so namenjeni brezdomcem,
je dobra, razen pri cilju, ki se navezuje na mesta v programih namestitvene podpore; leta 2017 je bilo
namreč na razpolago 51 mest (cilj je 150 mest, kar pomeni da gre za tretjinsko realizacijo). Cilji Resolucije
glede razvoja mreže programov za otroke in mladostnike se prav tako dobro realizirajo. Le cilj v zvezi s
stanovanjskimi skupinami za mladostnike (po naših podatkih) zaenkrat ostaja še povsem neizpolnjen.
Število skupin za samopomoč starejših rahlo upada, cilj v zvezi z regijskimi medgeneracijskimi središči
pa se je že v polnosti realiziral. Število programov za invalide, ki so sofinancirani kot socialnovarstveni
programi, se niža, vendar pristojno ministrstvo preko posebnih razpisov sofinancira tudi programe
osebne asistence ter drugih storitev za okrepitev samostojnejšega in bolj neodvisnega življenja invalidov.
Teh programov je bilo v letu 2017 34. Cilj glede mreže specializiranih programov psihosocialne pomoči
otrokom, odraslim ali družinam namenjena razreševanju osebnostnih problemov se navezuje na število
terapevtov, ki lahko izvajajo tovrstno pomoč. Natančnih podatkov o številu takih terapevtov nimamo, na
podlagi podatkov o številu zaposlenih v tovrstnih programih, pa lahko ocenimo, da zastavljen cilj že
dosežen. Cilj na področju programov za Rome je bil v letu 2017 realiziran v slabih dveh tretjinah. Pristojno
ministrstvo je v tem letu namreč sofinanciralo štiri socialnovarstvene programe, ki so bili namenjeni
preprečevanju socialne izključenosti Romov, poleg tega pa je začelo delovati še sedem večnamenskih
romskih centrov. Cilj glede razvoja mreže drugih programov, ki so tudi namenjeni odpravljanju socialnih
stisk ljudi, je realiziran v dobri polovici.
Pri pregledu podatkov o socialnovarstvenih storitvah ugotavljamo, da je stanje glede realizacije ciljev, ki
jih za to področje postavlja Resolucija, zelo različno; od storitev, za katere so cilji že realizirani oziroma
skoraj realizirani, pa do storitev, ki v praksi še niso zaživele ali pa zanje ni možno dobiti podatkov. So pa
tudi storitve, za katere so cilji zapisani tako, da njihove realizacije glede na razpoložljive podatke ni
možno spremljati. Storitve, za katere cilji do leta 2020 niso realizirani niti do polovice, so: institucionalno
varstvo oseb z motnjo v duševnem razvoju v posebnih socialnovarstvenih zavodih in v okviru posebnih
enot domov za stare, institucionalno varstvo oseb s težjimi senzornimi in gibalnimi ovirami in motnjami
v teh zavodih, dnevne oblike varstva starejših od 65 let v domovih za stare, specializirane oblike
dnevnega varstva za posebne skupine starejših od 55 let ter pomoč na domu za osebe nad 65 let, ki
zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje.
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Razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik
socialnega varstva še vedno kaže v prid institucionalnim oblikam, vendar pa se stanje iz leta v leto
izboljšuje. Na enega uporabnika skupnostnih oblik je namreč v letu 2017 prišlo 1,23 uporabnika
institucionalnih oblik socialnega varstva. Tudi razmerje med številom starejših uporabnikov pomoči na
domu in številom starejših uporabnikov institucionalnega varstva v domovih za stare se je glede na
prejšnja leta izboljšalo in že preseglo izhodiščno stanje iz leta 2012 (1 : 2,8). Za leto 2017 smo namreč
zabeležili razmerje 1 : 2,6.
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3. CILJ: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH OBLIK
POMOČI

S

POVEČANJEM

IZVAJALSKIH

UČINKOVITOSTI

ORGANIZACIJ,

UPRAVLJANJEM

POVEČANJEM

KAKOVOSTI

IN

UPRAVLJANJA
NJIHOVE

ZAGOTAVLJANJEM

IN

VODENJA

AVTONOMIJE
VEČJEGA

TER

VPLIVA

UPORABNIKOV IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN
IZVAJANJE STORITEV

Ključni kazalnik: spremljanje kakovosti v izvajalskih organizacijah (na področju storitev in
programov) z uporabo certificiranega sistema upravljanja kakovosti.
Ciljna vrednost ključnega kazalnika do leta 2020: doseči, da vsi izvajalci socialnovarstvenih storitev
in vsi izvajalci javnih verificiranih socialnovarstvenih programov, ki imajo vsaj 10 zaposlenih,
pridobijo certifikat katerega izmed certificiranih sistemov upravljanja kakovosti ter da se kazalniki
sistema za upravljanje s kakovostjo uporabljajo tudi pri nadzorih in ocenjevanju uspešnosti izvajalcev.
Vrednost ključnega kazalnika 2016:
Med okvirno 15 in 20 % izvajalcev socialnovarstvenih storitev ima pridobljen certifikat upravljanja
oziroma vodenja kakovosti. Poleg teh pa še slaba polovica ostalih izvajalcev storitev v svoji organizaciji
vsaj delno ali v celoti uporablja katerega od sistemov upravljanja oziroma vodenja kakovosti. Med
javnimi socialnovarstvenimi programi, v katerih je zaposlenih vsaj 10 oseb (takih programov je bilo v letu
2017 29), je le pet izvajalcev programov pridobila enega izmed certifikatov upravljanja oziroma vodenja
kakovosti. Poleg teh je še sedem socialnovarstvenih programov pridobilo enega izmed omenjenih
certifikatov.
Ostali kazalniki:
➢

delež izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki imajo uveden certificiran način upravljanja s
kakovostjo;

➢

delež izvajalcev programov socialnega varstva, ki imajo uveden certificiran način upravljanja s
kakovostjo;

➢

delež programov socialnega varstva (sofinanciranih s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve), ki imajo uveden takšen način evalvacije programa, ki upošteva vidik koristnosti
vključitve uporabnika v program;

➢

število delujočih (se sestanejo vsaj enkrat na leto) uporabniških sosvetov (na letni ravni) pri
izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov.

Preglednica 16: Kazalniki za spremljanje uresničevanja tretjega cilja Resolucije (2012 - 2017)
KAZALNIK
Delež izvajalcev
socialnovarstvenih storitev, ki
imajo uveden certificiran
način upravljanja s kakovostjo

VIR
PODATKOV
MDDSZ,
IRSSV

2012

2013

2014

2015

2016

2017

približno
20 % CSD

približno
20 % CSD*

12,6 %
izvajalcev
***

12,6 %
izvajalcev
***

12,6 %
izvajalcev
***

17,8 %
izvajalcev
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KAZALNIK
Delež izvajalcev programov
socialnega varstva, ki imajo
uveden certificiran način
upravljanja s kakovostjo
Delež programov socialnega
varstva (sofinanciranih s strani
MDDSZ), ki imajo uveden
takšen način evalvacije
programa, ki upošteva vidik
koristnosti vključitve
uporabnika v program
Število delujočih (se sestanejo
vsaj enkrat na leto)
uporabniških sosvetov (na
letni ravni) pri izvajalcih
socialnovarstvenih storitev in
programov

VIR
PODATKOV
IRSSV

IRSSV

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15 oziroma
8,7 %
programov

9 oziroma
6,4 %
programov

9 oziroma
6,3 %
programov

11 oziroma
6,5 %
programov

13 oziroma
6,6 %
programov

12 oziroma
5,9 %
programov

**

**

**

**

**

**

86 oziroma
50 %
programov

69 oziroma
48,9 %
programov

67 oziroma
43,8 %
programov

83 oziroma
41,9 %
programov

**

**

**

101
oziroma
59,8 %
programov

124
oziroma
61,1 %
programov

**

**

IRSSV

34
programov
, kar je 19,8
%
programov

26
programov
, kar je 18,4
%
programov

37
programov
, kar je 24,2
%
programov

35
programov
, kar je 20,7
%
programov

30
programov
, kar je 15,2
%
programov

37
programov
, kar je 18,2
%
programov

**

**

**

**

**

**

* Podatek se nanaša na leto 2012.
** Podatek se nanaša na programe, ki so sofinancirani preko vsakoletnega Javnega razpisa za sofinanciranje programov
socialnega varstva na MDDSZ.
*** Podatek je pridobljen z anketo med izvajalci javnih socialnovarstvenih storitev v letu 2015. Stopnja odzivnosti je bila 60 %,
zato je informacija le okvirna.

Tretji cilj Resolucije naslavlja področja, za katera se zdi, da so bila v obdobju izvajanja Resolucije deležna
najmanj strokovne pozornosti in sistemskih spodbud ter tudi ukrepov in aktivnosti v nacionalnem in
regijskih izvedbenih načrtih. Podatki glede upravljanja kakovosti v izvajalskih organizacijah so dokaj
skopi, zato smo že v letu 2015 na IRSSV izvedli anketo med izvajalci javnih socialnovarstvenih storitev,
ponovili pa smo jo v letošnjem letu. Stopnja odzivnosti v letu 2015 je bila 60 %, letos pa je odgovorilo
72,5 % vprašanih izvajalcev (več o izvedbi ankete, merskih inštrumentih in raziskovalnih metodah v
poglavju Metodologija).
Certifikat upravljanja oziroma vodenja kakovosti je v letu 2015 imelo 12,6 %, v letu 2018 pa 17,8 %
izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki so odgovorili na to vprašanje. Glavni razlog za nizek delež
izvajalcev, ki ima uveden določen certifikat upravljanja s kakovostjo, je pomanjkanje finančnih sredstev
in kadra, ki bi se ukvarjal s tem področjem, ali pa so izvajalci šele v postopku pridobivanja certifikata.
Najpogosteje imajo izvajalci pridobljen certifikat E-Qalin ali pa certifikat ISO 9001. Poleg izvajalcev, ki
imajo pridobljen certifikat kakovosti, še slaba polovica ostalih vsaj delno ali v celoti uporablja katerega
od sistemov upravljanja oziroma vodenja kakovosti, in sicer najpogosteje model E-Qalin.
Med programi socialnega varstva je le 5,9 % takih, v katerih se izvaja certificiran način upravljanja s
kakovostjo. Ta delež z leti pada, saj je bilo še v letu 2012 takih več kot 8 % programov.
Eden pomembnih elementov upravljanja s kakovostjo je spremljanje zadovoljstva tako zaposlenih kot
tudi uporabnikov storitev in njihovih svojcev. Zato nas je zanimalo, ali izvajalci na kakršenkoli način
spremljajo oziroma merijo zadovoljstvo svojih uporabnikov, njihovih bližnjih in zaposlenih.
Večina izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki je odgovorila na naš vprašalnik, izvaja tako merjenje
zadovoljstva zaposlenih (89 %), merjenje zadovoljstva uporabnikov (93 %) ter njihovih bližnjih (80 %) s
storitvami, ki jih izvajajo. Za merjenje zadovoljstva se izvajalci v največji meri poslužujejo rednih
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periodičnih anket, za merjenje zadovoljstva uporabnikov in njihovih bližnjih pa pogosto tudi knjige
pritožb in pohval. Veliko je tudi individualnih in skupinskih razgovorov ter sestankov, z zaposlenimi pa
izvajajo tudi supervizijo in tedenske sestanke, na podlagi katerih potem ugotavljajo njihovo zadovoljstvo.
Izvajalci, ki ne izvajajo merjenja zadovoljstva zaposlenih, kot razloge za to navajajo pomanjkanje časa in
kadra za to delo, majhnost kolektiva ter pomanjkanje izkušenj s tovrstnim delom. Izvajalci, ki ne izvajajo
merjenja zadovoljstva uporabnikov, kot enega izmed razlogov za to prav tako navajajo pomanjkanje
izkušenj s tovrstnim delom, ob tem pa izpostavljajo tudi »težavo«, da imajo nekateri njihovi uporabniki
odvzeto poslovno sposobnost, kar jim očitno predstavlja oviro za ugotavljanje njihovega zadovoljstva s
storitvami. Tisti, ki ne merijo zadovoljstva svojcev uporabnikov navajajo, da za to bodisi ne vidijo potrebe
ali pa za to nimajo ustreznega kadra.
Zanimalo nas je, katere ukrepe so izvajalci storitev na podlagi rezultatov ugotavljanja zadovoljstva
zaposlenih, uporabnikov in svojcev v zadnjih treh letih sprejeli v svojih organizacijah. Ugotavljamo, da je
bilo takih ukrepov veliko, kar pomeni, da rezultatom spremljanje zadovoljstva kadra, uporabnikov in
svojcev v izvajalskih organizacijah sledijo določene spremembe, novitete oziroma ukrepi. Izpostavljamo
najpogostejše:
-

Na podlagi ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih so bili v izvajalskih organizacijah v zadnjih treh
letih sprejeti naslednji ukrepi: več rednih (sprotnih) individualnih in skupinskih razgovorov,
dodatna izobraževanja, vključevanje zaposlenih v načrtovanje, razvoj in odločanje v
organizacijah, promocija zdravja na delovnem mestu (telovadba, odmori, jabolka, fizioterapija,
masaža itd.), ukrepi za boljše usklajevanje delovnega in družinskega življenja (skrbnejše
načrtovanje dopusta, varstvo otrok med počitnicami, prilagajanje delovnega časa nujnim
odsotnostim zaposlenih, omogočanje dodatnih odsotnosti zaradi družinskih razlogov itd.),
ukrepi za boljši in bolj transparenten prenos informacij, praznovanja in obdarovanja,
»teambuildingi«,

ureditev

delovnega

okolja

(parkirišče,

vetrolov),

plačilo

nadur

in

prerazporeditve zaposlenih.
-

Na podlagi ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov so bili v izvajalskih organizacijah v zadnjih
treh letih sprejeti naslednji ukrepi (posebej izpostavljamo ukrepe v domovih za stare in posebnih
SV zavodih, posebej ukrepe v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in
varstvo ter posebej ukrepe pri drugih izvajalcih storitev; v domovih za stare in varstveno delovnih
centrih je bilo sprejetih največ ukrepov): DSO/POS: ukrepi za večji vpliv stanovalcev na prehrano,
obiski kulturnih ustanov in prireditev izven zavoda, ukrepi za zagotavljanje večje zasebnosti,
preureditev in izboljšanje prostorov (preureditev sob in jedilnice, nabava novega pohištva,
negovalnih postelj in kopalne kadi, klimatizacija prostorov) in okolice (ureditev sprehajalnih poti,
visokih gred), aktivnosti izven zavoda (nakupovalni dnevi, izleti), ukrepi za izboljšanje
komunikacije, daljši čas za zajtrkovanje, osebno načrtovanje, boljši prenos informacij in večje
vključevanje stanovalcev v načrtovanje aktivnosti, okrepitev samozagovorniških skupin,
združevanja uporabnikov z namenom okrepitve njihovega vpliva na dogajanje in odločitve v
zavodu; VDC/CUDV: redni sestanki uporabnikov z vodstvom, ukrepi za izboljšanje kakovosti
prehrane in večji vpliv uporabnikov na izbiro prehrane, osebno načrtovanje in uvedba bolj
individualiziranega pristopa do uporabnikov, različna letovanja uporabnikov (tudi v manjših
skupinah), oblikovanje internih aktov v lahko berljivi tehniki, prerazporeditev uporabnikov
znotraj enot zavoda, ukrepi povezani s stavbo in prostori zavoda (beljenje, ureditev sob, oglasna
deska, ki jo lahko berejo osebe na vozičku), izvedba dodatnih aktivnosti, delavnic in projektov
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znotraj zavoda (zdrava prehrana, ekologija, rekreacija in šport, kulturna dediščina, ples, učenje
praktičnih veščin), obiski prireditev in dogodkov izven zavoda (kino, gledališče), vključevanje
uporabnikov v procese dela (v delo) v zavodu, vključevanje uporabnikov v delo izven zavoda
(integrirane zaposlitve, običajno delovno okolje) in obratno, različne izobraževalne vsebine in
vseživljenjsko učenje, vključevanje uporabnikov v načrtovanje in odločitve v zavodu, več
druženja, vpeljava ključne osebe, oblikovanje sveta uporabnikov; OSTALI IZVAJALCI STORITEV:
boljše obveščanje uporabnikov o novostih in spremembah (zloženke, splet), ukrepi izboljšanja
dostopnosti do stavb in storitev gibalno oviranim, boljše označbe na hodnikih, ukrepi za
izboljšanje komunikacije strokovnih delavcev z uporabniki, ukrepi za bolj integrirano oskrbo
uporabnikov, družabne aktivnosti in srečanja, skupine za samopomoč, organizacija
prostovoljstva in storitev socialnega servisa.
-

Na podlagi ugotavljanja zadovoljstva svojcev uporabnikov so bili v izvajalskih organizacijah v
zadnjih treh letih sprejeti naslednji ukrepi: ukrepi za redno in boljšo komunikacijo, prenos
informacij ter sprotno seznanjanje svojcev o stanju uporabnika (mesečni sestanki, obiski na
domu, sprotno preverjanje morebitnih odstopanj od načrtovane oskrbe), ukrepi povezani s
stavbo, okolico in prostori zavoda – izboljšanje bivalnega standarda (ureditev parkirišča,
preureditev sob), informiranje, osveščanja, predavanja in izobraževanja za svojce, svet staršev,
neformalna druženja s svojci (čajanke, srečanja svojcev, pikniki, praznična druženja in jubilejna
praznovanja), uvedba novih storitev, aktivnosti in dejavnosti v organizaciji, organiziranje prevoza
na dom uporabnika (1x mesečno), izboljšanje prehrane oziroma jedilnikov, vključevanje svojcev
v prostovoljne aktivnosti izvajalca in njihovo sodelovanje preko različnih projektov.

V slabih dveh tretjinah organizacij (62 %), ki izvajajo socialnovarstvene storitve, katerih predstavniki so
odgovorili na našo anketo, deluje organ (npr. svet uporabnikov ali uporabniški sosvet), ki zastopa
interese uporabnikov storitev. Ta delež je bil leta 2015 bistveno nižji, in sicer 49 %. Organi so imeli v letu
2017 od enega do 12 srečanj, najpogosteje pa imajo dva do tri srečanja na leto. Izvajalci, pri katerih
formalno ne deluje organ, ki bi zastopal interese uporabnikov, pa možnost zastopanja interesov
uporabnikov zagotavljajo z možnostjo aktivne udeležbe uporabnikov pri oblikovanju vsebin programov
(predlogi, mnenja, pobude), z individualnimi in skupinskimi razgovori, preko procesa oblikovanja
individualnega načrta, z možnostjo pritožbe, preko sveta zavoda ter anket.
Med socialnovarstvenimi programi pa je takih, ki imajo delujoč uporabniški sosvet, 18,2 %. Gre za
formalno oblikovane organe v okviru programov, kjer se uporabniki oziroma njihovi predstavniki
sestanejo vsaj enkrat na leto. Delež programov, v katerem deluje organ, ki formalno zastopa interese
uporabnikov, skozi leta nekoliko niha (glej Preglednico 16). V enotni sistem evalviranja
socialnovarstvenih programov je vključenih 124 programov, kar je 61,1 % vseh programov.
Naslavljanje vprašanj, ki jih pokriva tretji cilj aktualne Resolucije, s strani države (pristojnega ministrstva)
izvajalci socialnovarstvenih storitev ocenjujejo različno. Večina bi za večji angažma k uresničevanju tega
cilja potrebovala določene spodbude in podporo. Tretji cilj pokriva več področij (upravljanje s kakovostjo,
avtonomijo izvajalcev, učinkovitost upravljanja, večji vpliv uporabnikov), ki so sicer med seboj povezana,
vendar to ne zmanjšuje njihove kompleksnosti. Tako bi se morali vsakega posebej lotiti sistematično in
z vso resnostjo. Izvajalci socialnovarstvenih storitev se tega zavedajo. Za ukvarjanje z omenjenimi
področji potrebujejo več finančnih in kadrovskih virov, ustrezne usmeritve in smernice za delo na tem
področju, konkretno strategijo in poenoten sistem kakovosti, ki bo omogočal primerljivost med
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različnimi izvajalci. Želijo si, da bi neodvisna institucija na nekaj let pregledala, primerjala in ovrednotila
kakovost (v širšem smislu) v izvajalskih organizacijah. Pogrešajo kompetentnega sogovornika na
resornem ministrstvu, medresorsko sodelovanje in več izobraževanj in usposabljanj za razvoj področja
kakovosti. Po navedbah poročevalcev pa v izvajalskih organizacijah že sedaj veliko vlagajo v razvoj
kakovosti, vendar glede na kadrovsko podhranjenost (ki se bo po njihovih ocenah zlasti pri
institucionalnem varstvu v prihodnosti le še povečevala) obstoječim sistemom vodenja kakovosti, ki
zahtevajo obširno beleženje, vodenje in poročanje podatkov, niso preveč naklonjeni.
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2.4.

PREGLED IZVAJANJA UKREPOV OPREDELJENIH V
NACIONALNEM IN REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTIH

2.4.1. Pregled izvajanja ukrepov, opredeljenih v Nacionalnim izvedbenim načrtu
2017 - 2018

Resolucija določa, da naj bi se za uresničevanje njenih ciljev za obdobje štirih let pripravljali izvedbeni
načrti. Izvedbeni načrt za cilje na ravni države sprejema Vlada RS, ministrstvo, pristojno za socialne
zadeve pa koordinira njegovo pripravo. Resolucija tudi določa elemente (prioritetne cilje, ukrepe ter
nosilce, roke, potrebna finančna sredstva in indikatorje ukrepov), ki jih morajo izvedbeni načrti vsebovati,
ter roke za pripravo načrtov. Glede na ta določila bi moral prvi nacionalni izvedbeni načrt biti sprejet v
roku štirih mesecev od sprejetja Resolucije, še prej pa potrjen na nacionalni koordinacijski skupini, ki jo
je imenovalo pristojno ministrstvo. Nacionalna koordinacijska skupina je bila imenovana 22. 8. 2013, do
decembra 2018 pa je bilo izvedenih sedem sej (zadnja februarja 2018), na katerih smo obravnavali
različne verzije nacionalnih izvedbenih načrtov ter (na zadnjih treh) poročilo o izvajanju Resolucije, ki ga
je predstavil IRSSV.
Julija 2017 je Vlada RS končno sprejela Nacionalni izvedbeni načrt na področju socialnega varstva, in
sicer za obdobje 2017 – 2018. Ob koncu lanskega leta smo tako nosilce ukrepov prvič povprašali o
dinamiki izvajanja ukrepov, opredeljenih v nacionalnem izvedbenem načrtu, ob koncu letošnjega leta pa
smo zadevo ponovili (več o načinu zbiranja podatkov v poglavju Metodologija). Ugotovitve za vsak ukrep
posebej povzemamo v nadaljevanju, in sicer za celotno izvedbeno obdobje (leto 2017 in leto 2018), ob
koncu poglavja pa izpostavljamo ključne ugotovitve.

1. CILJ: ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
SOCIALNO OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA
Ukrepi za doseganje prvega cilja Resolucije
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV V
SMERI POENOSTAVITVE POSTOPKOV
Namen/aktivnosti: spremembe zakonodaje z namenom zmanjšanja administrativnega bremena
uporabnikov ter povečanje dostopnosti in transparentnosti z uvedbo informativnih izračunov.
Rok za izvedbo ukrepa: posredovanje gradiva na vlado do 31. 7. 2017
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sprememba zakonodaje ne zahteva dodatnih finančnih sredstev
Ocenjevalno orodje/kazalnik: uvedba informativnih izračunov; poenostavitev postopkov
odločanja
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Državni zbor je 12. 12. 2017 potrdil spremembe
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki prinašajo informativne izračune oziroma
odločbe in jih bodo CSD začeli izdajati januarja 2019. Namen informativne odločbe je
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV V
SMERI POENOSTAVITVE POSTOPKOV
razbremenitev vlagateljev za ponovno vlaganje vloge za podaljševanje letnih pravic (otroški
dodatek, državna štipendija, subvencija šolske malice in kosila ter znižano plačilo vrtca)in
razbremenitev CSD-jev za izdajanje odločb za podaljševanje teh pravic. Letne pravice se bodo
tako obnavljale avtomatsko in uporabnikom ne bo treba vsako leto vlagati vloge. Na tak
informativni izračun bo oseba lahko podala ugovor, v nasprotnem primeru pa bo informativni
izračun dobil naravo odločbe. Zaključek popolne avtomatizacije izdajanja informativnih izračunov
za letne pravice se načrtuje za jesen 2019 z izdajo prvega masovnega paketa informativnih
izračunov. V prihodnje bodo upravičenci do letnih pravic vsako jesen dobili na dom informativni
izračun, dolžnosti vlaganja vlog pa bo ostala samo za prvo zaprosilo za pridobitev posamezne
pravice in seveda sporočanje sprememb.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018:
V letu 2018 so na MDDSZ testirali nadgradnjo informacijskega sistema CSD za zagotovitev
podpore masovnemu avtomatičnemu informativnemu izračunu letnih pravic in za izdajanje
informativnih izračunov za vse pravice iz javnih sredstev na način, da bi bila zagotovljena
razbremenitev posameznikov (vlaganja vlog za podaljšanje veljavnosti letnih pravic) in
razbremenitev CSD-jev (z avtomatizacijo izdajanja informativnih izračunov za podaljšanje
veljavnosti letnih pravic). Ugotovili so, da omenjenih ciljev zaradi kompleksne zakonodaje in
objektivnih tveganj glede dostopnosti do podatkov iz virov, s strani katerih CSDji pridobivajo
podatke, ni mogoče doseči v celoti oziroma bi omenjena tveganja lahko povzročila negativne
posledice tako za upravičence (pravica ne bi bila pravočasno priznana) kot tudi za CSDje.
Z namenom, da se bo prehod na nov sistem podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev, tj. s
strani CSD po uradni dolžnosti, opravil kakovostno (z manj problemi, zaostanki in tudi lažje za
tiste, ki bodo vodili postopke odločanja o letnih pravicah iz javnih sredstev), je MDDSZ pripravilo
nov predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H). Z novelo predlagajo
umik masovnega avtomatičnega informativnega izračuna za letne pravice, ki naj bi se začel izvajati
septembra 2019 in nadomestitev z mehkim prehodom. To pomeni uvedbo mesečnega preverjanja
izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic od meseca decembra 2018 dalje
oziroma ohranitev izdaje informativnega izračuna le v primeru, ko bo informacijsko omogočena
avtomatizacija postopkov. Državni zbor RS je novembra 2018 sprejel ZUPJS-H, ki bo začel veljati
in se uporabljati 1. decembra 2018.
PRIPRAVA STRATEGIJE KAKOVOSTNEGA STARANJA V SLOVENIJI
Namen/dejavnosti: ustanovitev delovne skupine, začetek razprav in priprava strategije
Rok za izvedbo ukrepa: maj 2017
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ in UMAR ter druga pristojna ministrstva
Vir finančnih sredstev: proračun RS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: sprejeta Strategija kakovostnega staranja v Sloveniji
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Strategijo dolgožive družbe, ki je nadomestila
Strategijo kakovostnega staranja, je Vlada RS sprejela julija letos. Po sprejetju Strategije bodo
pristojna ministrstva pripravila akcijske načrte s konkretnimi predlogi rešitev za uresničitev
začrtanih usmeritev, za usklajenost akcijskih načrtov s Strategijo dolgožive družbe pa bo skrbela
delovna skupina. Za spremljanje izvajanja strategije bo Vlada RS imenovala Sveta RS za
medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo.
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PRIPRAVA STRATEGIJE KAKOVOSTNEGA STARANJA V SLOVENIJI
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: V Februarju 2018 je bil ustanovljen Svet Vlade RS za
aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Svet je imel prvo sejo marca 2018. Na podlagi
te seje Sveta so bila pristojna ministrstva pozvana, da pripravijo sistematični pregled že izvedenih
ukrepov posameznega resorja, ki sledijo usmeritvam Strategije dolgožive družbe, oz., ki naslavljajo
izzive dolgožive družbe. V novembru 2018 je bila na podlagi Poslovnika omenjenega Sveta
ustanovljena posebna Delovna skupina, katere glavna naloga bo koordinacija priprave akcijskih
načrtov.
PRIPRAVA NOVE OCENE MINIMALNIH ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV, KI SO PODLAGA ZA
ODLOČITEV OSNOVNEGA ZNESKA MINIMALNEGA DOHODKA
Namen/dejavnosti: skladno z zakonom je treba za petletno obdobje pripraviti novo oceno
minimalnih življenjskih stroškov
Rok za izvedbo ukrepa: september 2017
Odgovorni nosilec: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: proračun RS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: pripravljena nova ocena minimalnih življenjskih stroškov
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Na podlagi razpisa MDDSZ je IER v aprilu 2017
pripravil nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki je osnova za izračun višine osnovnega
zneska minimalnega dohodka. Študija je bila, kot že omenjeno, opravljena letos, uporabili pa so
podatke iz leta 2015. Na podlagi nove ocene je MDDSZ pripravilo novelo Zakona o
socialnovarstvenih prejemkih, v katerem predlaga dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka
oziroma denarne socialne pomoči iz 297,53 evrov na 331,26 evrov, hkrati pa tudi spremembo
nekaterih uteži za izračun DSP.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: V letu 2018 sprememb glede ocene minimalnih
življenjskih stroškov glede na leto 2017 ni bilo. Gre za enkratni ukrep, ki je bil izveden v letu 2017.
V zvezi z uporabo nove ocene minimalnih življenjskih stroškov pa je v letu 2018 prišlo do
naslednjih sprememb. Državni zbor RS je aprila 2018 sprejel novelo Zakona o socialnovarstvenih
prejemkih (ZSVarPre-F), s katero se je z namenom izboljšanja socialnega položaja samskih oseb
in parov brez otrok osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) iz 297,53 EUR povečal na
331,26 eur. Z ZSVarpre-F so bili takrat ustrezno prilagojeni tudi ponderji, s pomočjo katerih se
izračunava znesek minimalnega dohodka na posameznika oziroma družino. V zakonodajnem
postopku je bil sprejet amandma, da se v prehodnem obdobju OZMD zviša na 385,05 EUR (od 1.
6. 2018 do 31. 12. 2018), od 1. 1. 2019 pa velja OZMD 331,26 EUR. OZMD trenutno znaša 392,75
EUR (uskladitev z minimalnimi življenjskimi stroški v višini 2%). V novembru 2018 je bila v
Državnem zboru RS sprejeta novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G), ki se
bo začela uporabljati 1. januarja 2019. Ta ohranja višino osnovnega zneska minimalnega dohodka,
in sicer 392,75 evra in s tem ohranja trenutno mejo socialne varnosti upravičencev do DSP in
varstvenega dodatka.

PRIPRAVA LETNEGA POROČILA O SOCIALNEM POLOŽAJU V RS
Namen/dejavnosti: sprotno spremljanje, celovit pregled ter zgodnje opozarjanje na izstopajočo
socialno problematiko
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Rok za izvedbo: 31. 12. 2014/2015/2016/2017/2018 (letno poročilo) 11
Odgovorni nosilec: MDDSZ (izvedba IRRSV 12)
Vir finančnih sredstev: proračun RS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: Letno poročilo o socialnem položaju v RS (objavljeno na spletni
strani MDDSZ in IRSSV)
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: IRSSV je v letu 2017 pripravil že četrto poročilo
o socialnem položaju v Sloveniji. Gre za kompleksen in celovit pregled socialnega položaja
posameznikov in družin, ki ga raziskovalci opazujejo predvsem skozi njegove materialne vidike,
torej dohodkovni položaj, materialno blaginjo, materialno prikrajšanost, tveganje za revščino in
socialno izključenost, ter skozi dejavnike, ki na socialni položaj vplivajo (gospodarski položaj,
razmere na trgu dela, različne politike…). Poročilo ima vsako leto tudi posebno fokusno poglavje,
v katerem raziskovalci osvetlijo in natančneje (z različnih vidikov) analizirajo položaj določene
ranljive skupine ali socialne problematike.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Tudi v letu 2018 IRSSV pripravlja redno letno poročilo o
socialnem položaju v Sloveniji. Poleg vsebin, ki so stalnica poročila, letošnje fokusno poglavje
obravnava področje prejemanja dodatka za delovno aktivnost – število dodatkov, struktura
prejemnikov ter predlogi za nadaljnje usmeritve glede dodeljevanja tega dodatka.
RAZVOJ IN VZPOSTAVITEV CELOVITEGA MODELA SOCIALNE AKTIVACIJE
Namen/dejavnosti: priprava strokovnih in organizacijskih podlag za vzpostavitev enotne vstopne
točke za socialno aktivacijo, katerih delovanje bo podprto z delujočimi regionalnimi mobilnimi
enotami, ter priprava sistema sodelovanja protokolov med vsemi relevantnimi institucijami in
izvedba izobraževanja vseh deležnikov, vpetih v vzpostavitev sistema socialne aktivacije
Rok za izvedbo: 1.7.2017
Odgovorni nosilec: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS)
Ocenjevalno orodje/kazalnik: delujoč sistem socialne aktivacije; pripravljeni protokoli sodelovanja
med ključnimi deležniki
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep se je v letu 2017 že začel izvajati v praksi.
Na MDDSZ je bila ustanovljena posebna projektna enota, v kateri se je zaposlilo 48 koordinatorjev
za socialno aktivacijo (SA) in štiri osebe, ki zagotavljajo strokovno podporo za njihovo delovanje.
Koordinatorji za socialno aktivacijo delujejo na nivoju regij (vodijo regijske mobilne enote) in v
povezavi s CSD in UD na določenem območju. Tekom leta so bila izvedena tudi izobraževanja in
usposabljanja različnih deležnikov v projektu, pripravljeni in predstavljeni protokoli dela, navodila
in obrazci za delo posameznih akterjev v projektu ter oblikovani predlogi za okrepitev sodelovanja
in nadaljnje delo medinstitucionalnih komisij.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: V letu 2017 je bilo na MDDSZ opravljeno veliko nalog, ki
so omogočile začetek delovanja sistema socialne aktivacije in izvajanja programov, torej dejanske
vključitve uporabnikov v programe socialne aktivacije. Po turbulentnem obdobju začetka
delovanja sistema in programov SA so se stvari v letu 2018 umirile, akterji so se učili iz izkušenj in
celotna operacija SA je v drugi polovici leta 2018 potekala bolj umirjeno in po dogovorjenih
postopkih. Izvedba prvega cikla dolgih programov SA je zaključena, poteka že drugi cikel dolgih
programov, ki jih je zaradi različnih razlogov nekoliko manj kot v prvem ciklu. Izvajajo se delavnice
11
12

Že izvedena, objavljena so na spletni strani IRSSV in MDDSZ.
V okviru rednega letnega plana IRSSV
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RAZVOJ IN VZPOSTAVITEV CELOVITEGA MODELA SOCIALNE AKTIVACIJE
kratkih programov tipa A in tipa C. Po izvedenem javnem razpisu za izvajalske organizacije za
vmesne programe SA in podpisu pogodb z izbranimi izvajalci, so se v juniju in juliju 2018 začeli
izvajati tudi vmesni programi SA. V letu 2018 so v projektni enoti za delovanje sistema socialne
aktivacije realizirali nekaj novih zaposlitev, izvajali aktivnosti informiranja in komuniciranja ter
vzdrževali delovanja enotne vstopne točke. IRSSV je v tem letu pripravil dve poročili spremljanja
ter ocene poteka izvajanja socialne aktivacije.
INFORMACIJSKA PODPORA
Namen/dejavnosti: vzpostavitev informacijskega orodja − aplikacije za izvedbo in spremljanje
sistema socialne aktivacije in informativni izračun
Rok za izvedbo ukrepa: 31.12.2017 − aplikacija za socialno aktivacijo (dejavnosti v okviru ukrepa
se bodo izvajale tudi po izteku roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: nadgradnja informacijskega sistema
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Za ta ukrep je investicijska dokumentacija
pripravljena, vlogo za črpanje EU sredstev pa so na MDDSZ že posredovali na Službo vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Po potrditvi je predvidena objava javnega naročila in
razpisov. Predvideno je, da bo informacijska podpora pripravljena do naslednjega cikla razpisov
za programe socialne aktivacije (predvidoma v letu 2019).
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: MDDSZ je v letu 2018 objavilo javno naročilo za izbor
izvajalca informacijske podpore sistemu SA. Do konca leta 2018 pričakujejo podpis pogodbe z
izbranim izvajalcem.
RAZVOJ IN IZVAJANJE KRATKIH PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE
Namen/dejavnosti: priprava in izvedba razpisa programov socialne aktivacije, ki bodo usmerjeni k
različnim ranljivim skupinam in obenem prilagojeni posameznikovim individualnim potrebam
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 9. 2017−prvi razpis za programe socialne aktivacije (dejavnosti v okviru
ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: objavljeni razpisi za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev, vključevanje
posameznikov v programe
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj
in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« je bil objavljen aprila letos, programi pa so se
začeli izvajati jeseni. Izvajata se le dva tipa kratkih programov, in sicer Sklop 1 - delavnice tipa A:
»Krepitev osebnostnih veščin« in Sklop 3 - delavnice TIPA C: »Socialna aktivacija žensk iz drugih
kulturnih okolij«. Kratki programi socialne aktivacije se izvajajo le na nekaterih območjih Slovenije,
saj z razpisom ni bilo možno najti ustreznih izvajalcev za vsa območja. Ljubljana na primer nima
programa tipa A, saj je predvideni izvajalec programa odstopil od pogodbe. Kratkih programov
socialne aktivacije ni na Primorskem, v Zasavju in Posavju. Notranjska nima programa tipa A. V
Posavju so ustanovili skupino za samopomoč, kamor bodo usmerjali kandidate za kratke programe
socialne aktivacije.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018
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RAZVOJ IN IZVAJANJE KRATKIH PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE
V letu 2018 se je nadaljevalo izvajanje dveh sklopov kratkih programov, in sicer sklopa A in sklopa
C. Programi v okviru Sklopa C so se zaključili poleti 2018, medtem ko se aktivnosti programov
Sklopa A zaključujejo s koncem leta 2018. V obdobju 2017 se izvaja 21 kratkih programov oziroma
delavnic iz sklopa A ter osem programov oziroma delavnic iz sklopa C. Če kot vključitev v program
SA štejemo podpisano pogodbo o vključitvi 13, je bilo v obdobju od začetka izvajanja programov
SA do začetka avgusta 2018, po podatkih PE za delovanje sistema SA, v programe SA vključenih
1.162 uporabnikov, od tega se je 386 uporabnikov vključilo v delavnice kratkih programov 14.
RAZVOJ IN IZVAJANJE DOLGIH PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE TER POVEZOVANJE Z
ZAPOSLITVENIMI PROGRAMI
Namen/dejavnosti: priprava in izvedba razpisa programov socialne aktivacije, ki bodo usmerjeni k
različnim ranljivim skupinam in obenem prilagojeni posameznikovim individualnim potrebam
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 7. 2017 −prvi razpis za programe socialne aktivacije (dejavnosti v okviru
ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: objavljeni razpisi za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev, vključevanje
posameznikov v programe
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Za »Razvoj in izvajanje dolgih programov
socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« sta bila objavljena dva javna razpisa,
in sicer februarja in aprila 2017, v novembru pa še dodatni razpis za t.i. »hibridne programe«, ki se
bodo izvajali šest mesecev, in sicer na območjih, na katerih programi socialne aktivacije (tako kratki
kot tudi dolgi) ne izvajajo. MDDSZ poroča, da dolgi programi socialne aktivacije sicer delujejo
povsod, razen v Zasavju, Posavju in na Notranjskem.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018
Izvajanje dolgih programov se začelo konec septembra 2017. Prvi cikel teh programov se je
zaključil septembra 2018, drugi cikel pa se bo končal do konca leta 2019. V celoti v obdobju 20172019 dolge programe SA izvaja 16 (v prvem ciklu) oz. 15 (v drugem ciklu) izvajalskih organizacij, ki
so v prvem ciklu izvedle 25 dolgih programov, v drugem ciklu pa izvajajo 21 dolgih programov.
»Hibridni programi« so se pričeli izvajati julija 2018 in se bodo končali julija 2019. Na MDDSZ
poročajo, da že pripravljajo nov, peti javni razpis za sofinanciranje programov socialne aktivacije,
ki bo predvidoma objavljen v začetku leta 2019.
Če kot vključitev v program SA štejemo podpisano pogodbo o vključitvi14, je bilo v obdobju od
začetka izvajanja programov SA do začetka avgusta 2018, po podatkih PE za delovanje sistema
SA, v programe SA vključenih 1.162 uporabnikov, od tega največ, in sicer 552 uporabnikov, v dolge
programe SA15.
VZPOSTAVITEV VEČNAMENSKIH ROMSKIH CENTROV
Namen/dejavnosti: vzpostavitev 11 večnamenskih romskih centrov, v katerih bodo zaposleni
romski aktivatorji, ki bodo usmerjali delo vseh relevantnih akterjev ter izvajali osnovne naloge
socialne aktivacije

Gre za tripartitno pogodbo, ki jo podpišejo uporabnik (oseba, ki se vključuje v program SA), izvajalska organizacija, ki program
izvaja, in MDDSZ.
14
Trbanc, M. in drugi, 2018.
13
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Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: objavljen razpis za izbor izvajalcev, izvajanje projekta Večnamenski
romski centri
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih
romskih centrov (VNRC) je bil objavljen aprila letos. Namen javnega razpisa je bil vzpostavitev in
delovanje predvidoma enajstih večnamenskih romskih centrov, izbranih pa jih je bilo le sedem, in
sicer vsi v vzhodni kohezijski regiji (Maribor, Krško, Lendava, Kočevje, Trebnje, Črnomelj in Novo
mesto).Vsak romski center mora v enem letu opraviti nad 150 aktivnosti. Šteje se, da je aktivnost
opravljena, v kolikor ima vsaj 12 udeležencev.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Po poročanju MDDSZ v letu 2018 večnamenski romski
centri delujejo skladno z razpisnimi zahtevami in pogodbenimi obveznostmi. V vseh je zaposlen
najmanj en romski aktivator. Po mnenju izvajalcev so VNRC-ji dobro sprejeti tako s strani tamkaj
živečih pripadnikov in pripadnic romske skupnosti, kot tudi od večinskega prebivalstva lokalnih
skupnosti. VNRC-ji pripadnicam in pripadnikom romske skupnosti zagotavljajo vsebine za
pridobivanje novih znanj in veščin ter boljšo integracijo v širšo skupnost.

2. CILJ: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI
IN DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV
Ukrepi za doseganje drugega cilja Resolucije
PRIPRAVA IN SPREJEM ZAKONA NA PODROČJU DOLGOTRAJNE OSKRBE (EVA 2017-27110013)
Namen/dejavnosti: celovita ureditev področja dolgotrajne oskrbe in osebne asistence
Rok za izvedbo ukrepa: posredovanje gradiva na vlado do 30. 10. 2017
Odgovorni nosilec/nosilci: MZ, MDDSZ in drugi pristojni resorji
Vir finančnih sredstev: po verziji predloga zakona, nadgrajeni po javni razpravi, bo potrebno
zagotoviti ~150 mio eur
Ocenjevalno orodje/kazalnik: pripravljen in sprejet zakon
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Direktorat za dolgotrajno oskrbo pri MZ je
oktobra 2017 predstavil nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo, ki je bil v javni razpravi do novembra 2017. Poseben zakon, ki ureja področje
osebne asistence (Zakon o osebni asistenci) je bil v Državnem zboru sprejet februarja letos.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo so na MZ po javni razpravi nadgrajevali in ga pripravili na
nadaljnje formalne postopke usklajevanja. Predlog zakona že vključuje usmeritve Koalicijskega
sporazuma.
PRIPRAVA IN SPREJEM ZAKONA O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU (EVA 2014-2611-0002)
Namen/dejavnost: nov zakon bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb. Ključne novosti novega predpisa bodo: širitev kroga upravičencev do denarnih
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prejemkov in storitev, prenova dveh denarnih prejemkov, uvedba novih podpornih storitev,
omogočeno pa bo tudi prehajanje in vračanje med statusi.
Rok za izvedbo ukrepa: posredovanje gradiva na vlado do 31. 7. 2018
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: proračun RS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: pripravljen in sprejet Zakon o socialnem vključevanju
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: 21. decembra 2017 je Direktorat za invalide pri
MDDSZ v javno razpravo posredoval predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki
nadomešča ZDVDTP in glede na trenutno veljaven zakon razširja krog upravičencev, dodaja nekaj
novih podpornih storitev ter na novo opredeli možnost zaposlitve za osebe, ki imajo status invalida
po tem zakonu. Pred posredovanjem v javno obravnavo je predlog zakona že potrdila Delovna
skupina za pripravo strokovnih izhodišč novega predpisa o socialnem vključevanju.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Konec aprila 2018 je Državni zbor RS sprejel Zakon o
socialnem vključevanju invalidov. S tem je država realizirala odločbo Ustavnega sodišča RS iz leta
2007. Izenačili so dodatek za tujo nego in pomoč z dodatkom za pomoč in postrežbo po ZPIZ. Po
poročanju MDDSZ so v teku dogovori z ZPIZ za nemoten pričetek izvajanja materialnih pravic po
tem Zakonu s 1. 1. 2019. Na CSD-je so posredovali vzorec odločbe. Upravičencem po ZDVDTPO
ne bo potrebno oddajati novih vlog, saj bo prevedba zneskov izvedena avtomatično.
PRIPRAVA PODLAG ZA IZVEDBO PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V
IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI
Namen/dejavnosti: priprava ocenjevalnega orodja in metode postopkov, priprava podlag za razvoj
IT-podpore, analiza potreb za vzpostavitev skupnostnih storitev po regijah za ciljne skupine,
priprava podlag za izobraževanje načrtovalcev, koordinatorjev in izvajalcev
Rok za izvedbo ukrepa: 30.6. 2017−IRSSV
Odgovorni nosilec/nosilci: MZ, sodeluje MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: pripravljene podlage
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: IRSSV je junija letos pripravil dve poročili, ki
predstavljata podlago za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje
sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. V poročilu z naslovom Priprava orodij za ugotavljanje
potreb uporabnikov, metodika postopka ter ugotavljanje upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe
so predstavljeni postopki, metode in orodje, s katerimi bo možno določiti, ali so zavarovanci
upravičeni do dajatev (sredstev, storitev) iz zavarovanja. Oblikovano orodje je predpogoj za
začetek izvajanja pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje zakona. Tako
metodologija, ki je bila razvita v okviru tega ukrepa, omogoča na podlagi enotnih kriterijev in
postopka ugotoviti potrebe uporabnika po dolgotrajni oskrbi, obseg in vsebino potrebne pomoči
ter stopnjo upravičenosti. V okviru drugega poročila z naslovom: Razvoj spletne aplikacije za
spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe je bila razvita spletna aplikacija, v kateri IRSSV
prikazuje indekse dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Indeks ponuja vpogled v pokritost občin v
Sloveniji s storitvami dolgotrajne oskrbe na eni strani in potrebami ljudi na drugi strani.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Podlage za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali
prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, so bile pripravljene že v letu 2017, v
aprilu 2018 pa je MZ objavilo razpis za začetek izvajanja pilotnih projektov »Izvedba pilotnih
projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«.
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IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA
ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI
Namen/dejavnosti: vzpostavitev enotne vstopne točke, usposabljanje osebja in evalvacija sistema
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka do 31.12.2019)
Odgovorni nosilec/nosilci: MZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: vzpostavitev enotne vstopne točke in drugih podlag za izvajanje
zakona
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Javni razpis za izvedbo pilotnih projektov bo
objavljen predvidoma januarja 2018.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Aprila 2018 je bil objavljen Javni razpis za projekt
»Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni
oskrbi«. Namen JR je bil v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, semi-ruralno) v KR Vzhodna
Slovenija s celostnim pristopom in modelom integrirane, koordinirane ter na posameznika
usmerjene obravnave preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane
dolgotrajne oskrbe. Izbrana so bila tri pilotna okolja, in sicer: Celje (Zdravstveni dom Celje),
Dravograd (Koroški dom starostnikov) in Krško (Center za socialno delo Krško). V drugi polovici
leta 2018 so se tako v pilotnih okoljih že začele izvajati pilotne aktivnosti.
RAZVOJ PILOTNIH PROJEKTOV IKT-PODPORNE TEHNOLOGIJE
INTELIGENCE ZA PODALJŠANJE SAMOSTOJNEGA ŽIVLJENJA

IN

AMBIENTALNE

Namen/dejavnosti: vzpostavitev storitev IKT, s katerimi bo omogočeno osebam samostojno
življenje v domačem okolju z možnostjo povezave, nadzora in komunikacije z ustreznimi,
predvsem socialnimi in zdravstvenimi institucijami
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: objava razpisa za pilotno vzpostavitev storitev IKT, izbor izvajalcev,
izvajanje pilotnih projektov
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa se še niso začele
izvajati, so pa na pristojnem ministrstvu že imeli nekaj pogovorov na to temo. Poročevalci na
MDDSZ izpostavljajo dilemo, ali bo razvoj IKT projektov – podporne tehnologije in ambientalne
inteligence za podaljšanje samostojnega življenja tekel vzporedno z izvedbo pilotnega projekta za
dolgotrajno oskrbo ali ne. Izpostavili so tudi področje standardov in normativov, ki na primer za
storitev varovanja na daljavo v okviru socialnega servisa že obstajajo, vendar so opredeljeni zelo
ohlapno. S pilotnim projektom želijo razviti storitev, ki bo imela sodoben, mednarodno usklajen
standard na temo podpornih tehnologij.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Aktivnosti za izvedbo ukrepa so se v letu 2018 začele
izvajati. Projekt se izvaja kot javno naročilo »Razvoj pilotnega IKT projekta – podporne tehnologije
in ambientalna inteligenca za podaljšanje samostojnega življenja«, ki je bilo objavljeno avgusta
2018. Postopek izbora izvajalca je bil, zaradi vloženega revizijskega zahtevka, zaustavljen do
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odločitve Državne revizijske komisije. Vsebinsko bo projekt usklajen s projektom Informacijska
podpora za izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, ki ga vodi MZ.
PRILAGODITEV IN PREOBLIKOVANJE MREŽ INSTITUCIONALNEGA VARSTVA TER VSTOP
NOVIH IZVAJALCEV ZA PONUJANJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE
Namen/dejavnosti: izdelati analize potreb v posamezni regiji, izvesti izobraževanje in
usposabljanje osebja, pilotna izvedba skupnostnih storitev za trenutno mrežo institucionalnega
varstva in za nove izvajalce
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: opravljena analiza potreb, izvedena izobraževanja strokovnega
kadra, razpis za izbor izvajalcev, vključevanje posameznikov v storitve in programe
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti se zaenkrat še ne izvajajo, predvidoma
pa se bodo intenzivirale z ustanovitvijo projektne enote za deinstitucionalizacijo pri MDDSZ. Po
mnenju predstavnikov MDDSZ bo potrebno ukrep izvesti v tesnem sodelovanju z MZ, ki ima v ta
namen tudi del finančnih sredstev. Pri populaciji starejših ima MDDSZ finančna sredstva za
investicije, medtem, ko so vsebini ukrepov namenjena sredstva MZ.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Aktivnosti se zaenkrat še ne izvajajo, predvidoma pa se
bodo začele in intenzivirale z ustanovitvijo projektne enote za deinstitucionalizacijo na MDDSZ.
Ob koncu leta 2018 je na MDDSZ potekal izbor kandidatov za zaposlitev na tej enoti. MDDSZ
ponovno izpostavlja, da bo potrebno ukrep izvesti v tesnem sodelovanju z MZ, ki ima v ta namen
tudi del finančnih sredstev. MDDSZ ima finančna sredstva za investicije, medtem, ko ima MZ
sredstva za vsebine programov.
RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV IN STORITEV ZA ODRASLE IN OTROKE ZA
SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE
Namen/dejavnosti: zagotovitev skupnostnih storitev in programov za posamezne ciljne skupine
uporabnikov institucionalnega varstva s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju
(populacija, ki je vključena v varstveno-delovne centre, socialnovarstvene zavode, posebne in
kombinirane socialne zavode, zavode za usposabljanje itd.), vzpostavitev sistema koordinirane
oskrbe v skupnosti
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: opravljena analiza potreb in načrt izvedbe koordinirane oskrbe v
skupnosti, izvedba razpisov za izbor izvajalcev programov in storitev, izbor izvajalcev ter
vključevanje posameznikov v programe in storitve
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa so v začetni fazi, in
sicer so na MDDSZ v fazi priprave investicijske dokumentacije, ki jo bodo posredovali na Službo
vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Aktivnosti za izvedbo tega ukrepa so vezane na
ustanovitev projektne enote za deinstitucionalizacijo na MDDSZ, ki bo tudi pripravila celotno
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dokumentacijo (vsebino, razvoj skupnostih programov in storitev ter vse kar je povezano s
procesom deinstitucionalizacije).
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Aktivnosti za izvedbo ukrepa so v začetni fazi, in sicer na
MDDSZ pripravljajo dokumentacijo javnega razpisa.
INFORMACIJSKA PODPORA ZA IZVAJANJE SISTEMA DOLGOTRAJNE OSKRBE
Namen/dejavnosti: vzpostavitev informacijske podpore
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: delujoč in uporabljen informacijski sistem
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: MZ načrtuje, da bodo informacijski sistem razvili
v okviru pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v sistemsko izvajanje dolgotrajne oskrbe.
Javni razpis za pilotne projekte bo objavljen januarja 2018.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Iz MZ poročajo, da se bo informacijska podpora sistemu
dolgotrajne oskrbe izvajala na več nivojih, in sicer:
- informatizacija spremljanja procesa dolgotrajne oskrbe (od načrtovanja do izvajanja storitev); te
aktivnosti se izvajajo v okviru projekta »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v
izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«.
- informacijska podpora med različnimi deležniki v sistemu zdravstva, socialnega varstva,
dolgotrajne oskrbe in obračunom se bo gradila v okviru projekta »Vsebinska in informacijska
podpora pilotnim projektom dolgotrajne oskrbe« in projekta preoblikovanja obstoječih mrež ter
vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo
populacijo. Investicijska dokumentacija za to področje je po poročanju MZ v pripravi.
ANALIZA STANJA NA PODROČJU SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV TER
UGOTAVLJANJE POTREB CILJNIH SKUPIN IN UPORABNIKOV STORITEV ZA RAZVOJ MODELA
VZDRŽNEGA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA TEM PODROČJU
Namen/dejavnosti: ugotoviti, kdo so uporabniki teh storitev, kakšne so njihove želje in potrebe na
področju skupnostnih storitev in programov, njihove nakupne navade in kupna moč; analizirati
ponudbo v okviru javne službe in na trgu ter identificirati tiste skupnostne storitve in programe, ki
bodo pomenili tržni potencial za socialna podjetja. Rezultati raziskave in analize trga bodo
uporabljeni pri pripravi razpisov za spodbujanje razvoja skupnostnih dejavnosti v okviru socialnih
podjetij.
Rok za izvedbo ukrepa: december 2017
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedena raziskava in analiza trga
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa so v začetni fazi.
MDDSZ je pripravilo dokumentacijo in jo posredovalo v obravnavo in uskladitev na Urad za
izvajanje kohezijske politike pri MDDSZ. Po poročanju predstavnikov MDDSZ je dokumentacija v
zaključni fazi pregledovanja. Predvidoma v začetku leta 2018 bodo dokumentacijo (vlogo)
posredovali še Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Z analizo želi MDDSZ
dobiti odgovore na vprašanja kakšne so potrebe ranljivih ciljnih skupin oziroma uporabnikov
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ANALIZA STANJA NA PODROČJU SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV TER
UGOTAVLJANJE POTREB CILJNIH SKUPIN IN UPORABNIKOV STORITEV ZA RAZVOJ MODELA
VZDRŽNEGA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA TEM PODROČJU
različnih skupnostnih storitev in programov v različnih regijah in katere od teh skupnostnih storitev
in programov bi lahko, glede na svoj način funkcioniranja in delovanja, izvajala socialna podjetja,
pod pogojem, da je jim to izvajanje omogoča trajnejši obstoj.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: V letu 2018 je MDDSZ objavilo javno naročilo za izvedbo
raziskave: »Analiza stanja na področju skupnostnih storitev in programov ter ugotavljanje potreb
ciljnih skupin in uporabnikov storitev za razvoj modela vzdržnega socialnega podjetništva na tem
področju«. Do določenega roka za oddajo, ponudbe za izvedbo raziskave ni oddal noben
ponudnik. Na osnovi omenjenega dejstva in upoštevaje pomen, ki ga ima izvedba raziskave za
izvedbo ostalih razpisov MDDSZ pri spodbujanju socialnega podjetništva na področju izvajanja
skupnostnih storitev in programov, na MDDSZ načrtujejo ponovitev postopka.
ZAGOTOVITEV RAZLIČNIH OBLIK POMOČI IN PODPORE ZA NEFORMALNE OSKRBOVALCE
Namen/dejavnosti: priznati vlogo neformalnim oskrbovalcev in jim ponuditi ustrezno podporo
Pripravljena bodo priporočila za lokalne skupnosti v smislu razvoja programov, ki bodo v pomoč
neformalnim oskrbovalcem, ter predlog za priznavanje večje vloge neformalnih oskrbovalcev
Rok za izvedbo ukrepa: december 2017
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: ukrep ne zahteva finančnih sredstev
Ocenjevalno orodje/kazalnik: oblikovana priporočila za lokalne skupnosti ter predlog za razpravo
o formaliziranju vloge neformalnih oskrbovalcev
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Za prepoznavanje vloge neformalnih
oskrbovalcev ter zagotovitve ustrezne podpore je MDDSZ v letu 2017 izvedlo več razprav, okroglih
miz in posvetov. Namen teh posvetov je bil spodbujanje lokalnih okolij k prepoznavanju
pomembnosti in vloge neformalnih oskrbovalcev, zagotavljanju ustrezne podpore in pomoči tem
oskrbovalcem ter zagotavljanje finančne pomoči programom, ki povezujejo neformalne
oskrbovalce. Veliko razgovorov o neformalnih oskrbovalcih je bilo opravljenih tudi v okviru
razprave o Zakonu o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Predlog tega zakona
neformalnih oskrbovalcem zagotavlja usposabljanje, svetovanje, podporo ter dopust.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Eden izmed ključnih ciljev izvajanja pilotnega projekta na
področju dolgotrajne oskrbe »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje
sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« je tudi testiranje novih storitev in mehanizmov podpore
izvajalcem neformalne oskrbe. Glede na ta cilj so v treh izbranih pilotnih okoljih v letu 2018 že
začeli s testiranjem omenjenih novih storitev in mehanizmov podpore neformalnim izvajalcem.
MDDSZ poroča, da so v letu 2018 poleg rednih izobraževanj (preko socialnovarstvenih programov,
v lokalnih skupnosti, preko naših izvajalcev...) po celotni Sloveniji izvajali izobraževanja za različne
deležnike, med njimi tudi neformalne oskrbovalce o demenci. Na razpisu MZ, ki je bil pripravljen
v sodelovanju z MDDSZ, je bilo izbranih tudi sedem izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti, ki so
izvajali izobraževanja za različne javnosti.
USTANOVITEV MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA DEINSTITUCIONALIZACIJO
Namen/ dejavnosti: zagotavljanje dialoga in koordinacije procesa deinstitucionalizacije ter
spremljanje načrta deinstitucionalizacije
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USTANOVITEV MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA DEINSTITUCIONALIZACIJO
Rok za izvedbo ukrepa: 30. junij 2017
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: ukrep ne zahteva finančnih sredstev
Ocenjevalno

orodje/kazalnik:

sklep

o

ustanovitvi

medresorske

delovne

skupine

za

deinstitucionalizacijo
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep še ni realiziran. Vloga za
ustanovitevprojektne enote za deinstitucionalizacijo je v obravnavi na Uradu za izvajanje
kohezijske politike pri MDDSZ. Načrtuje se, da bo na omenjeni enoti zaposlenih pet oseb, javni
razpis za zaposlitve na tem področju pa bo objavljen v začetku leta 2018. Ena izmed prvih nalog
projektne enote (PE) bo ustanovitev medresorske delovne skupine za deinstitucionalizacijo.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Ukrep še ni realiziran. Projekt »Vzpostavitev projektne
enote za izvedbo deinsitunacionalizacije« je bil potrjen. Javni natečaj za zaposlitve v PE za izvedbo
deinstitucionalizacije je bil objavljen decembra 2018. Na MDDSZ pričakujejo, da bodo v začetku
leta 2019 te zaposlitve tudi realizirane. Ena izmed prvih nalog projektne enote bo ustanovitev
medresorske delovne skupine za deinstitucionalizacijo.
MODERNIZACIJA MREŽE DOMOV ZA STAREJŠE V SMERI PREOBLIKOVANJA V CENTRE ZA
PONUJANJE RAZLIČNIH SKUPNOSTNIH STORITEV, VKLJUČNO S PODPRTIMI STORITVAMI IKT
Namen/dejavnosti: investicije v infrastrukturo, v katero bodo umeščene skupnostne storitve, ki
bodo modernizirane ali razvite na novo v okviru ukrepov deinstitucionalizacije
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
Vir finančnih sredstev: sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR)
Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnih naročil za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev,
vzpostavitev centrov za ponujanje različnih skupnostnih storitev
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa se še niso začele
izvajati, so pa na pristojnem ministrstvu že imeli nekaj pogovorov na to temo. Poročevalci na
MDDSZ izpostavljajo dilemo, ali bosta modernizacija domov za starejše in razvoj IKT projektov
potekala vzporedno z izvedbo pilotnega projekta za dolgotrajno oskrbo ali ne. Izpostavili so tudi
področje standardov in normativov, ki na primer za storitev varovanja na daljavo v okviru
socialnega servisa že obstajajo, vendar so opredeljeni zelo ohlapno.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Ukrep se še ne izvaja. Predstavniki MDDSZ poročajo, da
so izhodišča za izvedbo projekta v pripravi.
GRADNJA OZIROMA PRIDOBITEV MREŽ SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH BIVALNIH ENOT ZA
IZVEDBO DEINSTITUCIONALIZACIJE NA PODROČJU INVALIDNOSTI IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Namen/dejavnosti: investicije v gradnjo oziroma vzpostavitev bivalnih in stanovanjskih ter
individualnih enot za zagotavljanje nastanitev pri skupnostnih oblikah pomoči osebam, ki so
odvisne od pomoči drugih, ter v vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje oskrbe v skupnosti
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESRR
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Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnih naročil za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev,
vzpostavitev skupinskih in individualnih bivalnih enot
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa se zaenkrat še ne
izvajajo. Tudi ta ukrep je tesno povezan z ustanovitvijo projektne enote za deinstitucionalizacijo.
Ta bo skupaj z raziskovalci, ki bodo pripravili analizo oziroma študijo, oblikovala smernice glede
potencialnih ciljnih skupin, ki se bodo preselile oziroma naselile v predvidenih namestitvenih
enotah. Z analizo skuša MDDSZ priti tudi do odgovora, na katerih območjih Slovenije se potrebe
po manjših namestitvenih enotah za osebe, ki potrebujejo organizirano oskrbo in pomoč,
povečajo oziroma zgostijo. Gradnja namestitvenih enot se bo predvidoma pričela leta 2021,
zaključila pa leto kasneje.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Na IRSSV so pripravili analizo potreb (številčno in
geografsko) po oskrbi v manjših namestitvenih enotah po Sloveniji z naslovom »Podpora pri
načrtovanju razvoja in krepitve storitev v procesu deinstitucionalizacije - analiza potreb po
regijah«.
Iz MDDSZ poročajo, da skupaj s partnerji poteka priprava potrebne investicijske dokumentacije
za zagon projekta in aktivnosti.
MODERNIZACIJA MOBILNIH ENOT ZA PODPORO PROGRAMOM, NAMENJENIH OSEBAM IZ
PRVE PREDNOSTNE NALOŽBE TE OSI IN DRUGIM Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI ZASVOJENOSTI
Namen/dejavnosti: nakup mobilnih enot, v katerih bodo umeščene integrirane socialne in
zdravstvene storitve, namenjene ranljivim skupinam in drugim z različnimi oblikami zasvojenosti
Časovni okvir izvajanja: 31. 10. 2017
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESRR
Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnih naročil za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev, nakup
mobilnih enot
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Za izvedbo ukrepa bosta v začetku leta 2018
objavljena dva javna poziva, in sicer se bo eden nanašal na nakup avtomobilov, drugi pa na
dodelitev avtomobilov v uporabo. Avtomobili (po poročanju predstavnikov MDDSZ bo na voljo
od 15 do 25 vozil različnih velikosti) bodo namenjeni javnim socialnovarstvenim programom na
področju socialne rehabilitacije zasvojenih, preventivnim programom in programom, ki so
namenjeni otrokom in mladostnikom z zaznanimi težavami.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Na MDDSZ je bila pripravljena investicijska
dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo (nakup) mobilnih enot. Predvidoma bo še v letu 2018
objavljeno javno naročilo za ta nakup, potem pa bo (predvidoma v prvem četrtletju 2019) MDDSZ
izvedelo tudi postopek za dodelitev teh enot izvajalcem.
VEČGENERACIJSKI CENTRI
Namen/dejavnosti: vzpostavitev 15 večgeneracijskih centrov za družine, ki bodo izvajali
preventivne programe z namenom preprečevanja zdrsa v socialno izključenost in revščino.
Večgeneracijski centri bodo glede na potrebe lokalnega okolja ponujali celodnevne dejavnosti
različnim ciljnim skupinam (dejavnosti, ki pomenijo oporo družinam in posameznikom,
dejavnosti za krepitev starševskih kompetenc, dejavnosti za kakovostno staranje idr.).
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Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka do 31.12.2021)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnega razpisa, število podprtih večgeneracijskih centrov
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep je bil v celoti izveden. V letu 2017 je
namreč začelo delovati 15 večgeneracijskih centrov (VGC) po celotni Sloveniji. Izvajalci so za
izvajanje programov z MDDSZ podpisali pogodbe za obdobje petih let. Za izvajanje ukrepa je
zadolžen Direktorat za družino pri MDDSZ. Direktorat za socialne zadeve preko svojih razpisov
financira še en program na tem področju, kar pomeni, da v Sloveniji deluje 16 tovrstnih
programov.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Ukrep je bil v celoti izveden. V letu 2018 deluje 15
večgeneracijskih centrov po celotni Sloveniji. MDDSZ poroča, da je bilo v okviru večgeneracijskih
centrov in partnerskih organizacij po Sloveniji odprtih 122 točk. Z namenom preprečevanja
socialne izključenosti in revščine je bilo v okviru VGC izvedenih preko 51.000 ur aktivnosti ter
preko 77.000 ur neformalnega druženja in informiranja ranljivih skupin. V aktivnosti je bilo
vključenih več kot 32.000 uporabnikov in 950 prostovoljcev.
PODPORA DELOVANJU VEČGENERACIJSKIH CENTROV ZA DRUŽINE
Namen/dejavnosti: nakup 15 avtomobilov, ki bodo podpora pri delovanju izbranih
večgeneracijskih centrov za družine, predvsem pri dejavnostih, ki bodo potekale na terenu.
MDDSZ bo kot lastnik kupljenih vozilte prek pogodbe dal v uporabo na JR izbranim
večgeneracijskim centrom za družine, in sicer za izvajanje njihovih dejavnosti. Tip vozil, ki se
predvideva v okviru nakupa, bo takšen, da bo z njim možen prevoz več oseb (enoprostorna
vozila).
Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnega naročila, število vozil v uporabi
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep še ni realiziran, saj bo MDDSZ razpis za
nakup vozil objavilo v prihodnjem letu. Vozila bodo namenjena večgeneracijskim centrom, ki so
začeli delovati v letu 2017.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Ukrep ni realiziran. MDDSZ je namreč objavilo javno
naročilo za nakup 15 kombiniranih vozil za prevoz do devet oseb, vendar ni prejelo nobene
ustrezne ponudbe. Na MDDSZ poročajo, da je v pripravi nov razpis za podporo delovanju
večgeneracijskih centrov.
USTANOVITEV NEFORMALNE MREŽE LOKALNIH SKUPNOSTI ZA IZMENJAVO DOBRIH PRAKS
NA PODROČJU IZVAJANJA SKUPNOSTNIH STORITEV
Namen/dejavnosti: pomoč pri mreženju lokalnih skupnosti – občin za izmenjavo dobrih praks pri
izvajanju socialnega varstva
Rok za izvedbo ukrepa: prvo srečanje do decembra 2017, nadaljnja srečanja predvidoma dvakrat
na leto
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ, SOZ, ZOS, ZMOS
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Vir finančnih sredstev: dodatna sredstva za vzpostavitev in delovanje neformalne mreže niso
potrebna
Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedeno vsaj eno srečanje neformalne mreže lokalnih skupnosti
na letni ravni
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep ni realiziran. Poročevalci iz MDDSZ
ocenjujejo, da je v praksi težko uresničljiv, zato se bo njegova vsebina nekoliko modificirala.
Promocija neformalnega povezovanja lokalnih skupnosti za izmenjavo dobrih praks na področju
izvajanja skupnostnih storitev se je odvijala, na primer, preko festivalov in drugih podobnih
dogodkov, kjer je tekla razprava z lokalnimi skupnostmi. Na MDDSZ pogrešajo nekoliko
konkretnejše zaveze in dogovore z občinami o njihovem angažmaju na tem področju.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: MDDSZ ugotavlja, da je ukrep v praksi težko uresničljiv,
čeprav se dejansko pri izvajalcih skupnostnih storitev v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi
razvijajo številne dobre prakse (in učenje s pomočjo dobrih praks postaja vse bolj pogosto tudi
na področju socialnega varstva). Te dobre prakse na področju skupnostnih storitev je MDDSZ
skupaj z izvajalci storitev tudi v letu 2018 predstavljalo na različnih strokovnih in drugih srečanjih,
še posebej na dogodkih, kjer so bili prisotni tudi predstavniki lokalnih skupnosti. MDDSZ
ugotavlja, da je cilj in namen ukrepa v NIN za naslednje izvedbeno obdobje potrebno zapisati
drugače, da bo ukrep lažje uresničljiv.
REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO
Namen/dejavnosti: priprava koncepta, zakonskih podlag in drugih podlag na izvedbo
reorganizacije centrov za socialno delo
Rok za izvedbo ukrepa: 1.10. 2018
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: proračun RS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: potrjen zagonski elaborat projekta dokument za izvedbo projekta
reorganizacije CSD
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep bo realiziran v predvidenih časovnih
rokih, saj bo reorganizacija v praksi zaživela z oktobrom 2018. Junija 2017 so bile sprejete
spremembe Zakona o socialnem varstvu, ki omogočajo izvedbo načrtovane reorganizacije. Pred
tem je bil načrt reorganizacije predstavljen na številnih posvetih, v kasnejši fazi pa so sledila
usklajevanja s strokovno javnostjo.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Ukrep je bil realiziran v predvidenih časovnih rokih. Nova
organizacijska struktura CSD je zaživela s 1. 10. 2018.
Sprejete pravne podlaga za spremembo organizacijske strukture CSD:
-

v letu 2017: Državni zbor, 19. 9. 2017: Zakon o spremembe in dopolnitvah Zakona o socialnem
varstvu (ZSV-H) in Vlada RS, 21. 12. 2017: Uredba o določitvi CSD, njihovega sedeža in teritorialne
pristojnosti ter določitvi enot CSD in njihovega območja delovanja;

-

v letu 2018: Vlada RS, 26. 4. 2018: Sklepi o ustanovitvi CSD (16) in Vlada RS, 26. 4. 2018:
Imenovanje v.d. direktorjev novoustanovljenih CSD.
Pri MDDSZ je bila za implementacijo ZSV-H oblikovana projektna skupina za reorganizacijo CSD.
Januarja 2018 so bile za posamezno območje s sklepom ministrice imenovane delovne skupine
za izvedbo reorganizacije CSD.
Vodje delovnih skupin za izvedbo reorganizacije CSD so bili imenovani za v. d. direktorjev
novoustanovljenih CSD z namenom priprave za začetek dela centra, organiziranje in vodenje
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strokovnega dela ter poslovanja centra vse do imenovanja direktorja CSD. Vzpostavljeno je bilo
tesno kontinuirano sodelovanje med vodji delovnih skupin oziroma v. d. direktorjev in člani
projektne skupine za reorganizacijo CSD pri MDDSZ.
Dne 1. 10. 2018 je zaživela nova organizacijska struktura, dotedanjih 62 CSD se je spojilo v 16
novih CSD s 63 enotami (iz CSD Maribor sta se oblikovali 2 enoti: CSD Maribor Center in CSD
Maribor Tezno). Enote CSD vodijo pomočniki direktorja.
Z uvedbo nove organizacijske strukture se je na ravni novoustanovljenega CSD organizirala
skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba),
služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki vključuje službo za
koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Znotraj skupne strokovne službe
bo delovala tudi mobilna strokovna enota oziroma mobilni tim, s katerim bo zagotovljen
interdisciplinaren pristop strokovnjakov različnih profilov. Člane mobilnega tima za konkretni
primer s sklepom imenuje direktor CSD. Sprememba organizacijske strukture CSD predstavlja
temelj za vsebinsko prenovo centrov za socialno delo.
PODPORA RAZVOJU SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV V SOCIALNIH PODJETJIH TER
VKLJUČEVANJU CILJNIH SKUPIN
Namen/dejavnosti: podpreti razvoj tistih skupnostnih storitev in programov v okviru socialnih
podjetij, ki bodo na eni strani pomenile dopolnitev storitvam v okviru javne službe
Časovni okvir izvajanja: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnega razpisa in izbor izvajalcev, število podprtih
socialnih podjetij
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa se zaenkrat še ne
izvajajo. Tudi za izvedbo tega ukrepa MDDSZ potrebuje že omenjeno Analizo stanja na področju
skupnostnih storitev in programov ter ugotavljanje potreb ciljnih skupin in uporabnikov storitev
za razvoj modela vzdržnega socialnega podjetništva na tem področju. Z analizo želijo dobiti
odgovore na vprašanja kakšne so potrebe ranljivih ciljnih skupin oziroma uporabnikov različnih
skupnostnih storitev in programov v različnih regijah in katere od teh skupnostnih storitev in
programov bi lahko, glede na svoj način funkcioniranja in delovanja, izvajala socialna podjetja,
pod pogojem, da je jim to izvajanje omogoča trajnejši obstoj.
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Aktivnosti za izvedbo ukrepa se za enkrat še ne izvajajo.
Ker je izvedba projekta vsebinsko v veliki meri pogojena z izvedbo JN »Analiza stanja na področju
skupnostnih storitev in programov ter ugotavljanje potreb ciljnih skupin in uporabnikov storitev
za razvoj modela vzdržnega socialnega podjetništva na tem področju« oz. pridobitvijo rezultatov
raziskave, bo MDDSZ k izvedbi ukrepa pristopilo po pridobitvi rezultatov raziskave, za izvedbo
katere bo ponovljen postopek javnega naročila.

3. CILJ: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH OBLIK POMOČI S
POVEČANJEM UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ,
POVEČANJEM NJIHOVE AVTONOMIJE TER UPRAVLJANJEM KAKOVOSTI IN ZAGOTAVLJANJEM
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VEČJEGA VPLIVA UPORABNIKOV IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN
IZVAJANJE STORITEV
Ukrepi za doseganje tretjega cilja Resolucije
PRIPRAVA RAZPISNIH MERIL ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV, KI
BODO OMOGOČALA PREDNOST PROGRAMOM, KI PONUJAJO BREZPLAČNE OZIROMA
DOSTOPNE STORITVE ZA UPORABNIKE
Namen/dejavnosti: prek razpisnih meril zagotoviti podporo tistim socialnovarstvenim
programom, ki zagotavljajo uporabnikom brezplačne storitve oziroma so te cenovno dostopne
in s tem dodatno spodbujajo socialno vključevanje
Rok za izvedbo ukrepa: letno prek razpisa
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve
Vir finančnih sredstev: priprava razpisnih meril ne zahteva dodatnih proračunskih sredstev
Ocenjevalno orodje/kazalnik: Pripravljena in sprejeta ustrezna razpisna merila za sofinanciranje
socialnovarstvenih programov, ki bodo zagotavljala prednost programom, ki ponujajo
brezplačne oziroma cenovno dostopne storitve za uporabnike
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep je, sicer v nekoliko spremenjeni različici,
realiziran. V Javnem razpisu za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 je med
splošnimi pogoji za kandidiranje na razpisu tudi pogoj, da prijavitelj zagotavlja brezplačno
izvajanje vseh vsebinskih aktivnosti prijavljenega programa za vključene uporabnike, razen v
primeru namestitvenih programov (materinski domovi, varne hiše, zatočišča, krizni centri,
stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja, terapevtske skupnosti, komune,
reintegracijski centri, stanovanjske skupine za odvisnike, nastanitvene programe za brezdomce,
zavetišča za brezdomne uživalce drog).
Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Ukrep je realiziran v enakih okvirjih kot leta 2017.
OBLIKOVANJE RAZPISNEGA MERILA, KI UPOŠTEVA SODELOVANJE UPORABNIKOV PRI
OBLIKOVANJU POSAMEZNEGA PROGRAMA
Namen/dejavnosti: spodbuditi delovanje uporabniških sosvetov v programih ter oblikovanje
programov na podlagi izraženih potreb uporabnikov
Rok za izvedbo ukrepa: letno prek razpisa
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve
Vir finančnih sredstev: proračun RS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: uvedba ustreznega razpisnega merila v javnih razpisih za
sofinanciranje socialnovarstvenih programov, ki daje prednost izvajalcem programov, ki pri
načrtovanju vsebin programov upoštevajo mnenja uporabnikov oziroma uporabniških sosvetov
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep se deloma (vsebina je nekoliko
modificirana) že izvaja v praksi, saj vsakoletni javni razpisi za sofinanciranje programov
socialnega varstva zagotavljajo finančna sredstva tudi za zaposlitev laičnih delavcev v programih.
Le ti pa so velikokrat bivši uporabniki programov, ki na podlagi lastnih izkušenj sooblikujejo
vsebine programov. Na splošno pa ima le peščica socialnovarstvenih programov delujoč
uporabniški sosvet, preko katerega lahko uporabniki vplivajo na izvajanje programa. V letu 2016
je namreč le 30 socialnovarstvenih programov, kar je 15,2 % programov, ki so bili v tem letu
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sofinancirani od MDDSZ, imelo delujoč uporabniški sosvet oziroma formalni organ, ki na ravni
programa zastopa interese uporabnikov.

Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Ukrep je realiziran v enakih okvirjih kot leta 2017. Ob
tem je smiselno izpostaviti le, da je med socialnovarstvenimi programi, ki jih je v letu 2017
sofinanciralo MDDSZ, 37 oziroma 18,2 % vseh, imelo delujoč uporabniški sosvet.
SPODBUJANJE PROGRAMOV ZASTOPNIŠTVA, ZAGOVORNIŠTVA IN SAMOZAGOVORNIŠTVA
PREK JAVNIH RAZPISOV ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV
Namen/dejavnosti: opolnomočenje uporabnikov; oblikovanje posebnega razpisnega merila, ki
daje prednost programom zastopništva, zagovorništva in samozagovorništva
Rok za izvedbo ukrepa: letno prek razpisa
Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve
Vir finančnih sredstev: proračun RS
Ocenjevalno orodje/kazalnik: uvedba ustreznega razpisnega merila v javnih razpisih za
sofinanciranje socialnovarstvenih programov, ki daje prednost programom zastopništva,
zagovorništva in samozagovorništva
Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: V zadnjih nekaj razpisih za sofinanciranje
programov socialnega varstva je MDDSZ med programi na področju duševnega zdravja razpisalo
posebno področje, ki se nanaša izključno na zagovorništvo. Zaenkrat obstaja en program, ki se
ukvarja z zagovorništvom za osebe s težavami v duševnem zdravju. Poleg tega tudi več drugih
izvajalcev programov socialnega varstva med svojimi aktivnosti izvajajo storitve zagovorništva.

?

Dinamika izvedbe ukrepa v letu 2018: Ukrep je realiziran v enakih okvirjih kot leta 2017.

*****
Izvedba ukrepov Nacionalnega izvedbenega načrta 2017 – 2018 se z letošnjim letom zaključuje. Že v
lanskem letu smo ugotavljali zelo različno dinamiko izvajanja teh ukrepov, od tistih za doseganje prvega
in tretjega cilja Resolucije, ki so večinoma že izvedeni, do nekaterih ukrepov za doseganje drugega cilja
Resolucije, ki so še zelo na začetku. Zanimivo je primerjati dinamiko izvedbe ukrepov ob koncu leta 2017
in ob koncu leta 2018 za ukrepe, ki so bili ob koncu leta 2017 v t.i. rumenem15 ali pa rdečem območju16,
saj na ta način pridobimo okviren vpogled v enoletni napredek pri njihovi izvedbi. Ugotovimo lahko, da
lahko le en ukrep iz rumenega območja ob koncu lanskega leta v letošnjem letu uvrstimo v zeleno
območje. Pet ukrepov, ki so bili ob koncu lanskega leta v rdečem območju, pa smo glede na trenutno
stanje uvrstili v rumeno območje. Enajstim ukrepom se stanje glede na konec leta 2017 ni bistveno
spremenilo, tako da sedem ukrepov še vedno ostaja v rdečem območju, štirje ukrepi, ki so bili v rumenem
območju že lansko leto, pa tam ostaja tudi letos. Dinamiko izvajanja ukrepov NIN 2017–2018 po
posameznih ciljih Resolucije za konec leta 2018 popišemo v nadaljevanju ter prikazujemo tudi na slikah.

V »rumeno« območje smo uvrstili ukrepe, za katere so se po poročanju nosilcev ukrepov oziroma poročevalcev začele odvijati
določene aktivnosti (npr. priprava dokumentacije, objavljen razpis, ipd.), ali pa se ukrep deloma že izvaja.
16
V »rdeče« območje smo uvrstili ukrepe, za katere ni bilo do sedaj izvedenih nobenih pomembnejših korakov in aktivnosti.
15
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Slika 1: Dinamika izvajanja ukrepov NIN 2017 – 2018 za doseganje 1. cilja Resolucije (stanje ob
koncu leta 2018)

✓


•

Strategija kakovostnega staranja (Strategija dolgožive družbe)

•

Nova ocena minimalnih življenjskih stroškov – dvig osnovnega zneska minimalnega
dohodka

•

Letno poročilo o socialnem položaju

•

Razvoj in vzpostavitev modela socialne aktivacije

•

Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije

•

Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije

•

Vzpostavitev večnamenskih romskih centrov

•

Spremembe ZUPJS v smeri poenostavitve postopkov

•

Informacijska podpora modelu socialne aktivacije


Za uresničitev prvega cilja Resolucije kot že izvedene izpostavljamo zlasti ukrepe, ki se nanašajo na
socialno aktivacijo, ki se je v letu 2017 začela izvajati na terenu. Ukrepi na tem področju se torej izvajajo
v predvidenih časovnih rokih, nekaj časovnega zamika je zaznati le pri ukrepu, ki se nanaša na
informacijsko podporo sistemu socialne aktivacije. V letu 2018 sprememb glede ocene minimalnih
življenjskih stroškov glede na leto 2017 ni bilo, saj gre za enkratni ukrep (predvidoma na vsakih pet let),
ki je bil izveden v letu 2017. V zvezi z uporabo nove ocene minimalnih življenjskih stroškov pa je v letu
2018 prišlo do nekaterih sprememb, saj so skozi leto večkrat spremenili oziroma popravili in uskladili
višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. Ta sedaj znaša 392,75 evra. Sprejeta je bila Strategija
dolgožive družbe, ustanovljen Svet Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje
posebna ter Delovna skupina, katere glavna naloga bo koordinacija priprave akcijskih načrtov na tem
področju. Letno poročilo o socialnem položaju v Sloveniji je pripravljeno vsako leto, v letu 2018 IRSSV
fokusno poglavje usmerja v obravnavo prejemanja dodatka za delovno aktivnost. Med realizirane ukrepe
lahko uvrstimo tudi vzpostavitev in delovanje večnamenskih romskih centrov.
Ukrep, ki se nanaša na spremembe ZUPJS v smeri poenostavitve postopkov, se ne bo realiziral na način,
ki je bil načrtovan, zato je prišlo do določenega časovnega zamika. Z novelo ZUPJS so na MDDSZ tako
predlagali umik masovnega avtomatičnega informativnega izračuna za letne pravice, ki naj bi se začel
izvajati septembra 2019, in nadomestitev z mehkim prehodom.
Ukrepi za uresničitev prvega cilja Resolucije se, razen dveh izjem, izvajajo v predvidenih časovnih rokih.
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Slika 2: Dinamika izvajanja ukrepov NIN 2017 – 2018 za doseganje 2. cilja Resolucije (stanje ob
koncu leta 2018)

✓

•

Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov na področju DO

•

Večgeneracijski centri

•

Reorganizacija CSD

•

Priprava in sprejem Zakona o socialnem vključevanju invalidov

•

Priprava in sprejem ZDO

•

Analiza stanja in ugotavljanje potreb ciljnih skupin skupnostnih storitev in
programov za razvoj vzdržnega socialnega podjetništva



•

Različne oblike pomoči in podpore za neformalne oskrbovalce

•

Izvedba pilotnih projektov na področju DO

•

Razvoj pilotnih projektov IKT za podaljšanje samostojnega življenja

•

Gradnja bivalnih enot v okviru deinstitucionalizacije

•

Modernizacija mobilnih enot za programe socialne rehabilitacije zasvojenih

•

Podpora delovanju VGC

•

Prilagoditev in preoblikovanje mrež institucionalnega varstva ter vstop novih
izvajalcev skupnostnih storitev in programov za starejše



•

Razvoj skupnostnih programov in storitev za odrasle in otroke

•

Informacijska podpora izvajanju DO

•

Ustanovitev medresorske DS za deinstitucionalizacijo

•

Modernizacija mreže domov za starejše v smeri preoblikovanja v centre za
ponujanje različnih skupnostnih storitev, vključno s podprtimi storitvami IKT

•

Ustanovitev neformalne mreže lokalnih skupnosti za izmenjavo dobrih praks
skupnostnih storitev

•

Podpora razvoju skupnostnih storitev in programov v socialnih podjetjih

Ukrepi za dosego drugega cilja Resolucije so vsebinsko najbolj raznoliki, saj posegajo tako na področje
reorganizacije izvajalskih mrež, na dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo, večgeneracijske centre in
okrepitev socialnega podjetništva. V letih 2016 in 2017 je bil na področju dolgotrajne oskrbe narejen
pomemben korak naprej. Pri Ministrstvu za zdravje je bil ustanovljen Direktorat za dolgotrajno oskrbo,
ki je oktobra 2017 predstavil nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo. Zakon ni bil sprejet, MZ pa poroča, da so predlog Zakona po javni razpravi
nadgrajevali in ga pripravili na nadaljnje formalne postopke usklajevanja. Kljub temu pa je bil v letošnjem
letu objavljen razpis za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega
zakona o dolgotrajni oskrbi. Izbrana so bila tri pilotna okolja, ki so v drugi polovici leta 2018 že začela
izvajati pilotne aktivnosti. V obdobju 2016 – 2018 je bil velik korak naprej storjen tudi pri reorganizaciji
centrov za socialno delo, saj so bile junija 2017 sprejete spremembe ZSV, ki so omogočile izvedbo
načrtovane reorganizacije. Ta je stopila v veljavo oktobra 2018, ko je zaživela nova organizacijska
struktura, dotedanjih 62 CSD se je spojilo v 16 novih CSD s 63 enotami. Med izvedenimi ukrepi je treba
omeniti še vzpostavitev večgeneracijskih centrov in sprejetje Zakona o socialnem vključevanju invalidov.
Črpanje evropskih sredstev, ki so namenjena deinstitucionalizaciji, se je v letu 2017 pričelo. Kljub temu
pa na MDDSZ še vedno ni bila oblikovana posebna projektna enota za deinstitucionalizacijo, ki naj bi
pospešila procese in aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepov na tem področju. V sklop ukrepov, katerih
aktivnosti so še vedno zelo na začetku, sodijo tudi ukrepi za modernizacijo mreže domov za starejše,
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razvoj IKT, novih skupnostnih storitev in oblik podpore ter ukrepi, ki se nanašajo na okrepitev socialnega
podjetništva. Na nekaterih področjih oziroma za nekatere ukrepe je pristojno ministrstvo objavilo javni
razpis ali naročilo, vendar ni dobilo nobenega ustreznega ponudnika (npr. za izvedbo študije Analiza
stanja na področju skupnostnih storitev in programov ter ugotavljanje potreb ciljnih skupin in uporabnikov
storitev za razvoj modela vzdržnega socialnega podjetništva na tem področju in za nakup 15 kombiniranih
vozil za večgeneracijske centre).
Slika 3: Dinamika izvajanja ukrepov NIN 2017 – 2018 za doseganje 3. cilja Resolucije (stanje ob
koncu leta 2018)

✓


•

Omogočanje prednosti (na JR) programom, ki nudijo brezplačne storitve

•

Spodbujanje programov zastopništva, zagovorništva in samozagovorništva preko
JR

•

Oblikovanje razpisnega merila, ki upošteva sodelovanje uporabnikov pri
oblikovanju programa


Za doseganje tretjega cilja Resolucije so v Nacionalnem izvedbenem načrtu 2017 – 2018 opredeljeni le
trije ukrepi, ki se z določenimi vsebinskimi modifikacijami že izvajajo v praksi.

2.4.2. Pregled izvajanja aktivnosti v zvezi z regijskimi izvedbenimi načrti 2017 –
2020

S koncem leta 2016 se je izvedba regijskih izvedbenih načrtov za prvo izvedbeno obdobje (2014 – 2016)
končala, tako da so koordinacijski CSD v prvem polletju 2017 pripravljali nove izvedbene načrte, in sicer
do izteka aktualne Resolucije, to je do leta 2020. Na podlagi ugotovljenih dejstev glede možnosti
realizacije predvidenih postopkov sprejema in potrditve regijskih izvedbenih načrtov in realizacije
načrtovanih ukrepov v prvem izvedbenem obdobju, so se na MDDSZ odločili, da se bodo za novo
izvedbeno obdobje (2017 – 2020) pripravljali nekoliko bolj ohlapni in manj podrobni regijski izvedbeni
načrti kot so bili tisti za prvo izvedbeno obdobje oziroma kot jih predvideva Resolucija. Osnovna ideja
regijskih izvedbenih načrtov tako ostaja podobna, in sicer, da se akterji na lokalni ravni poenotijo in
povežejo pri snovanju lokalne in regionalne socialne politike, oblikovanju prioritet, načrtov in ukrepov
na tej ravni, pri čemer so le ti lahko zapisani nekoliko bolj ohlapno kot v prvem izvedbenem načrtu, bolj
v obliki usmeritev za obdobje 2017 - 2020.
Koordinacijski CSD so tako na podlagi enotnega obrazca pripravili regijske izvedbene načrte za obdobje
2017 – 2020, ki so jih potrdile regijske koordinacijske skupine. Načrte so koordinacijski CSD nato
posredovali v seznanitev lokalnim skupnostim na območju posamezne regije. Z anketo, ki smo jo izvedli
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med koordinacijskimi CSD (več o tem v poglavju Metodologija), smo preverili, ali so koordinacijski CSD
to storili. Od enajstih CSD-jev, od katerih smo dobili odgovore, je sedem CSD-jev z RIN 2017 - 2020
seznanilo vse občine na območju njihove statistične regije. En CSD je seznanil le nekatere občine (tiste,
ki nimajo predstavnika v koordinacijski skupini), saj so predstavniki ostalih občin v koordinacijski skupini
sami prenesli informacije v lokalno skupnost oziroma na občine, ki jih predstavljajo. Obenem
izpostavljajo še, da niso imeli odgovorov na izpostavljena vprašanja iz preteklega izvedbenega obdobja,
prav tako ni bilo nobenih dodatnih navodil s strani nacionalne koordinacijske skupine glede
uresničevanja izvedbenih načrtov. Dva CSD z RIN 2017 – 2020 nista seznanila nobene lokalne skupnosti
v njihovi regiji, in sicer zaradi že omenjenega dejstva, da so člani regijske koordinacijske skupine, ki so
predstavniki lokalnih skupnosti, informacije o sprejetju dokumenta sami prenesli naprej. En CSD (Koper)
pa novega izvedbenega načrta niti ni pripravil, zato tudi ni mogel z njim seznaniti lokalnih skupnosti.
Z anketo, ki smo jo izvedli med koordinacijskimi CSD, smo preverili tudi pogostost sestajanja regijske
koordinacijske skupine v posamezni regiji. V obdobju od septembra 2017 do konca oktobra 2018 se je
sestala le ena regijska koordinacijska skupina, v desetih regijah pa sestankov ni bilo. Skupina, ki se je v
omenjenem obdobju sestala, je to storila dvakrat, in sicer z namenom ponovnega pregleda potreb, ki so
v njihovi regiji, seznanitve občinskih organov z RIN 2017 - 2020 in pregleda okvirne finančne konstrukcije
predvidenih projektov oziroma aktivnosti. V večini regij pa se, kot že omenjeno, koordinacijske skupine
niso srečale, in sicer zaradi preobremenjenosti z drugimi nalogami na CSD (npr. reorganizacijo CSD),
zaradi pomanjkanja kadra za te naloge, zaradi nejasnosti kakšni naj bi bili postopki seznanitve občin in
kdo naj zagotavlja vire za financiranje prioritetnih programov, zaradi mnenja, da sestajanje ni potrebno,
saj aktivnosti na terenu že tečejo. V nekaterih regijah so se člani koordinacijske skupine po potrebi
pogovorili in obveščali po telefonu. V eni izmed regij (savinjski) je koordinacijski CSD (CSD Celje) vsem
članom regijske koordinacijske skupine posredoval vprašalnik o izvajanju ukrepov, opredeljenih v
njihovem regijskem načrtu, v letu 2018. Rok za poročanje je 5. 1. 2019, tako, da bodo s podrobnimi
informacijami seznanjeni šele v januarju 2019.
Zanimalo nas je tudi, kakšna je po mnenju predstavnikov koordinacijskih CSD dejanska uporabnost RIN
2017 – 2020 ter kakšni sta njegova uporabna vrednost in kredibilnost. Mnenja o tem so deljena. Nekaj
predstavnikov koordinacijskih CSD je mnenja, da je ključna vrednost tega dokumenta v tem, da
predstavlja strateški okvir razvoja socialnega varstva na območju določene regije. Nekateri vrednost
priprave RIN vidijo v povezovanju ključni akterjev na regijski ravni, izmenjavi informacij in praks ter
diskusiji o težavah, s katerimi se izvajalci srečujejo pri svojem delu. Na nekaterih koordinacijskih CSD
menijo, da je uporabna vrednost RIN zelo nizka oziroma je ni. Zdi se jim, da gre za dokument, ki nima
pravega pomena, saj predstavlja zgolj spisek želja in nerealiziranih načrtov, ki so jih posamezni akterji
(izvajalci ali pa občine) izpostavile že v prvem regijskem načrtu. Ker dokument ni zavezujoč, ker nima
natančno opredeljenih finančnih okvirjev in virov financiranja, je njegova kredibilnost zelo nizka. Na CSD,
ki ni pripravil regijskega izvedbenega načrta za obdobje 2017 – 2020 menijo, da priprava RIN nima
nobenega smisla, da za CSD predstavlja le dodatno delo ter da ne pomaga niti pri načrtovanju socialne
politike v skupnosti. Eden izmed anketirancev izpostavlja, da je kredibilnost RIN-a odvisna od posamezne
občine, torej od posluha posameznih občin za projekte, ki so v njem navedeni. Nekaj anketirancev RIN
opredeli kot dobro zastavljen dokument, ki bi bil lahko za občine bolj uporaben ter kot uporaben
dokument, v katerem so na enem mestu zbrani podatki in informacije o ključnih socialnih problematikah
v regiji za nekaj preteklih let.
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Predstavniki koordinacijskih CSD so v anketi navedli nekaj primerov, ko so uporabili podatke navedene
v RIN 2017 - 2020 ter regijske prioritete izpostavili v kakšnih predstavitvah, pogajanjih, prijavah na razpise
oziroma kakršnikoli kandidaturi za sredstva, prostore ipd. Več predstavnikov koordinacijskih CSD
omenja, da so podatke iz RIN 2017 – 2020 uporabili v različnih poročilih, predstavitvah, posvetih in
sestankih, ki so jih imeli na regijski ali lokalni ravni. Statistične podatke so uporabili tudi pri nadaljnjih
analizah (npr. pri pripravi NIJZ-jeve Analize ranljivosti in neenakosti v zdravju lokalnih skupnosti).
Prioritete, ki so jih opredelili v tem dokumentu, so v posameznih primerih izpostavili na obravnavah na
mestnem svetu (npr. v Mariboru), pri oblikovanju konkretnih programov, iskanju nosilca programa ter
povezovanju med izvajalci na področju socialnega varstva.
Z oktobrom 2018 je zaživela nova organizacijska struktura centrov za socialno delo, in sicer se je
dotedanjih 62 CSD spojilo v 16 novih CSD s 63 enotami. Nova organizacijska struktura ne sovpada
povsem z razporeditvijo CSD po 12. statističnih regijah, ki smo jo zasledovali pri določanju CSD, ki
koordinirajo pripravo regijskih izvedbenih načrtov, zato smo te centre povprašali kaj nova organizacijska
shema CSD predstavlja za njihov center in regijski izvedbeni načrt v njihovi regiji tako z organizacijskega
kot tudi vsebinskega in izvedbenega vidika. Koordinacijski CSD, ki hkrati predstavljajo tudi novi regijski
CSD, omenjajo, da reorganizacija na izvajanje in spremljanje RIN 2017 – 2020 nima bodisi nobenega
vpliva, ali pa (z vidika boljše koordinacije in lažjega sodelovanja med različnimi enotami CSD) vpliva
pozitivno. Predstavniki drugih koordinacijskih CSD pa omenjajo, da vpliva reorganizacije na izvedbo in
spremljanje RIN 2017 – 2020 zaenkrat še ne morejo oceniti, saj prioritete regijskih CSD niso bile povezane
z RIN-i, pač pa z drugimi nalogami, s katerimi so se srečali ob novi organizacijski strukturi CSD; je pa na
tem področju po njihovih ocenah nastalo kar nekaj zmede. Nekateri omenjajo, da problemi kadrovske
podhranjenosti in preobremenjenosti na CSD-jih ostajajo, poleg tega pa so regijski CSD-ji dobili še vrsto
novih nalog, tako da ukvarjanje z RIN 2017 – 2020 zaenkrat še ni imelo prioritetne vloge.

2.4.2.1.

Izvajanje ukrepov, opredeljenih v regijskih izvedbenih načrtih 2017 – 2020

Predstavnike koordinacijskih CSD smo prosili, da nam poročajo o izvajanju ukrepov iz njihovega
izvedbenega načrta. Želeli smo pridobiti informacije o tem, kateri ukrepi so se že začeli izvajati v praksi,
na katerih področjih so se določene aktivnosti že začele odvijati ter na katerih področjih so še zelo na
začetku.

1. CILJ: ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
SOCIALNO OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA
Za uresničevanje prvega cilja Resolucije je v RIN 2017 – 2020 opredeljenih vrsto ukrepov, poročila, ki
smo jih o izvajanju aktivnosti na tem področju prejeli, pa so dokaj skopa.
Ukrepi in aktivnosti RIN 2017 – 2020 za uresničevanje prvega cilja Resolucije se nanašajo na razvoj in
krepitev programov prostovoljstva, preventive, integracije, inkluzije, osveščanja in informiranja različnih
ranljivih ciljnih skupin prebivalstva, na krepitev programov socialne aktivacije, socialnega vključevanja in
vseživljenjskega učenja, programov za pridobivanje socialnih veščin in zaposlitvenih centrov za težko
zaposljive ter programov pomoči ob prehodu iz izobraževanja na trg dela. Nekaj ukrepov se nanaša na
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socialne kuhinje in razdelilnice hrane, na medgeneracijske oziroma večgeneracijske centre, na okrepitev
terenskega dela in zagotavljanje večje mobilnosti ranljivih skupin prebivalstva.
CSD Hrastnik za zasavsko regijo poroča o izvajanju programa socialne aktivacije, ki se izvaja v Trbovljah
in Hrastniku, kjer so po njihovih informacijah dobri odzivi in majhen osip uporabnikov. Poročajo tudi o
VGC Zasavje, ki predvsem na področju zmanjševanja tveganja revščine in socialne izključenosti opravljajo
pomembno delo, še posebej v Zagorju, kjer ni programa sociale aktivacije.
CSD Krško za območje Posavja poroča, da so programom sociale aktivacije omogočili čim boljšo
vključenost in prepoznavnost, jim nudili podporo in pogoje za uspešno mreženje v lokalnem okolju in
na ravni regije. O izvajanju ostalih ukrepov in aktivnosti, ki so jih v okviru prvega cilja Resolucije navedli
v RIN 2017 – 2020, pa niso poročali.
CSD Novo mesto za jugovzhodno regijo poroča le, da so okrepili povezovanje in sodelovanje z
nevladnimi organizacijami, ki so v regiji aktivne pri odpravi in pomoči socialno ogroženim in ranljivim
skupinam prebivalstva. O izvajanju ostalih ukrepov in aktivnosti, ki so jih v okviru prvega cilja Resolucije
navedli v RIN 2017 – 2020, pa niso poročali.
CSD Maribor za podravsko regijo poroča, da so leta 2017 vzpostavili center preventivnih dejavnosti za
pomoč staršem, družinam in posameznikom; intenzivno je začel delovati tudi VGC Štajerska, ki nudi
široko mrežo aktivnosti za krepitev socialne vključenosti, opolnomočenje, vključevanje vseh generacij,
uspešno poletno varstvo otrok itd. Na Ptuju so uspešno vzpostavili zavetišče za brezdomce in pričeli s
projektom donirane hrane. Prav tako na Ptuju je začel delovati Center za družine Špajza modrosti, ki ga
izvaja in koordinira Ljudska univerza Ptuj. V okviru centra se izvajajo različni programi, izobraževalne in
praktične delavnice, aktivnosti za razvijanje odzivnega in senzibilnega starševstva, počitniške aktivnosti,
dejavnosti za otroke in vsebine opolnomočenja družin s posebnimi potrebami.
CSD Slovenj Gradec za koroško regijo poroča, da zaposlitvenega centra za različne ranljive ciljne skupine
z namenom omogočanja ponovne aktivacije v delo še ni, in sicer zaradi pomanjkanja finančnih virov ter
prešibke regijske angažiranosti k realizaciji tega projekta.
CSD Nova Gorica za goriško regijo poroča, da je Invalidsko podjetje Posočje v novembru 2017 v
Orehovljah odprlo enoto za programa socialne vključenosti in poklicne rehabilitacije. O izvajanju ostalih
ukrepov in aktivnosti, ki so jih v okviru prvega cilja Resolucije navedli v RIN 2017 – 2020, pa niso poročali.
RIN 2017 – 2020 za Pomurje v okviru prvega cilja Resolucije opredeli dva ukrepa, ki se nanašata na
socialno aktivacijo in razdelilnico hrane. CSD Murska Sobota pa poroča o ustanovitvi medgeneracijskega
centra Mensana, delovanju dveh novih skupin za samopomoč za starejše in eni skupini za duševno
zdravje otrok in mladostnikov. Poročajo tudi, da bo zavetišče za brezdomce širilo kapacitete ter da se je
v romskem naselju Dolga vas odprl dnevni center za otroke in odrasle.
CSD Ljubljana Moste Polje za območje osrednje Slovenije poroča, da nimajo podatkov o tem, ali so se
ukrepi (in v kolikšni meri) že začeli izvajati.
CSD Celje poroča, da bodo bolj podrobne podatke o izvajanju ukrepov v savinjski regiji v letu 2018 dobili
januarja 2019. Pred tem pa lahko poročajo le o izvajanju programov socialne aktivacije po celotni regiji,
o različni razporejenosti javnih kuhinj po regiji ter o uspešnem nadaljevanju projektov, ki so jih že začeli
(npr. viški hrane).
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CSD Kranj za gorenjsko regijo poroča, da se ukrep integracije družin, migriranih iz drugih kulturnih okolij
predvsem albanskega, že izvaja. Deloma se aktivnosti za ukrep Mobilnost za vključenost vseh ranljivih
ciljnih skupin izvajajo v sodelovanju z NIJZ, sicer pa je ukrep še nerealiziran.
CSD Koper: ni podatkov (niso oblikovali RIN 2017 – 2020).
CSD Ilirska Bistrica: ni podatkov.

2. CILJ: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI
DOSTOPNOSTI IN DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV

TER

ZAGOTAVLJANJE

Ukrepi in aktivnosti RIN 2017 – 2020 za uresničevanje drugega cilja Resolucije se nanašajo na zelo
različne ciljne skupine. Veliko je ukrepov in aktivnosti, ki naj bi podpirale deinstitucionalizacijo, formalno
in neformalno dolgotrajno oskrbo in oskrbo v skupnosti (npr. eko-socialne kmetije, krizne namestitve,
IKT, krepitev neformalne pomoči, bivalne enote, prevozi, mobilna pomoč, stanovanjske skupine,
prehodne in sekundarne namestitve, skupnostni centri). Pojavljajo se programi za starejše, osebe z
demenco in njihove svojce, umirajoče in žalujoče, odrasle osebe z različnimi hendikepi, osebe z MDR,
osebe po poškodbi glave, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z izkušnjo nasilja, zasvojene
osebe, otroke, mlade, družine in pare, brezdomce in stanovanjsko izključene ter druge ranljive ciljne
skupine.
CSD Hrastnik za zasavsko regijo poroča, da so nekateri ukrepi že realizirani ali pa v fazi realizacije. V tem
kontekstu omenjajo oblikovanje dnevnega centra za otroke in mladostnike ter svetovalnice, pri čemer
so zelo aktivni posamezniki iz Zavoda Odprta dlan. Lokalni CSD jih pri teh prizadevanjih podpirajo. Glede
razširitve storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v okviru VDC na enoto v Litiji ter
vzpostavitve nove stanovanjske skupine v Zasavju, poročajo, da je bila v začetku leta 2018 že odprta
enota Litija, kjer se izvaja storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Poročajo še, da
SOS gumb za starejše osebe, ki so v domači oskrbi, sofinancira občina, kar je bil tudi eden izmed ukrepov
RIN 2017 – 2020.
CSD Krško za območje Posavja poroča, da osveščanje in informiranje starejših (potencialnih
uporabnikov) in njihovih bližnjih o storitvah in programih, ki se izvajajo na domu oziroma v domačem
okolju starejše osebe ter promocija teh storitev in programov na lokalni in regionalni ravni poteka
kontinuirano preko različnih vladnih in nevladnih organizacij. Poročajo tudi o preventivnih akcijah in
aktivnostih na področju zasvojenosti in drugih oblik tveganega vedenja mladostnikov in odraslih (projekt
SOPA, preventivne aktivnosti z mladimi v sodelovanju PP Krško, MC Krško, CSD, Centrom za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, aktivnosti v okviru LAS- a Krško, ustanovitev novega društva za
pomoč ljudem s težavami z odvisnostjo od alkohola..).
CSD Novo mesto: ni podatkov.
CSD Maribor za podravsko regijo poroča, da so na Ptuju vzpostavili zavetišče za brezdomce in pričeli z
izvajanjem programa donirane hrane. Poročajo še, da se odvijajo tudi aktivnosti za izvedbo ostalih
ukrepov ter da načrtujejo, da bodo do leta 2020 izvedli vse predvidene ukrepe.
CSD Slovenj Gradec za koroško poroča, da ukrepi za uresničevanje drugega cilja Resolucije ostajajo
nerealizirani, saj za njihovo realizacijo ni finančnih sredstev.
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CSD Nova Gorica za goriško regijo poroča, da je Občina Kanal ob Soči oktobra 2018 v sodelovanju z
Domom upokojencev Nova Gorica v Desklah odprla Dnevni center za starejše. Ozara je v Novi Gorici v
letu 2017 odprla tretjo enoto stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju. Šent je
pridobil novo terensko vozilo za terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na severnem
Primorskem. Konec leta 2017 je pod okriljem MDPMG zaživel Družinski center Trojka. V letu 2018 so CSD
Nova Gorica, CSD Ajdovščina in CSD Idrija podpisali konzorcijske pogodbe z lokalnimi zdravstvenimi
domovi in pod okriljem NIJZ sodelujejo pri pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja
tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije (projekt SOPA). Poročevalci
navajajo še, da CSD Severna Primorska, enoti Nova Gorica in Ajdovščina, sodelujeta z Zdravstvenim
domom Nova Gorica in Zdravstvenim domom Ajdovščina pri uvajanju modela skupnostnega pristopa
za krepitev zdravja v lokalnih skupnostih.
CSD Murska Sobota za Pomurje poroča, da CSD Murska Sobota kot partner sodeluje s Centrom za
zdravje in razvoj Murska Sobota v enem od projektov, ki je namenjen spletnemu informiranju o storitvah
in programih za pomursko regijo. Poročajo tudi, da bo izvajalec programa Zavetišče za brezdomne osebe
gradil dodatne nastanitvene prostore, načrtuje pa se tudi Širitev podpornih storitev za osebe s težavami
v duševnem zdravju z območja Maribora v Pomurje (v dogovoru z MDDSZ).
CSD Ljubljana Moste Polje za območje osrednje Slovenije poroča, da nimajo podatkov o tem, ali so se
ukrepi (in v kolikšni meri) že začeli izvajati.
CSD Celje poroča, da bodo bolj podrobne podatke o izvajanju ukrepov v savinjski regiji v letu 2018 dobili
januarja 2019. Omenjajo pa, da se v regiji izboljšuje informiranost potencialnih uporabnikov
socialnovarstvenih programov ter s tem tudi dostopnost teh programov.
CSD Kranj za gorenjsko regijo poroča, da so za ukrep Stanovanja za mlajše polnoletne osebe iskali
ustrezne prostorske kapacitete ter se povezali z nevladnim sektorjem, zlasti s Fundacijo V. Drakslerja,
Društvom Varna hiša gorenjske in Vzgojnim zavodom Kranj pri iskanju nosilca projekta. Poročajo še, da
je bila oblikovana delovna skupina, ki je pripravljala eksperimentalni program za prijavo na ustrezen
razpis MDDSZ, vendar področje, kamor bi program lahko kandidiral, potem sploh ni bilo razpisano.
CSD Koper: ni podatkov (niso oblikovali RIN 2017 – 2020).
CSD Ilirska Bistrica: ni podatkov.

3. CILJ: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH OBLIK
POMOČI PREKO POVEČANJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA IZVAJALSKIH
ORGANIZACIJ, POVEČANJA NJIHOVE AVTONOMIJE TER UPRAVLJANJA S KAKOVOSTJO
IN ZAGOTAVLJANJA VEČJEGA VPLIVA UPORABNIKOV IN
PREDSTAVNIKOV
UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE STORITEV

Ukrepi in aktivnosti RIN 2017 – 2020 za uresničevanje tretjega cilja Resolucije se nanašajo mreženje v
lokalnih skupnostih, vzpostavitev partnerstev, povezovanja, sodelovanja in izmenjave izkušenj v regiji, na
evalvacijo in ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov storitev in programov, na uvedbo enotnega sistema
merjenja kakovosti pri izvajalcih socialnovarstvene dejavnosti, na zaposlitev regijskega koordinatorja
programov socialnega varstva, na razvoj inovativnih pristopov v socialnem varstvu, na okrepitev (tudi
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medsektorskih) usposabljanj in izobraževanj za strokovne delavce v socialnem varstvu, na
s(o)organizacijo seminarjev, posvetov v sodelovanju z različnimi službami v lokalnem okolju, na
vzpostavitev sodelovanja z institucijami pri izvedbi eksperimentalnih projektov na različnih področjih v
regiji, na okrepitev javnih del ter na oblikovanje regijskih akcijskih skupin na različnih področjih
socialnega varstva z namenom povezovanja in sodelovanja ter prenosa dobrih praks.
CSD Hrastnik za zasavsko regijo poroča, da nimajo informacij, koliko izvajalcev, ki so imeli vzpostavljen
sistem kakovosti, je certifikat obnovilo ali pa ga na novo pridobilo. Poročajo še, da se je regijska akcijska
skupina za prenos dobrih praks na področju socialnega varstva v regiji sicer oblikovala, se dvakrat sestala,
potem pa počasi zamrla.
CSD Krško za območje Posavja poroča o uspešni vzpostavitvi pilotnega okolja na območju Posavja v
okviru projekta »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o
dolgotrajni oskrbi«. V pilotnem okolju so projekt poimenovali »Integrirana oskrba v Občini Krško MOST«,
partnerji v projektu pa so CSD Posavje, ZD Krško, Bolnica Brežice, VDC Krško, DSO Krško. Poročajo še o
sodelovanju z VGC Posavja in VRC pri izvajanju aktivnosti.
CSD Novo mesto za jugovzhodno regijo poroča, da merjenja zadovoljstva uporabnikov storitev ne
izvajajo zaradi pomanjkanja kadra.
CSD Maribor za podravsko regijo poroča, da je bil v Mariboru vzpostavljen center za demenco Alzheimer
center Danica, v delovanje VGC Štajerska so se aktivno vključile druge institucije (CSD-ji, programi za
otroke in mladostnike, brezdomce).
CSD Slovenj Gradec za koroško poroča, da dva ukrepa ostajata nerealizirana (regijski koordinator
programov in uvedba enotnega sistema merjenja kakovosti). Oba bi se morala po njihovem mnenju
realizirati v sodelovanju z MDDSZ. Ukrep spodbujanja socialnega podjetništva bo realiziran predvidoma
v sodelovanju z RRA.
CSD Nova Gorica: ni podatkov.
CSD Murska Sobota za Pomurje poroča, da sodelavci CSD Pomurje, enota Murska Sobota, sodelujejo v
projektu "Romska ženska", v sklopu katerega se strokovni delavci tudi izobražujejo za delo z Romi.
Poročajo tudi o vključitvi enote CSD Murska Sobota v projekt SOPA, v okviru katerega sodelujejo z NIJZ
in zdravstvenim domom Murska Sobota. Gre za izobraževanje strokovnih delavcev na področju
alkoholizma oz. odgovornega pitja alkohola. Enota CSD Murska Sobota se povezuje tudi z drugimi
relevantnimi službami v regiji.
CSD Ljubljana Moste Polje za območje osrednje Slovenije poroča, da nimajo podatkov o tem, ali so se
ukrepi (in v kolikšni meri) že začeli izvajati.
CSD Celje poroča, da bodo bolj podrobne podatke o izvajanju ukrepov v savinjski regiji v letu 2018 dobili
januarja 2019. Dodajajo pa, da imajo uporabniki več možnosti vplivanja na programe, ki se tako
oblikujejo glede na njihove želje in potrebe, kakovost pa se s tem viša.
CSD Kranj za gorenjsko regijo poroča, da v RIN 2017 – 2020 niso oblikovali ukrepov za doseganje tretjega
cilja Resolucije.
CSD Koper: ni podatkov (niso oblikovali RIN 2017 – 2020).
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CSD Ilirska Bistrica: ni podatkov.
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2.5.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020 velja že slabih šest let. Kot ključni
nacionalni strateški dokument za področje socialnega varstva opredeljuje osnovna izhodišča za razvoj
sistema, cilje in strategije razvoja socialnega varstva, določa mrežo javne službe socialnovarstvenih
storitev in javnih socialnovarstvenih programov ter opredeljuje način njihovega izvajanja in spremljanja
ter odgovornost posameznih akterjev na različnih ravneh. Oblikovana je bila v času globoke gospodarske
in socialne krize, zato ni presenetljivo, da so se zlasti v prvih letih njenega izvajanja vrednosti kazalnikov
za doseganje prvega cilja, ki se nanaša na zmanjšanje revščine in socialne izključenosti najbolj ranljivih,
oddaljevale od ciljne vrednosti. V nadaljnjih letih se je socialna situacija stabilizirala ter se v zadnjih nekaj
letih izboljševala. Rast BDP je v Sloveniji v zadnjih letih višja kot v povprečju držav EU, skladno z
gospodarsko rastjo pa so se začele izboljševati tudi razmere na trgu dela, kar se najbolj odraža v rasti
zaposlenosti in upadanju brezposelnosti.
Sestavljeni kazalnik stopnja tveganja socialne izključenosti, ki je ključni kazalnik za doseganje prvega cilja
Resolucije, se je, kot že omenjeno, v obdobju krize opazno poslabšal, po letu 2014 pa se izboljšuje in je
leta 2017 znašal 17,1 %, kar je manj kot v predkriznem letu in precej pod povprečjem držav EU (22,5 %
v letu 2017). V letu 2008 je socialno izključenost v Sloveniji tvegalo 361.000 oseb, v letih 2013 in 2014
kar 410.000 oseb, v letu 2017 pa 345.000 oseb. Slovenija se tako približuje cilju, ki si ga je zastavila v
okviru strategije Evropa 2020 in tudi v okviru prvega cilja Resolucije, in sicer zmanjšanje števila oseb, ki
tvegajo socialno izključenost, na 321.000 ali manj.
Povzamemo lahko, da vsi kazalniki življenjske ravni na splošno kažejo na izboljšanje socialne situacije v
populaciji v letu 2017 (za katerega so na voljo zadnji statistični podatki o kazalnikih življenjske ravni), kar
je v največji meri posledica že omenjene relativno visoke gospodarske rasti, ugodnih gibanj na trgu dela,
pa tudi ukinitve varčevalnih ukrepov države iz obdobja krize, kar vpliva tako na zviševanje plač kot na
zviševanje socialnih transferjev. Kljub temu so se nekaterim kategorijam v zadnjem letu povišale stopnje
tveganja revščine; opozoriti velja na opazno povišanje tveganja revščine med otroci, med
enostarševskimi gospodinjstvi in med enočlanskimi gospodinjstvi (predvsem moškimi). Poleg tega tudi
stopnje dolgotrajnega tveganja revščine (v vsaj dveh od treh opazovanih let) ostajajo relativno visoke
(višje kot v predkriznem obdobju). Potem, ko je v letu 2014 kar 9,5 % prebivalcev Slovenije dolgotrajno
tvegalo revščino, se je tveganje dolgotrajne revščine začelo zniževati in v letu 2017 znaša 8,2 % (0,3 o.t.
manj kot v letu 2016). To je sicer pod povprečjem držav EU, v katerih je leta 2017 dolgotrajno tvegalo
revščino 11 % prebivalcev.
Število prejemnikov in upravičencev do DSP se že daljše obdobje postopno zvišuje. Med prejemniki DSP
prevladujejo samska gospodinjstva (julija 2018 71,5 % gospodinjstev, ki prejemajo DSP). Delež (delovno)
aktivnih upravičencev do DSP (takih, ki prejemajo povišan DSP zaradi delovne aktivnosti, vključno s
prostovoljnim delom pri humanitarnih organizacijah) že več let počasi narašča in je sredi leta 2018 znašal
13,3 % vseh odraslih upravičencev do DSP. Delež dolgotrajnih prejemnikov in upravičencev do DSP
(oseb, ki DSP prejemajo že več kot 24 mesecev v zadnjih 36 mesecih) je zelo visok. Med odraslimi
upravičenci do DSP je bil delež oseb, ki dolgotrajno prejemajo DSP, sredi leta 2018 58 %. Med odraslimi
dolgotrajnimi upravičenci do DSP, jih je sredi leta 2018 11,1 % prejemalo tudi dodatek za delovno
aktivnost.
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Število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so se zaposlili, se je od leta 2012 do leta 2016 povečevalo. V
letu 2016 se jih je zaposlilo 16.001, v letu 2017 pa 15.998 – dejstvo, da se je kljub velikemu povpraševanju
po delovni sili v letu 2017 zaposlilo enako število brezposelnih prejemnikov DSP kot v letu 2016, kaže na
to, da so brezposelni prejemniki DSP večinoma dolgotrajno brezposelni in težko ali pa nezaposljivi.
Za skupine prebivalstva, ki jih ugodne razmere niso zajele, je MDDSZ izvedlo nekatere načrtovane
aktivnosti, na primer socialno aktivacijo, večkratni dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka in
sprostitve nekaterih omejitev pri dostopu do DSP in VD. Če lahko za zadnja dva omenjena ukrepa
ocenimo, da sta v določenem delu izboljšala položaj najranljivejših, pa dometa socialne aktivacije še ni
mogoče oceniti, še zlasti glede na omenjeno dejstvo, da so med brezposelni prejemniki DSP, ki so ciljna
skupina socialne aktivacije, večinoma dolgotrajno brezposelni in težko zaposljivi, nekateri pa tudi že
nezaposljivi.
Drugi cilj Resolucije je usmerjen v izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti
in dosegljivosti storitev in programov ter v povečanje števila uporabnikov skupnostnih oblik socialnega
varstva na račun zmanjšanja števila uporabnikov institucionalnih oblik. Uresničitev zastavljenega cilja je
zelo odvisna od sprejetja nekaterih novih zakonov in sistemske ureditve nekaterih področjih (npr.
dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije, reorganizacije izvajalskih mrež, itd.), obenem pa je povezana
tudi s črpanjem evropskih sredstev na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 - 2020. V letih 2016 in 2017 je bil na področju dolgotrajne oskrbe narejen
pomemben korak naprej. Pri Ministrstvu za zdravje je bil ustanovljen Direktorat za dolgotrajno oskrbo,
ki je oktobra 2017 predstavil nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo, ki pa kasneje ni bil sprejet. Kljub temu je bil v letošnjem letu objavljen razpis za
izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi.
Izbrana so bila tri pilotna okolja, ki so v drugi polovici leta 2018 že začela izvajati pilotne aktivnosti. V
obdobju 2016 – 2018 je bil velik korak naprej storjen tudi pri reorganizaciji centrov za socialno delo, saj
so bile junija 2017 sprejete spremembe ZSV, ki so omogočile izvedbo načrtovane reorganizacije. Ta je
stopila v veljavo oktobra 2018, ko je zaživela nova organizacijska struktura, dotedanjih 62 CSD se je
spojilo v 16 novih CSD s 63 enotami. Med izvedenimi ukrepi je treba omeniti še vzpostavitev
večgeneracijskih centrov, večnamenskih romskih centrov, sprejetje Zakona o osebni asistenci in Zakona
o socialnem vključevanju invalidov. Slednji bo z letom 2019 izboljšal materialne pravice invalidov po tem
zakonu, oba omenjena zakona pa dajeta osnovo za okrepitev bivanja in oskrbe odraslih invalidov v
domačem okolju oziroma skupnosti (zakonsko urejena in zagotovljena osebna asistenca se začne izvajati
v letu 2019, nove storitve socialnega vključevanja pa leta 2022). Črpanje evropskih sredstev, ki so
namenjena deinstitucionalizaciji, se je v letu 2017 pričelo. Kljub temu pa na MDDSZ še vedno ni bila
oblikovana posebna projektna enota za deinstitucionalizacijo, ki naj bi pospešila procese in aktivnosti v
zvezi z izvajanjem aktivnosti na tem področju. V sklop ukrepov, katerih aktivnosti so še vedno zelo na
začetku, sodijo tudi modernizacija mreže domov za starejše, razvoj IKT, novih skupnostnih storitev in
oblik podpore ter ukrepi, ki se nanašajo na okrepitev socialnega podjetništva.
Razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik
socialnega varstva še vedno kaže v prid institucionalnim oblikam, vendar pa se stanje iz leta v leto
izboljšuje. Na enega uporabnika skupnostnih oblik je v letu 2017 prišlo 1,23 uporabnika institucionalnih
oblik socialnega varstva.
Če smo torej glede izboljšanja razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanja dostopnosti in dosegljivosti
storitev in programov ter povečanja števila uporabnikov skupnostnih oblik socialnega varstva lahko na
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eni strani optimistični, pa moramo na drugi strani upoštevati tudi pomemben zaviralni dejavnik, to je
pomanjkanje ustrezne delovne sile za poklice nege in oskrbe. Na to opozarjajo številni izvajalci pomoči
na domu, domovi za starejše, bolnišnice in izvajalci osebne asistence. Na vseh teh področjih bi se storitve
z vidika trenutnih potreb prebivalstva (zaradi staranja prebivalstva pa tudi povečanih potreb v
prihodnosti) morale širiti, a prav pomanjkanje delovne sile lahko predstavlja pomemben zaviralni
dejavnik tej širitvi.
Tretji cilj naslavlja področja upravljanja s kakovostjo, omogočanja večjega vpliva uporabnikov na
načrtovanje in izvajanje storitev ter povečanja avtonomije izvajalskih organizacij.
Certifikat upravljanja oziroma vodenja kakovosti je v letu 2015 imelo 12,6 %, v letu 2018 pa 17,8 %
izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki so odgovorili na našo anketo. Glavni razlog za nizek delež
izvajalcev, ki ima uveden določen certifikat upravljanja s kakovostjo, je pomanjkanje finančnih sredstev
in kadra, ki bi se ukvarjal s tem področjem, ali pa so izvajalci šele v postopku pridobivanja certifikata.
Poleg izvajalcev, ki imajo pridobljen certifikat kakovosti, še slaba polovica ostalih vsaj delno ali v celoti
uporablja katerega od sistemov upravljanja oziroma vodenja kakovosti, in sicer najpogosteje modele EQalin ali pa certifikat ISO 9001. Med programi socialnega varstva je le 5,9 % takih, v katerih se izvaja
certificiran način upravljanja s kakovostjo. Ta delež z leti pada, saj je bilo še v letu 2012 takih več kot 8 %
programov.
Večina izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki je odgovorila na našo anketo, izvaja tako merjenje
zadovoljstva zaposlenih (89 %), merjenje zadovoljstva uporabnikov (93 %) ter njihovih bližnjih (80 %) s
storitvami. Na podlagi rezultatov ugotavljanja zadovoljstva so v organizacijah sprejeli številne ukrepe,
kar pomeni, da rezultatom spremljanje zadovoljstva kadra, uporabnikov in svojcev v izvajalskih
organizacijah sledijo določene spremembe, novitete oziroma ukrepi za dvig njihovega zadovoljstva.
Naslavljanje vprašanj, ki jih pokriva tretji cilj aktualne Resolucije, s strani države (pristojnega ministrstva)
izvajalci socialnovarstvenih storitev ocenjujejo različno. Večina bi za večji angažma k uresničevanju tega
cilja potrebovala določene spodbude in podporo. Tretji cilj pokriva več področij (upravljanje s kakovostjo,
avtonomijo izvajalcev, učinkovitost upravljanja, večji vpliv uporabnikov), ki so sicer med seboj povezana,
vendar to ne zmanjšuje njihove kompleksnosti. Izvajalci izpostavljajo, da bi za ukvarjanje z omenjenimi
področji potrebovali več finančnih in kadrovskih virov, ustrezne usmeritve in smernice za delo na tem
področju, konkretno strategijo in poenoten sistem kakovosti, ki bo omogočal primerljivost med
različnimi izvajalci. Želijo si, da bi neodvisna institucija na nekaj let pregledala, primerjala in ovrednotila
kakovost (v širšem smislu) v izvajalskih organizacijah. Pogrešajo kompetentnega sogovornika na
resornem ministrstvu, medresorsko sodelovanje in več izobraževanj in usposabljanj za razvoj področja
kakovosti. Po navedbah poročevalcev pa v izvajalskih organizacijah že sedaj veliko vlagajo v razvoj
kakovosti, vendar glede na kadrovsko podhranjenost (ki se bo po njihovih ocenah zlasti pri
institucionalnem varstvu v prihodnosti le še povečevala) obstoječim sistemom vodenja kakovosti, ki
zahtevajo obširno beleženje, vodenje in poročanje podatkov, niso preveč naklonjeni.
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3.

VIRI
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PRILOGE

PRILOGA 1: VPRAŠALNIK O UPRAVLJANJU KAKOVOSTI V VAŠI ORGANIZACIJI ZA POROČILO O
URESNIČEVANJU RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA ZA
OBDOBJE 2013–2020

VPRAŠALNIK O UPRAVLJANJU KAKOVOSTI V VAŠI ORGANIZACIJI ZA POROČILO O
URESNIČEVANJU RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA ZA
OBDOBJE 2013–2020
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 17 (v nadaljevanju:
Resolucija) Inštitutu RS za socialno varstvo nalaga pripravo vsakoletnega poročila o njenem izvajanju.
Ta določa tudi, da izvajalci storitev in programov, ki so del javne službe, Inštitutu letno poročajo.
Izhajajoč iz zgoraj navedenih določil se ponovno (po letu 2015) obračamo na vas s prošnjo za izpolnitev
kratkega vprašalnika o uresničevanju tretjega cilja Resolucije, ki se nanaša na »izboljševanje
kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti
upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter
upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov
uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev«.
Vljudno vas prosimo, da vprašalnik izpolnite najkasneje do 5. 10. 2018.
Z izpolnjevanjem pričnete s klikom na "Naslednja stran". V vprašalniku najprej označite tip izvajalca
storitev javne službe na področju socialnega varstva (CSD, VDC, CUDV, domovi za starejše, posebni
socialnovarstveni zavodi ali drugo). To informacijo bomo potrebovali v fazi obdelave in interpretacije
zbranih podatkov.
V
primeru
dodatnih
vprašanj
se
lahko
oliver.ilievski@guest.arnes.si; 01 2000 260).

obrnete

na

Oliverja

Ilievskega

(email:

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

1. Iz spodnjega seznama izberite tip izvajalca storitev javne službe na področju
socialnega varstva, med katere spada vaš zavod/organizacija
-

17

Center za socialno delo
Varstveno delovni center
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dom za starejše
Posebni socialnovarstveni zavod
Drugo (vpišite): _______________________________________________________________

Uradni list RS, št. 39/2013.
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Kakovost in zadovoljstvo

2. Ali ima vaša organizacija certifikat upravljanja oziroma vodenja kakovosti?
DA
Navedite sistem/model upravljanja/vodenja kakovosti, za katerega imate certifikat oziroma ste
certificirani.
__________________________________________________________________________________
Kdaj ste kot organizacija pridobili naveden certifikat kakovosti in do kdaj velja?
Pridobitev certifikata (vpišite leto):
____________________________________________________________
Veljavnost certifikata (vpišite leto):
____________________________________________________________
Ali nameravate pridobljeni certifikat kakovosti po preteku veljavnosti obnoviti?
DA
NE
Zakaj ne?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
NE
Zakaj ne?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ali ste certifikat upravljanja oziroma vodenja kakovosti kdaj v preteklosti imeli?
DA
Prosimo, navedite ključne razloge zakaj certifikata nimate več:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
NE
Ali vaša organizacija, kljub temu da nima certifikata, uporablja katerega od sistemov upravljanja
oziroma vodenja kakovosti?
DA
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Navedite sistem upravljanja/vodenja kakovosti, ki ga uporabljate
__________________________________________________________________________________
NE
3. Ali v vaši organizaciji na sistematičen način ugotavljate zadovoljstvo zaposlenih na
delovnem mestu?
DA
Na kakšen način?
•
•
•

Z anketo
Z individualnimi razgovori z zaposlenimi na to temo
Drugo
(vpišite):___________________________________________________________________

Navedite ukrepe, ki ste jih na podlagi ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, uvedli
v vaš delovni proces v zadnjih treh letih:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
NE
Zakaj ne?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Ali v vaši organizaciji sistematično ugotavljate zadovoljstvo uporabnikov z vašimi
storitvami?
DA
Na kakšen način? (več možnosti)
•
•
•
•

Z redno (periodično) anketo
Z občasno anketo
S knjigo pohval in pritožb
Drugo
(vpišite):___________________________________________________________________

Navedite ukrepe, ki ste jih, na podlagi ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov z vašimi storitvami,
uvedli v vaše delo v zadnjih treh letih:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
NE
Zakaj ne?
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Ali v vaši organizaciji ugotavljate zadovoljstvo svojcev in drugih ključnih bližnjih
oseb vaših uporabnikov z vašimi storitvami?
DA
Na kakšen način? (več možnosti)
•
•
•
•

Z redno (periodično) anketo
Z občasno anketo
S knjigo pohval in pritožb
Drugo
(vpišite):___________________________________________________________________

Navedite ukrepe, ki ste jih, na podlagi ugotavljanja zadovoljstva svojcev in drugih ključnih bližnjih
oseb vaših uporabnikov z vašimi storitvami, uvedli v vaše delo v zadnjih treh letih:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
NE
Zakaj ne?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Zastopanje interesov uporabnikov
6. Ali v vaši organizaciji deluje kakšen »organ« (npr. svet uporabnikov oziroma
uporabniški sosvet), ki zastopa interese uporabnikov vaših storitev?
DA
Navedite število srečanj sveta uporabnikov oziroma uporabniškega sosveta v letu 2017:
__________________________________________________________________________________
NE
Na kakšen način je uporabnikom vaših storitev zagotovljena možnost zastopanja svojih interesov,
potreb, vplivanja na izvedbo in načrtovanje storitev?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Ali se vam zdi naslavljanje vprašanj, ki jih pokriva tretji cilj aktualne Resolucije o
nacionalnem programu socialnega varstva, s strani države (pristojnega
ministrstva) ustrezno
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DA
Pojasnite svoj odgovor:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
NE
Pojasnite svoj odgovor:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Kakšne spodbude bi kot izvajalec socialnovarstvene dejavnosti potrebovali, da bi
lahko v večji meri pristopili k uresničevanju tretjega cilja aktualne Resolucije o
nacionalnem programu socialnega
varstva:___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Želite še kaj dodati:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hvala za sodelovanje!
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK O IZVAJANJU REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA NA PODROČJU
SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2017 – 2020

Vprašalnik o izvajanju regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva za obdobje 2017 2020

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 Inštitutu RS za socialno
varstvo (IRSSV) nalaga pripravo poročila o izvajanju Resolucije. Del vsakoletnega poročila je namenjen
tudi spremljanju izvajanja nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov.
Predstavniki koordinacijskega centra za socialno delo ste v letu 2017 skupaj z regijsko koordinacijsko
skupino pripravili že drugi regijski izvedbeni načrt (RIN), in sicer za obdobje 2017 – 2020. Na IRSSV smo
redno letno spremljali izvajanje prvega RIN za obdobje 2014 – 2016, letos pa prvič želimo pridobiti
informacije o izvajanju RIN za drugo izvedbeno obdobje. Tako se z namenom pridobitve informacij o
delovanju regijske koordinacijske skupine, informacij o izvajanju regijskega izvedbenega načrta ter
pridobitve komentarjev in mnenj o celotnem postopku seznanitve in uporabnosti načrtov v drugem
izvedbenem obdobju, obračamo na vas s prošnjo za izpolnitev vprašalnika.
Vljudno vas prosimo, da vprašalnik izpolnite najkasneje do 23. 11. 2018.
Z izpolnjevanjem pričnete s klikom na "Naslednja stran". V vprašalniku najprej označite CSD, v imenu
katerega odgovarjate na vprašanja.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Simono Smolej Jež (email:
simona.smolej@guest.arnes.si; 01 2000 258) ali Oliverja Ilievskega oliver.ilievski@guest.arnes.si; 01 2000
260).
Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Prosimo izberite koordinacijski CSD oz. regijo, za katero ste pripravili RIN 2017 - 2020:
CSD Kranj – gorenjska statistična regija
CSD Nova Gorica – goriška statistična regija
CSD Novo mesto – jugovzhodna Slovenija
CSD Slovenj Gradec – koroška statistična regija
CSD Koper – obalno kraška statistična regija
CSD Ljubljana Moste Polje – osrednjeslovenska statistična regija
CSD Maribor – podravska statistična regija
CSD Murska Sobota – pomurska statistična regija
CSD Krško – posavska statistična regija
CSD Ilirska Bistrica – primorsko notranjska statistična regija
CSD Celje – savinjska statistična regija
CSD Hrastnik – zasavska statistična regija
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DELOVANJE REGIJSKE KOORDINACIJSKE SKUPINE ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH
NAČRTOV 2017 – 2020 NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Ali se je vaša regijska koordinacijska skupina za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na
področju socialnega varstva v obdobju od septembra 2017 do konca oktobra 2018 kdaj sestala?
DA
NE
Kolikokrat ste se od septembra 2017 do konca oktobra 2018 sestali?
Vpišite število
Prosimo, navedite, s kakšnim namenom ste se sestali in katere teme ste obravnavali na
posamezni seji:

Prosimo, pojasnite, zakaj ne:

POTRDITEV REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA 2017 – 2020 IN NJEGOVA UPORABNOST
Iz sklepa ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o določitvi koordinatorjev
za pripravo, spremljanje izvajanja in poročanje o izvajanju regijskih izvedbenih načrtov za obdobje
2017 – 2020 z dne 28. 10. 2016 izhaja, da mora koordinacijski CSD RIN 2017 – 2020 posredovati v
seznanitev lokalnim skupnostim na območju posamezne regije. Glede na to nas zanima, ali ste vaš
izvedbeni načrt 2017 – 2020 posredovali v seznanitev lokalnim skupnostim (občinam) na območju
vaše statistične regije?
a)
b)
c)
d)

Da, seznanili smo vse občine na območju naše statistične regije
Da, seznanili smo le nekatere občine v naši statistični regiji
Ne, občin nismo seznanili z regijskim izvedbenim načrtom 2017 – 2020
Drugo, navedite: _________________________________________

Prosimo, pojasnite zakaj le nekatere

Prosimo, pojasnite, zakaj ne:
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Kakšna je po vašem mnenju dejanska uporabnost RIN 2017 - 2020? Kakšni sta njegova uporabna
vrednost in kredibilnost?

Prosimo, navedite konkretne primere, ko ste uporabili podatke navedene v RIN 2017 - 2020 ter
opredeljene regijske prioritete izpostavili v kakšnih predstavitvah, pogajanjih, prijavah na razpise
oziroma kakršnikoli kandidaturi za sredstva, prostore, ipd.?

DINAMIKA IZVAJANJA UKREPOV IZ REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA
V RIN 2017 – 2020 ste opredelili prioritetna področja in ukrepe glede na posamezne ključne cilje
Resolucije, pri tem pa izhajali iz ključnih socialnih problematik v regiji, evalvacije izvedbe regijskega
izvedbenega načrta za prvo izvedbeno obdobje in okvirjev, ki jih postavlja Resolucija.
V nadaljevanju nas zanima izvedba ukrepov glede na tri ključne cilje Resolucije. Prosimo, upoštevajte vsa
prioritetna področja in ukrepe, ki ste jih opredelili v RIN 2017 – 2020 ter navedite dinamiko izvedbe
ukrepov in aktivnosti na opredeljenih področjih. Izpostavite ukrepe, ki se že izvajajo v praksi, področja,
na katerih so se določene aktivnosti že začele odvijati ter področja, na katerih v regiji, kljub temu, da ste
jih opredelili kot prioritetna, še niste začeli delati. Navedite tudi ključne ovire, dejavnike in razloge za to.

1. CILJ: ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
SOCIALNO
OGROŽENIH
IN
RANLJIVIH
SKUPIN
PREBIVALSTVA
Opišite dinamiko izvajanja ukrepov RIN 2017 – 2020

2. CILJ: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI IN
DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV
Opišite dinamiko izvajanja ukrepov RIN 2017 – 2020
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3. CILJ: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH OBLIK POMOČI
PREKO POVEČANJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ,
POVEČANJA NJIHOVE AVTONOMIJE TER UPRAVLJANJA S KAKOVOSTJO IN ZAGOTAVLJANJA
VEČJEGA VPLIVA UPORABNIKOV IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN
IZVAJANJE STORITEV
Opišite dinamiko izvajanja ukrepov RIN 2017 – 2020

Z reorganizacijo, ki je začela veljati oktobra letos, se je vzpostavila nova organizacijska shema
centrov za socialno delo v Sloveniji. Kaj omenjena novost pomeni za vaš center za socialno delo
in regijski izvedbeni načrt v vaši regiji tako z organizacijskega kot tudi vsebinskega in izvedbenega
vidika?

V kolikor želite v zvezi z regijskimi izvedbenimi načrti na splošno ali v zvezi z izvajanjem RIN 2017
- 2020 v vaši regiji še kaj dodati ali izpostaviti, prosimo, da to navedete tukaj:

HVALA ZA SODELOVANJE!

93

PRILOGA 3: PREDSTAVITEV POROČILA O URESNIČEVANJU IN DOSEGANJU CILJEV RESOLUCIJE O
NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 2013 – 2020 V OBDOBJU 2016 - 2017
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PRILOGA 4: OKOLIŠČINE IN DEJAVNIKI, KI DOLOČAJO OKVIR NACIONALNEGA IZVEDBENEGA
NAČRTA 2019–2020, IN PREGLED STANJA PO CILJIH RESOLUCIJE

OKOLIŠČINE IN DEJAVNIKI, KI DOLOČAJO OKVIR NACIONALNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA 2019–
2020
Po več let trajajoči gospodarski krizi z dvojnim dnom, se je v letu 2014 spet začela gospodarska rast, ki
se nadaljuje vse odtlej. V letu 2017 je bila realna stopnja rasti BDP v Sloveniji 4,9 %, kar je precej nad
povprečjem stopnje rasti BDP za države EU (2,4 %). Po štirih letih rasti je tako BDP v Sloveniji v letu 2017
presegel raven pred gospodarsko krizo. BDP na prebivalca v tekočih cenah je v letu 2017 znašal 20.815
evrov (SURS 201818). Za leto 2018 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju UMAR)
v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2018 napoveduje 4,4 % rast BDP (UMAR 2018b19: 6). Relativno
visoka, čeprav bolj umirjena, bo ostala gospodarska rast tudi v letih 2019 in 2020: za leto 2019 UMAR
napoveduje 3,7 % stopnjo rasti BDP, za leto 2020 pa 3,4 % stopnjo rasti BDP (ibid.).
Kljub visoki rasti BDP v zadnjih letih pa Slovenija še vedno ostaja v skupini držav, ki se jim je od začetka
krize najbolj poslabšal relativni položaj gospodarske razvitosti v EU. Merjeno v BDP na prebivalca v
standardih kupne moči, je Slovenija leta 2008 dosegala 90 % povprečja 28 držav EU, v letih 2012 – 2015
je slovenski BDP na prebivalca v standardih kupne moči predstavljal le še 82 % povprečja 28 držav EU, v
letu 2016 pa 83 % tega povprečja (UMAR 2018a20: 61). V letu 2016 je Zahodna Slovenija (kohezijska
regija) dosegala 97 % povprečja 28 držav EU po BDP na prebivalca v standardih kupne moči, Vzhodna
Slovenija (kohezijska regija) pa le 67 % povprečja EU28 (ibid.: 67). Od statističnih regij ima najvišji BDP
na prebivalca Osrednjeslovenska regija (ta je v letu 2016 za 41 % presegel slovensko povprečje), najnižji
BDP na prebivalca pa ima Zasavska regija, ki je leta 2016 dosegla le 53 % slovenskega povprečja (ibid.).
Glavni dejavnik gospodarske rasti v Sloveniji v zadnjih letih je izvoz, ki ga spodbuja tuje povpraševanje
(ugodne razmere v državah, ki so najpomembnejše trgovinske partnerice). UMAR za prihodnji dve leti
napoveduje, da bo rast izvoza še visoka, a nekoliko zmernejša, saj je pričakovati (glede na napovedi
mednarodnih institucij), da se bo gospodarska rast v državah trgovinskih partnericah nekoliko
upočasnila, posledično se bo upočasnila tudi rast tujega povpraševanja (UMAR 2019b: 4). H gospodarski
rasti bo več kot v preteklih letih prispevalo nadaljnje povečanje zasebne potrošnje (ugodna gibanja na
trgu dela in zmerni optimizem med potrošniki) in državne potrošnje (posledica rasti zaposlenosti v
sektorju država, zviševanje plač). UMAR pričakuje, da bo v naslednjih dveh letih rast investicij ostala
visoka na vseh segmentih, tako v gradbeništvu (stanovanjske in infrastrukturne investicije) kot pri
investicijah v opremo in stroje (ibid.). Na nižjo gospodarsko rast v prihodnjih letih pa bodo (poleg
pričakovanega nekoliko nižjega izvoza) vplivale tudi posledice demografskih dejavnikov, ki omejujejo
število delovno aktivnih (ibid.).
Demografske spremembe so v Sloveniji zelo intenzivne: pričakovano trajanje življenja se povišuje,
narašča delež starejših, število rojstev stagnira, neto število priselitev pa je razmeroma majhno. Število
prebivalcev starih 20-64 let (delovno najbolj aktivna starostna kategorija) se po letu 2011 zmanjšuje in
SURS. 2018. Podatkovni portal SI-STAT. Dostopno na: https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp /3.12.2018/.
UMAR. 2018b. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018. Ljubljana, UMAR, september 2018. Dostopno prek:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/jesen/2018/JesenskaNapoved2018-22okt.pdf /26.11.2018/.
20
UMAR. 2018a. Poročilo o razvoju 2018. Ljubljana, UMAR, april 2018. Dostopno prek:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2018/POR_2018.pdf /26.11.2018/.
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jih je bilo leta 2016 za skoraj 40.000 manj kot leta 2011 (UMAR 2018a: 31). Projekcije prebivalstva iz leta
2015 za Slovenijo napovedujejo povečanje koeficienta starostne odvisnosti prebivalstva do leta 2030 za
20 o.t. oz. na 79,6, kar pomeni, da bo leta 2030 od 100 prebivalcev v delovno aktivni starosti (20-64 let)
odvisnih skoraj 80 neaktivnih (otrok, mladih, starejših) (ibid.). Upadanje števila prebivalcev v delovno
aktivni starosti (20-64 let) pomeni zmanjševanje obsega delovne sile (in posledično ponudbe delovne
sile za delodajalce), pa tudi postopno staranje delovne sile. V obdobju gospodarske krize in skromnega
povpraševanja po delovni sili to ni prišlo do izraza, v zadnjih letih pa se, ob močno povečanem
povpraševanju po delovni sili s strani delodajalcev, pomanjkanje delovne sile stopnjuje, kar lahko
pričakujemo tudi v bližnji prihodnosti.
Demografske spremembe bodo poleg daljnosežnih posledic za trg dela, celoten gospodarski sistem
(vpliv na potencial za razvoj gospodarstva v prihodnje) in izobraževalni sistem imele velike posledice tudi
za sisteme socialne zaščite, zdravstveni sistem in sistem dolgotrajne oskrbe, ter bodo zelo obremenile
javne izdatke na področju sociale (predvsem pokojnine), zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Različne
projekcije javnih izdatkov za pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo namreč kažejo, da se bodo ti
izdatki, prikazani kot delež v BDP, občutno povečali in močno ogrozili vzdržnost sistemov in javnih financ,
hkrati pa bodo realno rastli tudi zasebni izdatki za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, kar bi lahko imelo
posledice za socialni položaj starejših oz. vplivalo na povečevanje socialnih neenakosti med starejšimi. V
celoti gledano imajo demografske spremembe vpliv na vse družbene sisteme in posledično na življenjski
standard prebivalstva nasploh.
Od leta 2014 naprej so se skladno z gospodarsko rastjo izboljšale tudi razmere na trgu dela, kar se je
odrazilo v sorazmerno visoki rasti zaposlenosti in upadanju brezposelnosti. V letu 2017 je bila rast
zaposlenosti 2,9 %, za leto 2018 pa UMAR napoveduje 2,8 odstotno rast (UMAR 2018b: 6). V naslednjih
dveh letih UMAR pričakuje rahlo višjo stopnjo aktivnosti in tudi nekaj več zaposlovanja tujih državljanov,
kljub temu pa se bo rast zaposlenosti umirila oz. bo nižja kot v zadnjih letih. Na to bodo vplivale
predvsem omejitve na strani ponudbe dela (demografske spremembe in tudi struktura registrirane
brezposelnosti oz. pomanjkanje usposobljene delovne sile) (ibid.: 4-6, ZRSZ 2018b). V letu 2019 naj bi
bila tako rast zaposlenosti 1,5 %, v letu 2020 pa le 0,8 % (UMAR 2018b: 6).
Stopnja brezposelnosti, ki se je v obdobju krize močno povišala, se po letu 2014 znižuje in še naprej
ostaja nižja od povprečja v državah EU. Leta 2017 je bila stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili
v Sloveniji 6,6 %, v povprečju držav EU pa na 7,6 % (ibid.). Za leto 2018 UMAR napoveduje 5,5 %
brezposelnost (po anketi o delovni sili), v naslednjih letih pa njen upad pod 5 odstotkov: leta 2019 na
4,9 % in leta 2020 na 4,4 % (ibid.). Hitro zniževanje brezposelnosti v Sloveniji je povezano z visoko
gospodarsko rastjo in okrepljenim zaposlovanjem, nekoliko pa se že poznajo demografski učinki (umik
starejših brezposelnih med neaktivne – upokojitev).

Dolgotrajna brezposelnost se znižuje, a je še višja kot pred krizo. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti
(delež oseb, ki so brezposelne eno leto ali več, v delovni sili) po anketi o delovni sili je dosegla vrh leta
2014, ko je bila kar 5,3 % (pred krizo, leta 2008 le 1,9 %), v zadnjih treh letih pa upada in je leta 2017
znašala še 3,3 %, kar je za las pod povprečjem za vse države EU (3,4 %) (UMAR 2018a: 101).
Tudi število registrirano brezposelnih in stopnja registrirane brezposelnosti se zmanjšujeta. Medtem, ko
je bilo še leta 2014 povprečno mesečno 120.100 registrirano brezposelnih oseb, jih je bilo v letu 2017
povprečno mesečno 88.600. V obdobju prvih enajstih mesecev leta 2018 je bilo povprečno mesečno
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78.470 registrirano brezposelnih oseb (ZRSZ 2018a21). Stopnja registrirane brezposelnosti, ki je bila leta
2014 13,1 %, je do leta 2017 upadla na 9,5 % (ibid.). Oktobra 2018 je bila stopnja registrirane
brezposelnosti 7,9 % (ibid.). Oktobra 2018 so v strukturi registrirano brezposelnih oseb ženske
predstavljale 51,5 %, mladi (15 – 29 let) so predstavljali 21,4 %, stari 50 let in več pa 38,9 %. Med
registrirano brezposelnimi je bilo oktobra 2018 kar 30,6 % oseb z zgolj končano osnovno šolo ali manj.
Dolgotrajno brezposelnih oseb (1 leto ali več) je bilo med registrirano brezposelnimi osebami 51,5 %
(torej vsaka druga registrirano brezposelna oseba), brezposelnih 2 leti ali več pa je bilo 34,1 % (torej
vsaka tretja registrirano brezposelna oseba) (ibid.). Struktura registrirano brezposelnih oseb je torej
relativno neugodna. UMAR za leto 2019 napoveduje upad števila registrirano brezposelnih na povprečno
mesečno 73.900 oseb in povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti 7,7 %, za leto 2020 pa
napoveduje upad števila registrirano brezposelnih na povprečno mesečno 69.300 oseb in povprečno
stopnjo registrirane brezposelnosti 7,2 % (UMAR 2018b: 6). Registrirana brezposelnost se bo torej v
naslednjih dve letih še vedno zniževala, vendar počasneje kot se je v zadnjih dveh letih.
Kljub še vedno precejšnem številu registrirano brezposelnih oseb, imajo delodajalci pogosto težave z
zagotavljanjem ustreznih kadrov. To kažejo tudi podatki ankete Napovednik zaposlovanja, ki jo ZRSZ
dvakrat letno izvede med delodajalci z 10 ali več zaposlenimi. Po rezultatih zadnje ankete se je v prvi
polovici leta 2018 slabih 56 % delodajalcev (z 10 ali več zaposlenimi) srečalo s pomanjkanjem ustreznih
kadrov za zaposlitev. Od velikih podjetij se jih je s pomanjkanjem ustreznih kadrov za zaposlitev srečalo
skoraj 69 % (ZRSZ 2018b22: 6). Delodajalci imajo zelo pogosto težave z iskanjem delavcev za poklice, ki
so slabše plačani (minimalna plača ali rahlo nad njo), fizično zahtevni ali za katere je značilen neugodni
delovni čas. Poleg tega delodajalci omenjajo tudi problem iskanja kandidatov za tehnične poklice, za
katere so potrebna poklicno specifična znanja in je za njih težko na hitro usposobiti nove zaposlene, ki
še nimajo ustreznih znanj in izkušenj (ibid.: 7). Tudi sicer je značilno, da je največ novega zaposlovanja s
strani delodajalcev napovedano v dejavnosti gradbeništva (10,4 % rast zaposlitev), drugih raznovrstnih
poslovnih dejavnosti (8,1 %), poslovanja z nepremičninami (6,5 %) ter prometa in skladiščenja (5,3 %)
(ibid.: 4). UMAR pričakuje, da se bodo težave delodajalcev pri pridobivanju ustrezne delovne sile v
prihodnje še povečevale in da tudi večja delovna aktivnost mladih in starejših (ki je sicer nujna) ne bo
zadostovala za pokritje potreb po delovni sili (UMAR 2018a: 31).
Težave z zagotavljanjem delovne sile so prisotne tudi na področju socialnega varstva in zdravstva. Na
obeh področjih primanjkuje ustrezne delovne sile predvsem za poklice nege, ki so relativno slabo plačani
in so zelo zahtevni z vidika delovnih pogojev. Na to opozarjajo številne organizacije na področju izvajanja
pomoči na domu, domovi za starejše, bolnice, vse bolj izrazito je na področju osebne asistence. Na vseh
teh področjih bi se storitve z vidika potreb prebivalstva (in tudi povečanih potreb v prihodnosti zaradi
staranja prebivalstva) morale širiti, a je in bo velik zaviralni dejavnik njihovi širitvi pomanjkanje delovne
sile.
Opazen pojav slovenskega trga dela ostaja njegova segmentacija glede na vrsto zaposlitve (na eni strani
polne zaposlitve za nedoločen čas z visoko stopnjo varnosti in stabilnosti, na drugi strani pa negotove
zaposlitve, dela v slabih delovnih pogojih in/ali slabo plačane zaposlitve – t.i. prekarne zaposlitve).
Slovenija v primerjavi s povprečjem držav EU izrazito negativno odstopa predvsem pri visokem deležu
začasnih zaposlitev, tj. zaposlitev za določen čas, preko različnih pogodb, preko študentskega servisa,
ZRSZ. 2018a. Gibanje registrirane brezposelnosti. Skupine brezposelnih. Spletna stran ZRSZ, Trg dela v številkah. Dostopno prek:
https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah /13.12.2018/.
22 ZRSZ. 2018b. Napovednik zaposlovanja 2018/I. Kaj delodajalci napovedujejo za slovenski trg dela za drugo polovico leta 2018?
Ljubljana, ZRSZ. Dostopno prek: https://www.ess.gov.si/_files/11238/Analiza_Napovednik_zaposlovanja_2018_I.pdf /3.12.2018/.
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ipd., in pri visokem deležu t.i. agencijskih delavcev, torej delavcev, ki so zaposleni pri agencijah za
posredovanje dela. Leta 2017 je tako v Sloveniji 17,6 % vseh zaposlenih imelo začasne zaposlitve (v
povprečju v EU 14,3 %), 5,7 % pa je bilo agencijskih delavcev (v povprečju v EU 1,9 %) (Eurostat 2018 23).
Daleč najbolj segmentacija trga dela prizadeva mlade, k čemur največ prispeva ponovno velik obseg
študentskega dela ter zaposlitve za določen čas, ki so že tradicionalno najpogostejše med mladimi in
vplivajo na večjo dinamiko prehodov med statusom zaposlenosti in brezposelnosti in obratno med
mladimi.
Glede na napovedi o stabilni gospodarski rasti in ugodnih razmerah na TDS v prihodnjih dveh letih lahko
pričakujemo tudi nadaljevanje rasti razpoložljivih dohodkov gospodinjstev in ugodne socialne razmere
prebivalstva. V letih 2019 in 2020 lahko pričakujemo nadaljnje zniževanje vrednosti kazalnikov življenjske
ravni (stopnja tveganja revščine, stopnja materialne prikrajšanosti, delež oseb, ki živijo v gospodinjstvih
brez delovno aktivnih članov, sestavljeni kazalnik stopnja socialne izključenosti). Glede na splošno
ugodne razmere, ostaja nujno spremljati vrednosti kazalnikov življenjske ravni za bolj ranljive
populacijske kategorije in skupine (starejše, otroke, po spolu, enočlanska gospodinjstva, enostarševska
gospodinjstva, najemnike ipd.), da bi lahko hitro detektirali in z ukrepi preprečili morebitno slabšanje
njihovega položaja.
PREGLED STANJA PO CILJIH RESOLUCIJE
Drugi nacionalni izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020 (v
nadaljevanju: Resolucija) se nanaša na obdobje 2019 – 2020 in predstavlja nadaljevanje izvedbenega
načrta na nacionalni ravni za obdobje 2017 – 2018. V nadaljevanju sledi kratek pregled izvajanja ukrepov
prvega nacionalnega izvedbenega načrta po treh ključnih ciljih Resolucije kot usmeritev za oblikovanje
ukrepov drugega izvedbenega načrta.
Izvedba ukrepov NIN 2017 – 2018 za uresničevanje 1. cilja Resolucije
Prvi cilj Resolucije se nanaša na zmanjšanje tveganja revščine ter povečevanje socialne vključenosti
socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva. Vsi kazalniki življenjske ravni na splošno kažejo na
izboljšanje socialne situacije v populaciji v zadnjih letih in tudi v letu 2017, kar je v največji meri posledica
že omenjene relativno visoke gospodarske rasti, ugodnih gibanj na trgu dela, pa tudi ukinitve varčevalnih
ukrepov države iz obdobja krize, kar vpliva tako na zviševanje plač kot na zviševanje socialnih transferjev.
Kljub temu so se nekaterim kategorijam v zadnjem letu povišale stopnje tveganja revščine.
Za skupine prebivalstva, ki jih ugodne razmere niso zajele, je MDDSZ izvedel nekatere načrtovane
aktivnosti in ukrepe, ki so bili navedeni tudi v NIN 2017 – 2018. Kot že izvedene ukrepe v okviru prvega
cilja Resolucije tako izpostavljamo zlasti ukrepe socialne aktivacije, ki se je v letu 2017 začela izvajati na
terenu. Ukrepi na tem področju se torej izvajajo v predvidenih časovnih rokih, nekaj časovnega zamika
je zaznati le pri ukrepu, ki se nanaša na informacijsko podporo sistemu socialne aktivacije.
V letu 2018 sprememb glede ocene minimalnih življenjskih stroškov glede na leto 2017 ni bilo, saj gre
za enkratni ukrep (predvidoma na vsakih pet let), ki je bil izveden v letu 2017. V zvezi z uporabo nove
ocene minimalnih življenjskih stroškov pa je v letu 2018 prišlo do nekaterih sprememb, saj so skozi leto
večkrat spremenili oziroma popravili in uskladili višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. Ta
Eurostat. 2018. Temporary employees as percentage of the total number of employees, by sex, age and citizenship ( %) Dostopno
na: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpgan&lang=en /5.9.2018/.
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sedaj znaša 392,75 evra. Sprejeta je bila Strategija dolgožive družbe, ustanovljen Svet Vlade RS za aktivno
staranje in medgeneracijsko sodelovanje posebna Delovna skupina, katere glavna naloga bo
koordinacija priprave akcijskih načrtov na tem področju. Letno poročilo o socialnem položaju v Sloveniji
je pripravljeno vsako leto, v letu 2018 IRSSV fokusno poglavje usmerja v obravnavo prejemanja dodatka
za delovno aktivnost. Med realizirane ukrepe lahko uvrstimo tudi vzpostavitev in delovanje
večnamenskih romskih centrov.
Ukrep, ki se nanaša na spremembe ZUPJS v smeri poenostavitve postopkov, se ne bo realiziral na način,
ki je bil načrtovan, zato je prišlo do določenega časovnega zamika. Ugotovili so namreč, da omenjenih
ciljev zaradi kompleksne zakonodaje in objektivnih tveganj glede dostopnosti do podatkov iz virov, s
strani katerih CSD-ji pridobivajo podatke, ni mogoče doseči v celoti oziroma bi omenjena tveganja lahko
povzročila negativne posledice tako za upravičence (pravica ne bi bila pravočasno priznana) kot tudi za
CSD-je. Z novelo ZUPJS so na MDDSZ tako predlagali umik masovnega avtomatičnega informativnega
izračuna za letne pravice, ki naj bi se začel izvajati septembra 2019 in nadomestitev z mehkim prehodom
oziroma postopnim uvajanjem popolne avtomatizacije postopkov. Glede na nastale zaostanke pri
odločanju o pravicah iz javnih sredstev ter že dlje trajajočo kadrovsko podhranjenost na CSD-jih bi bilo
smotrno v naslednjem izvedbenem obdobju (2019 – 2020) nekaj dodatnih ukrepov usmeriti v zmanjšanje
te problematike.
Izvedba ukrepov NIN 2017 – 2018 za uresničevanje 2. cilja Resolucije
Ukrepi NIN 2017 – 2018 za dosego drugega cilja Resolucije so bili zelo raznoliki, saj so posegali tako na
področje reorganizacije izvajalskih mrež, na dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo, večgeneracijske
centre in okrepitev socialnega podjetništva. V letih 2016 in 2017 je bil na področju dolgotrajne oskrbe
narejen pomemben korak naprej. Pri Ministrstvu za zdravje je bil ustanovljen Direktorat za dolgotrajno
oskrbo, ki je oktobra 2017 predstavil nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju
za dolgotrajno oskrbo. Zakon ni bil sprejet, MZ pa poroča, da so predlog Zakona po javni razpravi
nadgrajevali in ga pripravili na nadaljnje formalne postopke usklajevanja. Kljub temu pa je bil v letu 2018
objavljen razpis za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona
o dolgotrajni oskrbi. Izbrana so bila tri pilotna okolja, ki so v drugi polovici leta 2018 že začela izvajati
pilotne aktivnosti.
V obdobju 2016 – 2018 je bil velik korak naprej storjen tudi pri reorganizaciji centrov za socialno delo,
saj so bile junija 2017 sprejete spremembe ZSV, ki so omogočile izvedbo načrtovane reorganizacije. Ta
je stopila v veljavo oktobra 2018, ko je zaživela nova organizacijska struktura, dotedanjih 62 CSD se je
spojilo v 16 novih CSD s 63 enotami. Med izvedenimi ukrepi je treba omeniti še vzpostavitev
večgeneracijskih centrov, večnamenskih romskih centrov, sprejetje Zakona o osebni asistenci in Zakona
o socialnem vključevanju invalidov. Slednji bo z letom 2019 izboljšal materialne pravice invalidov po tem
zakonu, oba omenjena zakona pa dajeta osnovo za okrepitev bivanja in oskrbe odraslih invalidov v
domačem okolju oziroma skupnosti (zakonsko urejena in zagotovljena osebna asistenca se začne izvajati
v letu 2019, nove storitve socialnega vključevanja pa leta 2022).
Črpanje evropskih sredstev, ki so namenjena deinstitucionalizaciji, se je v letu 2017 pričelo. Kljub temu
pa na MDDSZ še vedno ni bila oblikovana posebna projektna enota za deinstitucionalizacijo, ki naj bi
pospešila procese in aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepov na tem področju. Tudi drugi nacionalni
izvedbeni načrt bo tako moral vključevati ukrepe povezane z deinstitucionalizacijo. V sklop ukrepov,
katerih aktivnosti so še vedno zelo na začetku in bo zato treba z njimi nadaljevati tudi v prihodnjih letih
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(do leta 2020), sodijo tudi ukrepi za modernizacijo mreže domov za starejše, vstop novih izvajalcev
pomoči in oskrbe za starejše, razvoj IKT, razvoj novih skupnostnih storitev, programov in oblik podpore,
ter ukrepi, ki se nanašajo na okrepitev socialnega podjetništva.
Ukrep, ki se nanaša na ustanovitev neformalne mreže lokalnih skupnosti za izmenjavo dobrih praks
skupnostnih storitev bo treba v drugem izvedbenem obdobju zastaviti drugače kot je zapisan v NIN
2017 – 2018, saj je v praksi (glede na trenutni zapis) težko izvedljiv.
Glede na že zaznane ter predvidoma naraščajoče težave povezane s pomanjkanjem ustrezne delovne
sile za poklice nege in oskrbe, kar lahko v naslednjih letih predstavlja pomemben zaviralni dejavnik
predvideni širitvi in krepitvi oskrbe v skupnosti, bi bilo smiselno v okviru drugega cilja Resolucije
načrtovati nekaj ukrepov, ki bodo naslavljali omenjeno problematiko.
Izvedba ukrepov NIN 2017 – 2018 za uresničevanje 3. cilja Resolucije
Tretji cilj aktualne Resolucije naslavlja področja upravljanja s kakovostjo, omogočanja večjega vpliva
uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev ter povečanja avtonomije izvajalskih organizacij.
Naslavljanje vprašanj, ki jih pokriva omenjeni cilj, s strani države (pristojnega ministrstva) izvajalci
socialnovarstvenih storitev ocenjujejo različno. Večina bi za večji angažma k uresničevanju tega cilja
potrebovala določene spodbude in podporo. Tretji cilj pokriva več področij (upravljanje s kakovostjo,
avtonomijo izvajalcev, učinkovitost upravljanja, večji vpliv uporabnikov), ki so sicer med seboj povezana,
vendar to ne zmanjšuje njihove kompleksnosti. Izvajalci se zavedajo, da bi za ukvarjanje z omenjenimi
področji potrebujejo več finančnih in kadrovskih virov, ustrezne usmeritve in smernice za delo na tem
področju, konkretno strategijo in poenoten sistem kakovosti, ki bo omogočal primerljivost med
različnimi izvajalci. Želijo si, da bi neodvisna institucija na nekaj let pregledala, primerjala in ovrednotila
kakovost (v širšem smislu) v izvajalskih organizacijah. Pogrešajo kompetentnega sogovornika na
resornem ministrstvu, medresorsko sodelovanje in več izobraževanj in usposabljanj za razvoj področja
kakovosti. Po navedbah poročevalcev pa v izvajalskih organizacijah že sedaj veliko vlagajo v razvoj
kakovosti, vendar glede na kadrovsko podhranjenost (ki se bo po njihovih ocenah zlasti pri
institucionalnem varstvu v prihodnosti le še povečevala) obstoječim sistemom vodenja kakovosti, ki
zahtevajo obširno beleženje, vodenje in poročanje podatkov, niso preveč naklonjeni.
Za doseganje tretjega cilja Resolucije so bili v prvem nacionalnem izvedbenem načrtu opredeljeni le trije
ukrepi, ki se z določenimi vsebinskimi modifikacijami že izvajajo v praksi. Če resnično želimo doseči
napredek v doseganju tega cilja, bo potrebno cilj v prihodnje bolj celostno in načrtno nasloviti.
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