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l. ZAPOSLENI, DEL()VANJE, PROSTORI, ()RGANIZACI.|A DELA - Enota
Hrastnik, Log 9, l{-10 Hrastnik

Dne 01.10.2018 se je z reorganizacijo centrov za socialno delo spremenila organizacijska
struktura delovanja centrov po Sloveniji. Oblikovalo se je l6 regijskih centrov. med katerimi
je tudi Center za socialno delo Zasavje. Strukturaje prikazan v spodnjem organigramu.

ENOTA ZAGOR.IE OB
savl

rektorial

Na Enoti Hrastnik je zaposlenih 7 delavk:
- pomodnica direktorja / vodja enote I

- Strokovne delavke 3

- Strokovne sodelavke 2
- Splo5ne sluZbe. tajni5tvo I

Clede na celoten obseg nalog in Sirok spekter podrodij dela ocenjujem. da je to minimum in
da lahko govorimo o kadrovskem primanjkljaju. Posebno z uvedbo DruZinskega zakonika se
je povedal obseg dela na podrodju druZinskih zadev. skrbni5tva, partnerskih odnosov... Delo
je prepleteno in strokovno zelo zahtevno.
V letu 2020 smo vse naloge opravili. kar je zasluga dobro nadrtovane organizacije dela ter
pripravljenost in zavzetost vseh zaposlenih.

Lahko reiemo. da bi za nrlrmalno delovanle potrebovali vsai ie cnega delavca. S tem bi
prcpreiili izgorelost, prcobremenjenost, stres in imeli moZnost nadomeiianja ob
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odsotnosti (letni dopust. bolniSke. seminarji. timski sestanki. obiski na sodiStih...). Imamo
potrebo po dodatnem administrativnem delavcu in tudi strokovnemu delavcu. Najboljia
bi bila kombinacija obojega - de bi bilo to moZno.

Skupna tlorisna povrSina notranjih prostoro\.Enote Ilrastnik zna5a (2-j2,08 m2;, od tcga l6l
m2 - POSLOVNI PROSTORI Enote HRASTNIK
Lokacij

a

II cena
najema
lm2

Lastni
/najeti

naziv
lastnika"/najemo

dajalca

dejavnost. ki
se opravlja v

prostorih
LOG 9 161 m2 - poslovni prostori

(pisarne. sejna soba: notranji
hodnik, arhiv)
ll5.,l0 mr skupni prostori
zunanji hodnik. WC. prostor za
server. distilke ki sijih delimo s

solastnikom v etazi (delez CSD
glede na 9i, povrsine: 71,0E mr)

Last NIDDSZ Socialno
varstvo;

CSD

Poslovni prostori Enote Hrastnik so urejeni in primemi za delovanje, vendar jih je potrebno
vsakoletno vzdrLevati in ohranjati. Imamo vhod za invalide oz. gibalno ovirane.
Na voljo je sejna soba. ki jo uporabljamo v razlidne namene (sestanke, time. individualne
projektne skupine: ter tudi opravljanje dela javne delavke; sluZi tudi za izvajanje stikov pod
nadzorom... ).
Ob izvajanju dodatnih programov in ob obiskih koordinatork na Enoti. pa se pojavlja
prostorska stiska, saj nimamo na voljo ustreznega dodatnega prostora - dodatne pisame. kjer
bi se lahko izvajalo njihovo delo. Za te namene izkoristimo sejno sobo ali pisame delavk.
Trenutno druge reSitve ne vidimo.

Velik problem se pojavlja pri zagotavljanju prostora za arhiv oz. dokumentamo gradivo. V
letu 2020 smo naredili izbor gradiva. ki bo v l. 2021 (glede na roke hrambe) primeren za

unidenje in je trenutno odloZen na omarah (v pisamah delavk). Za povedanje prostora za

arhiv, smo iskali dodatne moZnosti in direktorju predlagali najem prostora v skupnem
hodniku. Izvedba bo odvisna od pripravljenosti lastnika za oddajo prostora ter ponujene cene

- dogovor naj bi se realiziral v 1.202 I . Ce to ne uspe. bomo morali iskati druge re5itve.

Tedenska delovna obveznost delavcev je 40 ur in je razporejena na pet delovnih dni: v
ponedeljek. torek in detrtek - po osem ur, v sredo - deset ur in v petek - Sest ur.

Zas re em strank in u rabnikov so doloicni naslcdn i uradni dnevi in urc:

V primeru nujnih ukrepov (nasitje. PSP. intervencija. . . ) je pomod dostopna ves poslovni tas.
Izven delovnega dasa (popoldan. prazniki. vikendi) deluje Interventna sluZba Zasarje
(deZurstvo). Kontakt te sluZbe ima policija.

V iasu neuradnih ur se izlaia :

strokovno, administrativno delo (pisanje uradnih zaznamkov, socialnih poroiil, porodil
in mnenj, urej anje spisov...)
delo po ZUP-u (vnos vlog v sistem. pregled vlog, pisanje pozivov, izdaja odlodb... )

-)

Ponedeljek
Sreda
Petek

ti.(x) 12,(x)

ti.{x} - 12,(x)
13,00-15,00
l-1.00- 17.0r)

8 00 12.00



vnos podatkov v inlormacijski sitem ( ) to oprarilo zahtera risoko natani'nost in
doslednost
timski sestanki. strokovni timi
izobraZevanja. usposabljanja. posveti
druge naloge in krizne situacije
delo na terenu (CSD opravlja terensko delo (obisk na domu) ) obiski so izvedeni na
podlagi predpisane zakonodaje kot opravilo pri nalogah. storin ah in javnih
pooblastilih; lahko pa so tudi na podlagi orijav. informacij. ko se poiavi ootreba. da se

CSD vkliudi na teren. Delavke terensko delo opravljajo v paru. predvsem zaradi lastne
vamosti.

Ugotavljamo, da je delovni ias ustrezen. saj glede na strukturo prebivalstva v naSi obdini,
vedina uporabnikov poi5de storitve in pomod v dopoldanskem dasu. V obdini je veliko
upokojencev ter zaposlenih v gospodarstvu, ki delo opravljajo v ved izmenah. Obdani. ki so
zaposleni in uveljavljajo pravice iz javnih sredstev (npr. otroSki dodatek), pa lahko zadeve
urejajo preko e-vlog: oz. je podaljievanje pravic izjavnih sredstev a\tomatsko.

Delovanie v iasu epidemiie
V dasu epidemije korona virusa (COVID -19) je Enota Hrastnik sodelovala z obdinskim
Stabom civilne zaSdite. predvsem v delu izmenjave informacij kateri obdani so v tistem dasu
potrebovali pomod pri dostavljanju kosil in drugih potrebSdin. UdeleZili smo se tudi skupnih
sestankov na Obdini Hrastnik.
Enota Hrastnik je nemoteno opravljala svoje delo in zaradi razglaiene epidemije nihde od
obdanov ni ostal brez pravic iz javnih sredstev, niti ne brez pravic s podrodja star5evskega
varstva. Opravljali smo tudi pogovore! predhodna svetovanja, nudili storitve prve socilane
pomodi in izvajali druge naloge.
Vse zaposlene delavke smo se trudile, da bi bilo delo opravljeno. kljub teZkim pogojem dela
in ob upoStevanju vseh priporodil NIJZ.
V dasu epidemije je obiskovanje prostorov CSD omejeno na vstop ene stranke (zaklenjen
vhod) - zato je bilo strokovno delo bolj strukturirano in ciljno usmerjeno, saj so obiski
uporabnikov praviloma v naprej dogovorjeni oz. naroieni. Izjema je seveda oddaja vlog in
PSP storitve. ki so na voljo ves poslovni das.

Skozi celo leto, predvsem pa v dasu razglaSene epidemije. je Enota Hrastnik prejemala
ogromno teletbnskih klicev. kjer smo uporabnikom/klicateljem ponujali intbrmacije.
odgovore, usmeritve in tudi psihosocialno pomod. Klicev (zaradi res velikega obsega) nismo
beleZili so pa naSi obdani in uporabniki dobili pomembne odgovore. inlbrmacije in nasvete.
Vedine klicev nismo opredelili kot storitev PSP: klicatelji so bili tudi anonimni. Zaznali smo,
da je veliko klicateljev iz drugih obdin (z obrazloZitvijo, da matidnega CSD ne dobijo na
telefbn).
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2. CtL,tl

Strokovno delo Enote Hrastnik je usmerjeno v tak5en natin dela. da skuSamo

uporabnikr-r./strankam ponuditi pomod v tak5ni obliki. ki jim bo. v povezavi z drugimi osebami
v druZinskem, delovnem in bivalnem okolju. omogodal aktivno reSevanie svoie socialne
problematike ustYarialno delovanie sodelovanie in uresnidevanie razvoinih moZnosti ter da
bo s svoio deiavnostio dosegel raven kakovostneqa Zivlienia.

V okviru storitev in pristojnosti naSe sluZbe imajo uporabniki moZnosti. da poi5dejo pomot

Vsak posameznik je dolZan z lastnim delom in trudom poskrbeti za svojo socialno in
materialno vamost ter socialno integracijo sebe in svoje druZine. Kadar si tega ne more
zagotoviti sam, ima moZnost na centru za socialno delo poiskati naSo strokovno pomod in
nujne materialne vire za dostojno iivljenje ter ohranitev dlove5kega dostojanstva. Seveda v
okviru zakonskih pravic.

Menim, da je v tem pogledu potrebno prioritetno spodbujati in razvijati strokovne pomoer v
obliki socialno varstvenih storitev in programov. znotraj in zunaj mreZe javne sluZbe.

CSD spodbujo naslednje :
- spodbujanje uporabnikov k aktivnej5emu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne

socialne in materialne vamosti:
- zagotavljati strokovno podporo in pomod pri prepredevanju in razreSevanju socialnih

stisk uporabnikovr
- vkljudevanje v dejavnosti drugih izvajalcev v lokalnem okolju s citjem - pomagati

lludem v stiski:
- izvajati dodatne programe za otroke. odrasle...
- razvoj in usposobljenost kadrov.

Ocenjujem, da bi bilo v prihodnje potrebno okrepiti sodelovanje z drugimi javnimi zavodi in
institucijami, saj se naSe naloge in pristojnosti prepletajo in dopolnjujejo. Pogosto se dogaja.

da druge sluZbe ne vedo, kaj sodi v pristojnost delovanja centrov za socialno delo in vse svoje

nereSljive primere posredujejo v reSevanje na CSD. s famoznim stavkom >rsocialna mora
nekaj ukreniti<. Pogosto niti ne vedo. da v vedini primerov o zadevah odloda sodi5ie ali sodi
v okvir zdravstva...
Predlagamo nadrtno organizacijo skupnih sestankov (ko bo to moZno) z razlidnimi sluZbami. z
namenom seznanitijih z naSim delom in pristojnostmi ter moZnostjo skupnega sodelovanja. V
mislim imamo predvsem policijo, zdravstvo. upravno enoto...
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.J. IZOBRAZEVANJE, TISPOSABL.IAN.IE, POSVETI

Vsi zaposleni na Enoti Hrastnik se redno strokovno izobraZujemo. S tem laZe sledimo novim
strokovnim nalogam in izpopolnjujemo svoje strokovno znanje. Zaposleni se vkljutujemo v
intervizije in aktive na razlidnih strokovnih podroijih ter se tudi samoizobraZujemo.

dn a tabela rikazu e realiza izohraicr n n 21120 :

PROGRAM IZOBRAZEVANJAseminaT
/usposabljania

'I'I.- I{\I I \ K It.\.1 l)elar ka

I
MEDIACI.IA po Druiinskem zakoniku 27.2.;5.3..2.6

l. in 3.12.
Lj ublj ana
7.OOM

2 delavki

MEDIACIJA - delavnica na CSD Zasavje 08.10 'Irbovlje 2 delavki

.,! Uredba o upravnem poslovanju
6.2 Trbovlje

6 delavk

I
Posvet predstar nikov zavodov
prestajanje kazni zapora in CSD (nasiljc)

Ln 14.01 .

I delavka

5
Zakon o star5eyskem varstvu in druZinskih
prejemkih

l.l.0l .
2 delavki

6
Posvet v ZD Trbovlje - Center za dulel'no
zdravje odraslih

23.01. 'Irbovlje
I delavka

7 Delovanje ccntrov na podroiju zdrarja 30.01 . I.lubllana
2 delavki

8
Informacijski sistem na podroiju
posvojiter'

04.02. ljubljana I delavka

9 Predhodno svetovanje 0t.10. t.jubljana I delavka

l0 Strokovni kolegij na Enoti Hrastnik 6 x skozi
celo leto

Enota
Hrastnik

Vse
delavke

11. Aktivi, timi ... (strokovno delo)
Skozi celo
leto

6
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Ljubljana

Ljubljana



,I, DODATNE NALOGE

Po pogodbi z Obiino Hrastnik:
CSD Zasavje je za Enoto Hrastnik sklenil pogodbo za opravlj anje dodatnih nalog v letu 2020.
Pogodba o sofinanciranju dopolnilnega socialnovarstvenega programa v letu 2020, ki ga za
obdino Hrastnik opravlja Enota Hrastnik. je sklenjena v viSini 5.400 EUR letno.
Vodja Enote Hrastnik si prizadeva" da bi se te naloge ohranile po pogodbi tudi v naprej. sai

predstavljajo dodatno pomod obdanom Hrastnika.

Naloge. ki jih Enota Hrastnik izvajala so:
- Postopki in odlodanje o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomodi za nakup

ozimnice:
- Postopki in odlodanje o dodeljevanju enkratnih denamih pomodi za nakup Solskih

potrebSdin
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer obdanov in izdelava socialnih porodil pri

uveljavljanju drugih pravic. ki jih podeljuje obdina;
- izdelava socialnih porodil in mnenj za kritje stro5kov pokopa s strani obdine;
- sodelovanje z Obdino Hrastnik na razlidnih podrodjih z vsebino socialnega varstva;
- programi in predavanja za otroke in mladostnike v obdini Hrastnik: prva socialna pomot

za osnovnoSolce in prve informacije o drogah ter seznanitev in prepoznavanje nasilja.

Od junija 2020 do septembra 2020 je Enota izvajala naloge @!i@ig iD!!n!Eh
denarnih oomoii:

Solske potrebBiine
Stevilo vlog in odloib = 65
o 1.,2. in 3, razred
t 4. razred in naprej

(za 109 otrok)
29 otrok x 40 EUR
80 otrok x 85 EUR

(negativne :0)
- 1.l60 EUR
- 6.800 EUR

:7.960 EUR
Star5i so prejemali narodilnice za nakup Solskih potreb5din na CSD. Vnovdili pa so jih
lahko v knjigamah. v dasu od 03.08.2020 do 30.09.2020.

o OZIMNICA
Stevilo vlog = 198
Pozitivnih odloitr = 191 (za 406 obianov)
Negativne odlodbe: 7

Pakete za ozimnico so obdani prevzeli v Mercatorju - Trg Franca Ko zarja, od
01.09.2020 do 30.10.2020. Pripravljeno je bilo 191 paketov (135 malih in 36 velikih)

Javna dela 2020 - Socialno vk ljudevanje posebej ranljivih skupin prebivalstva )Laidna
pomod druZinam<
- narotnik je bila Obdina Hrastnik, kije krila 35 7o stro5kov. 65 o/o pa ZRSZ.
- Program je pomembna dopolnitev na5ega dela, saj so lahko vkljudene druZine. ki

potrebujejo pomod (integracija druZine v okolje, udna pomod. udenje, pomod pri
inlormiranj u in administrativnemu delu...).

- V to pomodje bilo skozi celo leto vkljudenih 7 otrok.
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S(X'1.{Lr"A AKTIVACIJA - Doskusno izr aianie DristoDa SA
V letu 2020 je CSD sodeloval pri izvajanju programa Socialne aktivacije - ki deluje v sklopu
programov evropskih sredstev na MDDSZ. Tudi to je predstavljajo dodatno delo in
obremenitev za zaposlene. ki polega rednega dela opravljajo naloge v tem programu (sestanki.
vabila. raz

II I'\I,\\ITAR\E,{KCIJE pomod obdanom v socialnih stiskah:

ovorl...

Leto
Stevilo vabljenih s

strani CSD
Motivacijski
razgovor

Stevilo
podpisanih
dogovorov

Stevilo
vkljuienih na
dan 31.12.

2019 6l ll 18 1.1

2020 103 6-l I8 8

it Naziv donatorja oz.
organizaci.je

Ohscg donacij Stevilo otrolJ druZin
/posameznikor' /paketov

I

Obian - individualni
donator
(g. (irmiek Borut)

Prenosni raaunalnik, Solske potrebSdine.
obladila, posteljnina, denar...
Pripomotki za dom. prehrana.. .

Pomod matidni druZini in
otroku, ki je v rejni5tvu

Rdeii krii
(Hrastnik)

Karte za kopanje na bazenu
(CSD sodeloval pri predlogih za
donacijo kart - seznam)

I 0 starejSih oseb
25 otrok ('13 druZin)

l

( )biin ska zr eza
prijatcljo mladine
I I rastn ik

Posredovanje seznama otrok za
letovanje

I i druZin (23 otrok)

J

Pomod pri nakupu Solskih potrebSiin 2 otroka

5 Ka ritas
Pomod pri pladilu poloZnic

Karitas

Prehrambeni paketi (skozi celo leto - v
sodelovanju z RK)

V decembru - za starejSe obdane 80 - DU Hrastnik
82 DU Dol

1
Karitas Solske potrebSiine - paketi 40 otrok

lt Arlra Slovenija Solske potrebidine - paketi 9 otrok

Adra Slovenija

Paketi higienskih pripomodkov
Vrednostne kartice za nakup prehrane

19 paketov
( l3 za druZine z otroci *
6 za starejSe)

l0
>Boiiiek za en dan(< Darila - razdelitev daril

l6l otrok

150 starejSih

8
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5. STROKOVNE NALOGE, JAVNA POOBLASTILA, STORITVE
Strokovne naloge obsegajo:
. Varstvo otrok in druZine
. Varstvo odraslih
. Krizne intervencije (druge neopredeljen naloge)
. Materialne pomoii

StarSevsko varstvo in druZinski prejemki
Denarni prejemki:
(.)tr()Ski dodatck.
dcnarna socialna pon.uri. (redna. izredna. pogrebnine. posmrtnine kot oblika izredne
dename pomoii)
varstveni dodatek
drZavna Stipendiia
Subvencije in zniiana plaiila
zniZano pladilo Ync
dodatna subvenciia malice za udence in di iake
subr cnciia kosila za utcncc.
oorostitev oladila socialnovarstvenih storitev.
prispcvek k pladilu druiinskega pomodnika
subvenciia naiemnine
pravica do kritia razlike do polne vrednosti zdravstvenih storite\ ,
pravica do pladila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanie.
Koordinacija
lokalna - sodelovanje z obdino, druStvi in nevladnimi organizacijami
regijska CSD Zasavje (Enota Hrastnik. Enota Trbovlje. Enota Zagorje ob Savi)
Storitve
Socialna preventiva
Prva socialna pomod
Osebna pomod
Pomod druZini za dom
Podpora Zrtvam kaznivih dejanj (od avgusta 2019 dalje)

VARSTVO OTROK IN DRTIZINE
DruZinski zakonik navaja. da je druiina Zivljenjska skupnost otroka. ne glede na starost
otroka. z obema ali enim od star5ev ali z drugo odraslo osebo. de ta skrbi za otroka in ima po
Iem zakoniku do otroka dolodene obveznosti in pravice. Zaradi koristi otrok uZiva druZina
posebno varstvo drZave. Zakonska zveza je Zivtjenjska skupnost moZa in 2ene.

Zunajzakonska skupnost je dalj tasa trajajoia Zivljenjska skupnost moSkega in Zenske. ki
nista sklenila zakonske zveze. in ni razlogor,. zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima
neveljavna. Taka skupnost ima v razmerju med njima enake pravne posledice po tem
zakoniku. kakor de bi sklenila zakonsko zvezo. Otrok je oseba. ki 5e ni dopolnila 18 let.
razen te ie Ze prej pridobila popolno poslovno sposobnost.
Starlevska skrb je celota obveznosti in pravic starSev, da v skladu s svojimi zmoZnostmi
ustvarijo razmere. v katerih bo zagotovljen celovit otrokov razvoj. StarSevska skrb pripada
skupaj obema star5ema. Dne I 5.04.20'19 se je zadel uporabljati DruZinski zakonik (DZ). ki je
dolodene naloge injavna pooblastila prenesel iz centrov za socialno delo na sodiSda.

Pri vse zadevah je CSD ostal kliuini ilen nri obravnavi primerov. predvsem tam. kjer so

vkljudeni mladoletni otroci.
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Naloge in/ali javna pooblastila CSD po DZ:
- podajanje predlogov
- nujni odvzem otroka
- odlodanje o upravnih zadeva (npr. skrbniStvo za poseben primer)
- predhodno svetovanje
- strokovno svetovanje paru
- druZinska mediacija
- posredovanje mnenj sodi5dem
- nadzor. spremljanje. izvajanje ukrepov
- izdelava nadrtov pomodi otroku in druZini (170. dlen) - ukrep trajnejSega znadaja -) CSD

pred odloditvijo sodiSda izdela nadrt ... nato sodiSdu poroda o izvajanj u nadrta

STATLSNA RAZMERJA

Lcto Ugotavljanje obstoj a zunajzakonske skupnosti
2019 I

2020 0

PREDHODNO SVETOVANJE ( pomoi staricma ob razDadu skunnosti, razrezi, Dri

DruZinsko /partnersko svetovanje (proces svetovanja in pomoei -
opolnomodenje druzinskih elanov za njihov prispevek k obstoju, spreminjanju
in skladnem razvoju druzine) ; Svetovanje paru

I2019
2020 ')

doscganiu sD0razuma glede odlotih'e o varstvu in vzsoii otrok. stikov in nreZivnine)
Poudarek je na delu s star5i pri dogovarjanju o nadaljnjem varstvu. vzgoji. stikih in
preZivljanju. Gre za ozaveSdanje stariev o potrebah otrok. o doZivljanju in pri lagaj anj u otrok
na novo nastalo druZinsko situacijo (razveza stariev. razpad izven-zakonske skupnosti) ter
prizadevanje. da starSa uvidita. kaj je korist otroka in znata razmejiti star5evsko vlogo. ki je
skupna. od nerazdi5denih problemol partnerstva. CSD skuSa starSema pomagati pri
sporazumu. CSD v okviru predhodnega svetovanja, ie se star5a sporazumeta, poda
mnenje, v skladu z 98. ilenom ZNP-I.

Leto Varstvo in vzgoja / otroci STIKI / otroci PREZI\'\INA /otroci
1019 2t 26 2t
2020 J8 55 5'l

V letu 2020 zazia\amo porast razpadov skupnosti in sporov v druZini. kar predstavlja cca

llQfumvedanega obsega dela (128 %o - varstvo in vzgojal lll %. stiki;'157o/o-preZ.).
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Mediaciia v druZinskih razmeriih ) spodbujanje mimega in sporazumnega reievania
sporov. ki izvirajo iz medsebojnih druZinskih razmerij. Mediacija se prvenstveno izvaja pred
zadetkom sodnega postopka z namenom oblikovati predlog za sporazumno razvezo zakonske
zveze ali predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, o njegovem
preZivljanju in o njegovih stikih s star5i ali drugimi osebami, ali o vpraSanjih izvajanja
starSevske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj. Lahko se izvaja tudi po koncu
sodnega postopka.

Dru i zakl utki

I (umik vlo e)

Doloiito /s reme mba osebn lmena

I'riznan ic otetovstya
CSD izvaja javno pooblastilo priznanja odetovstva za otroke rojene izven-zakonske zveze.
Vedino priznanj oaetovstva za otroke rojene izven zakonske zveze se uredi na CSD. lahko pa

tudi na u ravni cnoti. S odn a tabcla kazu e Stevilo o ravl enih odetovstva:

Nlnenia (lSD sodi5iu ) r'sodnih postorrkih za varstvo koristi otroka (na poziv
sodiSd je CSD pripravljal menja - postopek obravnave zajema razgovore. time. obiske
na domu, razgovorov z otrokom... )

Leto Varstlo in rzgoja / otroci STIKI / otroci PREZIYNINA /otroci
101 I ll t0
2020 ll l6 l3

\lnen c ('Sl) izr cn sodnih sto kov

PreZivnine - obvestilo o uskladitvi nreZivnin ) po zakonu so starii dolZni preZivljati svoje

otroke v skladu s 183. tlenom DruZinskega zakonika. Naloge CSD na podrodju preZivnin so

naslednje:
i pomod pri sklepanju sporazuma o preZivljanju skupnih otrok.'z izdajanje porodil o tem. da sta se star5a posku5ala pri centru za socialno delo o

tem sporazumeti
i mnenje sodi5du o primerni vi5ine preZivnine,
z vodenje in spremljanje preZivninskih zadev,
z valorizacija vseh uradno dolodenih preZivnin.
i Razgovori. pogovori (storitve).

Leto Stevilo dodelienih primeror' St. sporazumov
101 9 0

2010 2 I

Lcto I)oloiitcr'/sprememba osebnega imena
201 9 2

l0l0 0

pred rojstvom po rojstvuLeto Skupa.j
2019 i4 J

2020 -r8 i5 -)

Leto \Inenic CSD izven sodnih postolkev vrrci. RS za Solstr o..
201 9 1

2020 0

ll

RAZMERJA MED STARSI IN OTROCI

l3



l. rtrr Otroci - valorizirane preZivnine
(zavezanci so starSi)

Odrasli valorizirane prezivnine
(zavezanci so otroci. bivsi partnerji...)

Skupaj

247 l.t I 388201 9

2020 25,1 l5l .106

is iz sisterna ISCSD rezlvnlna

Dolotene preZivnine so v mirovanju in se le spremljajo (npr. v primeru prekinjenega
Solanja pred 26.letom...).
,lavni 3ti ndi ski invalidski in reiivninski sklad RS Sloven e)r' nltle ru
neuspelih postopkov izvr5b preZivnin zaradi nezaposlenosti zavezanca ali izmikanja
pladevanja preZivnine. lahko urejajo pravica do prejemanja preZivnine iz sklada za
otroke do 18. leta: od 17. oktobra 2020 pa lahko uveljavljajo to pravico tudi
polnoletni. Zakoniti zastopnik otroka oz. polnoletni otrok lahko naznani kaznivo
dejanja nepladevanja preZivnine po 194. dlenu Kazenskega zakonika. Cilj kazenskega
pregonaje. da zavezanci izpolnijo materialne obveznosti do svojih otrok.

l. eto Nu.jni odvzcmi otrok - izvcdc ( SD
2019 I

2020 l

Stiki rlod nadzorom
Center za socialno delo na oodlagi odredbe sodi5ia izvrSuje stike
pod nadzorom. Cre za odredbo. ko je postopek na sodiSdu Se v tazi
odlodanja in kadar sodiSde presodi. da bi bili stiki brez rradzora. za
otroka ogroZajodi. Prisotni strokovni delavec centra nuditi pomot in
podporo otroku in starSu. Ob tem tudi ugotavlja ali potekajo stiki v
otrokovo korist in kak5na oblika stikov je zanj primema. Nadalje
mora CSD na sodiSde posredovati porodilo in mnenj e (za vsak
izveden stik) .

Lcto Stevilo obravnavanih otrok / primerov
stiki pod nadzorom

Stevilo izredenih stikov na CSD

l0l 9 )
2020 1 l.+

\'lnenie o ukrenih za \ arst\'o koristi otroka :

v 1.2019
v 1.2020 .+

Nairt pomoii druZini in otroku :

-l

2

4
V letu 201 9
V letu 2020

t2

POSEBNO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV:
l. Ukrepi za varstvo koristi otroka

Zatasne odredbe
tJkrepi traj nej Seg a zna(aja

- predlog za ukrep sodiSdu
- Nuini odvzem otrok )

2+8:10



Otroci v vz o ncm vodu (s iln C

Strokovni delavec ves das sodeluje z zavodom (timski sestanki), matiano druZino,
otrokom ter sodiSdem.

druZinah. Odlodbe o namestitvi od 15.04.2019 dal e izda sodiSie.

Center za socialno delo redno spremlja otrokov razvoj v rejniStvu. vzgojo.
izobraievanje in osebnostni razvoj. Preverja tudi izpolnjevanje nalog in obveznosti
rejnikov. ki izhajajo iz rejniSke pogodbe. CSD aktivno sodeluje z vsemi institucijami.
ki so za rejenca pomembne. Vse to se preverja na individualnih projektnih skupinah
(lPS), ki se sestane najmanj enkrat letno oz. po potrebi.

RejniSke druZine v obdini Hrastnik:
I reini5ka druiina. ki je u l. 2015 pridobila status rejnice in lahko sprejme r'
re.iniStr,o otroke (tako iz obdine Hrastnik kot iz drugih obdin). Pri nj ej sta trenutn<r
nameSdena dva otroka. ki nista obtana Hrastnika.

- I reiniSka druZina v 1.2020/2021 - urej anje statusa.

3. SkrbniStvo nad otroki
. Skrbnik za poseben primer - kolizijski skrbnik ( (npr.: zapu5iinskem

postopku; zastopanje za ureditev preZivnine; odprtje baninega
racuna...

Predlog za imenovanje/razre5itev skrbnika )
2020 -1

S reml an e skrbniitva )

Dovoljenje CSD - odobritev pravncga posla (postopek dedor,'anja: pravni posel. ki ga

Leto Stevilo obravnar' - odloib
2019 0

2020 1

l.cto
Skozi celo leto name5ieni otroci

usmerjanje, timski sestanki, delo z druiino
Name5ieni na dan
3l.12.

201 9 2 1

2020 ) -1

Leto Stevilo otrok name5ienih v rejni5tvo skozi celo
leto (obiani Hrastnika) - sDremlianje

\a dan 31.12.

2019 + .l

2020 + J

Leto Stevilo otrok - postopek
2019 1

2020 0

\a dan .11 . I 2. Stevilo otrok - spreml.ian.je skrbniStva
2019 1

2020 J

opravi skrbnik za varovanca,/otroka. . . )

ti

2. RejniStvo
Urejanje namestitve otroka
Spremljanje

Rejni5tvo je ena izmed oblik druZbene skrbi za otroke, ki ne morejo Ziveti v matiinih



4. Posvojitve ) na dan 3l .12.2020 ima Enota Hrastnik v evidenci 2 para. ki sta na listi
posvojiteljev.

5. Podelitev star5evske skrtrni sorodniku (r'primeru smrti obeh star5ev)
V letu 20lq nismo imcli primeror.
V letu 2020 nismo imeli primeror.

OBRAVNAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV
I . Obravnava s teiavami v odra5ianju (brez KD) zunaj sodnega postopka :

Skozi celo leto Stevilo otrok - spremlianie
2019
2020 12

Zaznali smo porasl Stevila otrok s teZavami v odra5ianju (za 7l "/"). Tudi to je morda
posledica epidemije (>kriza v druZinskih odnosih<). Star5i se pogosto ne znajdejo v situaciji.
ko otrok zadne uveljavljati svojo voljo in postane uporen do vseh avtoritet. Morda skozi
vzgojo niso postavili jasnih meja in navodil. morda je kaj drugega Da olroci dose o svo

s!]i (npr. dobijo denar. radunalnik, igrice, so zunaj do poznih ur. ne gredo k pouku. ne delajo
za Solo itd.), gredo do skrajnih prijemov - qrozi.io tudi s samomori. Star3i te intbrmacije
sporodajo tako v 5olo. kot na CSD. z namenom. >>to smo pot'edali - sedaj reste, ie se bo kaj
zgtdilo. smo sporoiili vam!. mi pa smo reieni<<. StarSi se pogosto Zelijo odreSiti bremena
>krivde<, na strokovne delavce. Pomod pri urejanju druZinskih odnosov in pomod otrokom s

teZavami v odraSdanju je zelo kompleksna in dolgotrajna in poleg obravnav na CSD. zajema
predvsem pomod strokovnjakov psihiatrov. pedo-psihiatrov. svetovalnega centra za otroke in
mladostnike... Predvsem pa trdo delo in doslednost starSev, saj so ti prvi odgovomi za
varstvo in vzgojo svojih otrok (vsaj do polnoletnosti). Pomembno je, da si le-ti vzamejo das

za svoje otroke in da teZav ne pometajo pod preprogo. CSD je takSnim druZinam skuSal
svetovati. jih usmerjati in skupaj iskati najustreznejSe re5itve. V obravnavah je kljudno
sodelovanje otroka.

l. OdloZeni pregon: /

3. Predkazenski postopek obravnava Stevila otrok:
2019= 2

2020:4

4. Kazenski postopek ali prekrSek - obravnava Stevila otrok :

2019 - 5

2020:8

5. Vzgojni ukrepi po kazenskem zakoniku ukrep izrede sodi5de - spremlja ga CSD:
- namestitev v vzgojni zavod'. I
- namestitev v prevzgojni dom : /
- navodila in prepovedi . .. 2019:1

2020:0
- nadzorstvo organa socialnega varstva:

2019 - 1

2020:0
6. Namestitev v zrpor (po KZ): I

ll

7



VARSTVO ODRASLIH
NII-cx;a za t,nepnRtnvnN.lA NAstL.tA v nnuZINI :

DruZinsko nasilje - pomeni dejansko ali zagroLeno telesno. dustveno. spolno... lzhaja iz
zlorabe modi in izvajanjem kontrole nad drugim. Otroke. ki Zivijo v druZinskem nasilju. je
treba smatrati kot otroke, ki potrebujejo pomod. Naloga CSD je sprejeti infbrmacije vseh
sluZb. institucij, nevladnih organizacij. policije. patronaze, zdravstvenega doma. jih
prouditi. analizirati. spremljati in ukrepati. de je to potrebno. Imamo mnogo inlbrmacij. ki
jih druge sluZbe nimajo, vendar je pomembno medinstitucionalno povezovanje v obliki
Iimov in u oitevan l redlo

CSD opravi pogovor tudi s povzrotitelji nasilja. Razgovore opravlja strokovna delavka Enote
Hrastnik.
V primeru. koje izreden ukrep prepovedi pribliZevanja. razgovore s povzroditelji opravlja tudi
koordinarorka ) v l. 2020 sta bila 2 nmcra

OBRA\'\.{\'A ODI{.\SLI H SI'()ltl I.( hV KA7-\ I VI I I l)E'1.\\'l
Predkazenski s1o ek delo v s loSno korist - ravna\ odloZen rc 0n
Preiskava ) posredovanie Solialncga palqclla o Zivlieniskih r
Porodilo vsebuje (opis Zivljenjskih okoliSdin. socialne in ekonomske razmere
osumljenca in njegove druZine. odnose v druZini.Solsko in poklicno kariero. odnos do
oditanega kaznivega dejanja. . . ).
Zapor - med prestaianiem kaznr zapora. rro prestani kazni zaDora ob odpustu ) pri

obsojencih vzpostavljamo stik z druZino. jih seznanjamo z moZnostmi storitev in
nudenja pomodi. Postpenalna pomod je bila nudena v okviru storitev.

Leto Obral nal'e
postopku

polnolctnih r sorl ncnr Pomoi druZini med postopkom
(presta jan.je kazni zapora )

2019
2

2

2020 .,

VARSTVO INVALIDOV
Enota Hrastnik uporabnike seznanja s vsemi pravicami. jih usmerja in podaja osnovne

informacije. Vse postopke nadalje vodi koordinatorka za invalidsko varstvo (KIV). s

sedeZem na CSD Zasavje. Mestni trg 5a. Trbovlie. ki zadeve spremlja in odloda.

Status invalidne oscbc in nravice (ZSVI)
Pravica do izbire druZinskcsa nomoinik - nanrcnjena invalidnim osebam. polnoletnim
osebam s teZko motnjo v du3evnem razvo.iu in teZko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo
pomod pri opravljanju vseh osnovnih Zivljenjskih potreb.

Pravica do osebne asistencei Dravica do komunikaciiskesa dodatka

Leto Stevilo primerov nasilja v druiini (na novo
obravnavanih zadev v posameznem letu ) Zrtve: otroci +
odrasli

201 9 tt

2020 9

Leto PSP - s povzroiitelji nasilja (razgovor opravila
strokovna delavka na Enoti Hrastnik)

201 9 -)

2020 7

Pravica gluhe osebc do tolmaia

l5

e vseh inlbrmaci



SKRBNISI'VO - od 15.0.1.2019 DruZinski zakonik (pretl tcm ZZZDR\
O rrostavitvi osebe nod skrbni5tvo odlodajo okrajna sodiSda. Predlagatelj je lahko CSD.
svojci. druge osebe...
CSD sodeluje v postopku na sodiSdu. podaja poroiila in mnenja. SkrbniStvo se zakljudi z
drugaino odlotitvijo sodi5ta (z odlodbo) ali s smrtjo osebe. kije pod skrbniStr,om.

Predlog za imenovanje / razreiitev skrbnika
Predlagatelj je CSD :

2019 ) 2 predloga
2020 ) I

- Predlagatelji so svojci/sorodniki/drugi (CSD sodeluje v postopku na
sodiSdu, podaja porodila mnenja... )

2019) I
2020-7. 3

Dovol cn c CSD: Varstvo koristi uporabnika in njegovih premoZenjskih ter drugih pravic. saj

sme skrbnik doloiene naloge opraviti le z dovoljenjem CSD. CSD izda odlodbo.
2019: I
2020: I

I menovan ie/razreSitev skrbnika za Doseben lrrimcr
v 1.2019 ) /
v 1.2020 -) /

UPORABNIKI S TEZAVAMI V DUSEVNEM ZDRAVJU OBRAVNAVA V

Leto Skrbnik je CSD
(neposredno
izvajanje
skrbni5kih nalog
skrbnik.ie CSD)

Skrbnik je
sorodnik,
svojci, druge
osebe

Skupaj skozi leto
(CSD vodi in spremlja

Stevilo oseb. ki so
postavljeni pod

skrbniSn o)

Na dan -11 .12.

@ vodi in spremlja
naslednje Stevilo oseb pod
skrbniStvom

201 9 ) 3 i -1

2020 { 7 7

nadrt obravnave v sku nostr.

Leto
Stevilo- privolitev v obravnayo v posameznem
letu (obiani Hrastnika)

2019 0
2020 0

Predloe za snreiem osebe na zdrav lienic hrez Jrrir olitr e:

16

SKUPNOSTI
Koordinatorka obrar.nave v skupnosti deluje regijsko: opravlja naloge: zagotavljanje socialno
varstvenih. zdravstvenih in drugih storitev osebam. ki ne potrebujejo (ved) zdravljenja r'
psihiatridni bolniSnici ali nadzorovani obravnavi. vendar potrebujejo pomod pri psihosocialni
rehabilitaciji in vklj udevanj u v vsakdanje Zivljenje na podlagi nadrta obravnave.

o Uporabniki: polnoletni uporabnik s teZavami v duSevnem zdravju. ki privoli v



Priiar a zakonskesa bivali5ta na CSD :

v letu 2019 ) 1 primer (na dan 3 I . 12.219
v letu 2020 ) 1 primer (na dan 3l .12.2020

=0)
:0)

Na dan... Stevilo oseb upraviienih tlo
subvencije oprostitve platil SVS

Stevilo oseb upraviienih do
suhvencije pomoi na domu

31 .12.2019 60 I

-1 1.11.2010 52 I

I)RT:GE NEOPREDEL.IENE NALOGE, KRIZNE SITTIACI.IE VARST\'()

Leto Stcvilo odloib za institucionalno
varstl'o v doloienem letu

Stevilo odloib za pomoi na
domu v doloienem lctu

201 9 I

2020 62 I (ukinitvena)

ODRASLIH : Ker to niso naloge v okviru javnih pooblastil. pa tudi ne naloge po zakonu. jih
centri za socialno delo izvajamo kot strokovno socialno delo - oomod dloveku v stiski.
Znaiilnost teh nalog je, da obstaja pobudnik. ki na CSD posreduje infbrmacije ali pa se

uporabnik obme sam. Delavci CSD zaznajo krizni poloZaj, ki ni posebej zakonsko opredeljen
in za izvajaile ukrepov socialna sluZba nima pooblastil. Naloge imajo elemente storitev.
svetovanja. iskanja skupnih reSitev... Vsak posameznik pa se odlodi ali pomod sprejme ali ne.

Namen naloge: ponuditi konkretno pomoi. inlervencijo posameznikom v polozajih. v katerih
zaradi stisk in teZav ogroZajo sebe oz. druge. Krizne poloZaje lahko definiramo. kot tiste. ki
vsaj na prvi pogled zahtevajo neki odgovor. poseg, intervencijo. ki naj bi bita odgovor na

neko bolj ali manj dolodeno groZnjo, nevarnost. Lahko gre za trenutna ali dolgotrajnej5a
staila. Krizni poloiaii so lahko:
I . osebni (prehodi, identitete. doZivljajske, dustvene krize)
2. medosebni (konfl ikti. zamere, nesporizumi. nestrpnost)

17

Vkliuiitev v institucionalno varstvo
Domsko varstvo pomeni. da starostniki in njihovi svojci za razreScvanje socialnih in
zdravstvenih stisk potrebujejo organizirano strokovno pomod. Ta pomod je organizirana v
socialno varstvenih zavodih. ki stanovalcem zagotavlja bivanje. primemo prehrano. potrebno
pomod in postreZbo. zdravstveno oskrbo in zdravstveno nego. Varstvo v socialnem zavodu se

pridne urejati na lastno Zeljo. predlog svojcer,. osebnega zdravnika ali patrona2ne slu2be in
drugih. na katere se starostnik in sr.ojci obmejo po pomod. V kolikor CSD prejme prijavo ali
obvestilo (s strani patronaZne sluZbe, sorodnikov. sosedov....), da nekdo v svojem okolju ne
more ved Ziveti, se CSD vkljudi v obravnavo. Te zadeve se razreSujejo v okviru kriznih
intervencij ali storitev.
Center za socialno delo odloda o onrostitvi nlaiil socialno varstvenih storitev za vse tistc
upravidence. ki sami nimajo dovolj lastnih sredstev za pladilo sloritve in tudi njihovi
zat ezanci niso zmo2ni pladila ali pa se ne zmorejo dogovoriti. da bodo storitev pladali oz.
dopladali. Upravidenost do dopladila ugotavljamo v skladu z ZUPJS. ob uporabi Uredbe o
merilih za dolotanje oprostitev pri pladilih socialno varstvenih storitev. Upravidenec in
njegovi zavezanci pri pristoinem centru za socialno delo (kjer ima upravidenec prijavljeno
stalno prebivaliSde) vlo2ijo vlogo.
CSD je vodil postopke oprostitve plaiila storitve institucionalnega varstva za
uporabnike in zavezance.

60



3. materialni (finandni, stanovanjski)
4. statusni (brezposelnost, invalidnost, starost; upokojitev. brez drZavljanstva)
5. posledica izgube (partnerja, otroka, prijateljev)

Ft""iloorrannananihoseb/primerov

201 9 .+i

5-1

MATERIALNE POMO.I
STARSFT/SKO VARSrvO IN DRUZINsrc PREJEMKI ) l'otlrotje slurievs kega

sTARs[,\'SKO \'.{RST\'o
Prayi adodo usta in nadomestila

I . v dasu materinskega dopusta - pravica do materinskega nadomestila
2. r' dasu odetovskega dopusta - pravica do odetovskega nadomestila
3. v dasu star5evskega dopusta - pravica do starSevskega nadomestila

materinsko nad. brez dopusta *: starSevsko nad. brez dopusta *

Dopust se lahko podaliSa (ob rojstvu dvojdkov: ob rojstvu ved hkrati Zivo rojenih otrok: ob
rojstvu nedonoSendka: ob roj stvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvoi starSa ob
rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do kondanega prv ega razreda osnovne
Sole).

OCE-I'0VSKI I)OPIIST ) namenjen oietom. da bi skupaj z mamo sodeloval pri negi in
varstvu otroka. Ta pravica se je ves das spreminjala. od leta 2018 pa ima ode pravico do
odetovskega dopusta v trajanj u 30 koledarskih dni:

- l5 koledarskih dni (stmjeno) ali ved (ote koristi do dopolnjenega 6. meseca starosti otroka)
- l5 koledarski dni (stmjeno) ali manj (po koneanem starsevskem dopustu matere (koristi lahko
le v stmjenem nizu) do konaanega L razreda OS orroka).

Leto St. odlodb
DOPUST

MA-fERINSKI St. odtodb STARSEVSKI
DOPUST

Posvojiteljski
dop.

2019 50+ l0*=60 6l+1*=67
2020 -19 + {* = 5-1 6l+ { *= 65

l8

[-eto

2020

wtrslrl,t in druiinskih preientkot ureio Zakona o sturievskem t'orsttu in druiinskih pre.iemkih
(ZSDP .I ).
Zavarovanje za starSevsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo:

. Dravica do doDusta

. pravica do nadomestila

. pravice iz naslova krajSega delovnesa dasa

. pravica do pladila prispevkov v primeru Stirih ali ved otrok

. pravica do nadomestila v dasu odmora za dojenje ( od I . 9. 2014)
DruZinski prejemki:

. starSevski dodatek

. pomod ob roj stvu otroka

. otroSki dodatek

. dodatek za veliko druZino

. dodatek za nego otroka

. delno pladilo za izqublieni dohodek



Leto Stevilo izdanih odlodb - Odetovski dopust + nadomestilo
201 9 SKUPAJ (odlodbe + dopolnilne odlodbe): 108

2020 SK[IPAJ (odloibe + dopolnilne odloibe) = | $3

Od 01.01.2020 dalje so odetje, ob rojstvu dvojdkov ali vei hkrati rojenih otrok. upravideni do
dodatnih 10 dni odetovskega dopusta za vsakega otroka
'I abela rikazu c Ster ilo izdanih odlodb zu oictovski do ust + nadomestilo

KraiSi delovni iasa zaradi star5evstva
eden od starsev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka
eden od starsev, ki neguje in varuje tezje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmemo ali tezje
dusevno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretiem letu starosti otroka, vendar najyed do 18. leta
starosti otroka
eden od starSev. ki neguje in varuje najmanj dva otroka. do kondanega prvega razreda osnovne Sole

na nr la cemer e eno leto izrabe vlce n renosl ivo za vsake od star5ev

Plaiilo prispevkov v primeru Stirih ali vei otrok
Pripada enemu od starSev. ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva Stirih ali ved otrok. S tem
ima pravico do pladila prispevkov za socialno vamost od minimalne plade do kondanega

e a razreda osnovne Sole na mla se a otroka

Prayica do nadomestila v iasu odmora za doienie (od l. 9. 2011) ) v letu 2019 in 2020 te
pravice ni koristila nobena mati. Novost od 01.01.2020 dalje: materi. zaposleni za polni
delovni das pripada v dasu odmora za dojenje. na podlagi potrdila pediatra. do 18. meseca

starosti otroka. nadomestilo za eno uro dnevno in sicer v viSini sorazmemega dela osnole - za

izradun se Steje enaka osnova kot za izratun materinskega nadomestila (1/8 plade)

k ) od 01.07.2019 dalie = 258,09 EtrR... je denarna pomoi starSem.

kadar po rojstvu otroka niso upravideni do star5evskega nadomestila po Zakonu o

starsevskem varstvu in druZinskih prejemkih (ZSDP-I). (Za otroke rojene po 01.01.2021

bo veljala nova viS. SD: znesek min. dohodka (402.18 EUR neto)).
Mati ima pravico do star5evskega dodatka od roj stva otroka:

. de imata mati in otrok stalno prebivaliSde v Republiki Sloveniji in

. de mati in otrok dejansko 2ivita v Republiki Sloveniji.
Ode ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico pod enakimi pogoji kot mati. de mati:

. zapusti otroka

Starlevski dodatc

Lcto Ster ilo izrlanih odloib /pravic (stalistika !SCSD)
2019 32

{52020

Leto Stevilo odloib - izdane na
novo v posameznem letu

flpraviienci, ki so v letu
koristili to pravico

Na dan -31 .12.
je upraviienih

3 (l ode. 2 materi) 3 (l ote, 2 materi)2019
3 (1 oie, 2 materi) I (mati)2020
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otroka.

DRUZINSKI PRE.IEMKI
. star5evski dodatek
. pomod ob roistvu otroka
. otro5ki dodatek pravice izjavnih sredstev
. dodatek za veliko druZino pravice izjavnih sredstev
. dodatek za neqo otroka
. delno pladilo za izeubljeni dohodek



trajno ali zadasno ni sposobna za nego in varstvo otroka (na podlagi mnenja
zdravnika)
umre.

I-eto Ster ikr izdanih odloth /pravic
2019 l2
2020 I

Pomoi ob roistvu otroka ) enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za

novorojenca. Od 17.03.2018 je PRO univerzalna pravica.
Pomoi zna5a od 07.07.2019 dalje: 286.72 EUR (za otroke roiene po 01.01 .2021 bo veliala
nova viSina : 350 EUR).
Prej emniki omodi ob ro stvu otroka :

Dodatek za neso otroka ) je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od starSev ali druga oseba
za otroka. ki potrebuje posebno nego in varstvo, de ima otrok stalno prebivaliSde v Repubtiki
Sloveniji in dejansko Zivi v Republiki Sloveniji. Do dodatka je upraviden dokler trajajo
razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti. po 18. letu pa, de so ga starSi dolZni preZivljati
v skladu s predpisi. ki urejajo druZinska razmerja. Dodatek za nego otroka je mesedni
prejemek, ki znaSa: - niiji od 0l .07.2019 dalje : 102.40 EUR

-vi5ji od 01 .07 .20'19 dalje = 204,80 EUR.

Pravica do dodatka za nego se prizna na podlagi mnenja zdravni5ke komisije. Na podlagi teh
mnen e CSD izdal :

Iznlaiilo neizplaiancga dodatka za ncgo otroka: dne 0-1.1 2.20I 9 je bil v Uradnem listu RS.
it. 7212019 objavljen Zakon o izpladilu neizpladanega dodatka za nego otroka (ZINDNO).
kateri je stopil v veljavo 15 dni po objavi. Na podlagi navedenega je lahko upravidenec vloZi
vlogo. v enem letu od uveliavitve tega zakona. Rok za oddajo vlogeje bil do 19.12.2020.
V skladu s 3. dlenom ZINDNO je bil upravidenec upraviden do izpladila neizpladanega
dodatka za nego otroka, de je kadarkoli v obdobju med I . januarjem 2003 in 3l . decembrom
2016 v skladu z veljavnim zakonom. ki je urejal star5evsko varstvo in druZinske prejemke.
izpolnjeval pogoje za pridobitev dodatka za nego otroka in ga ni prejel ter je otrok prejemal
dodatek za pomod in postreZbo v skladu z zakonom. ki urej a pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. ali je bil otrok v skladu z zakonom, ki ureja osnovno 5olo. vkljuden v posebni
program vzgoje in izobraZevanja do 26. leta starosti. Upravidencu se je pravica do izpladila
neizpladanega dodatka za nego otroka priznala za obdobje, v katerem je izpolnjeval pogoje iz

Leto Stevilo odlotb
2019 66

5.t2$20

Stevilo izdanih orlloib (statistika ISCSD) (pozitivnih + negativnihLeto
20t 9 32
2020 30

!' dccembru je dodatek
prejelo naslcdnje Stcvilo
otrok

NiZji dodatek visji
dodatek

Skupaj otrok

2019 l9 7 26

2020 -10 8 38 (t<ar predstavlja .167. r'et
glede na preteklo leto)
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prej Snjega odstavka. Enota Hrastnik je v dasu veljavnosti prejela 4 vloge za uveljavitev
pravice do neizpladanega dodatka za nego otroka. Vse vse 4 vloge so bile re5ene pozitivno
(izdanaje bila pozitivna odlotba). Skupna vi5ina izpladanega DNO za nazaj je bila 10.137.60
EUR.

Delno plaiilo za izgublieni dohodek - ie osebni prejemek, ki ga prej me eden od starSev ali
druga oseba. kadar prekine delovno razmerje ali zadne delati krajSi delovni das zaradi nege in
varstva otroka. Do te rrravice sta lahko upravidena oba starSa hkrati , kadar oba delata kraiSi
delovni ias od polnesa in preiemata nadomeslilo plade. Vloga se vloii na CSD. kjer ima
otrok stalno prebivaliSde: r'logi je treba priloiiti zdravni5ko dokumentacijo. Na podlagi
mllen a zdravniSke komisi e center za socialno delo vla alel u izda odlodbo
[- eto

6 3 oiet e + 3 matere

Zaznat,amo. da se r.naSi obtini Stevilo roj stev niTa. Kot ponazoritev graf: prikaz gibanja 5t.

rojstev v obtini Hrastnik (po podatkih CSD Hrastnik - to so izkljuino podatki iz naSih

evidenc so le za uporabo tega poroiila):
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Sler ilo izdanih otllolb /odobrenih pravic
2019 6

2020 6 6 (3 otetje + -1 matere)
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PRAVI('E IZ JAVNIH SREDSTEV) ridobivanje materialnih pravic iz
javnih sredstev je zagotavljanje materialne vamosti posameznika ali druZine ter omogoditi
upravidencem. da na enem mestu uveljavljajo vse transf'erje iz javnih sredstev. ki so

neposredno odvisne od dohodkovnega in premoZenjskega poloZaja upravidenca.
Odlodanje o :

letnih prar ica h (npr. dru2ina ima le OD. VR. DS) - pristojno odlodanje
na CSD Zasarje - SluZba ZUPJS Trbovlje
meseinih Dravicah (npr. DP. VD. NA. OZ. DZ) oz. kombinacija letne
+ mesedne le v pristojnosti Enote Hrastnik

Vlagatetji lahko vse informacije dobijo na Enoti Hrastnik. kjer lahko oddajo tudi vloge.
dokazila... Nadalje dokumentacijo prerazporedimo in odpremimo na SluZbo ZUPJS v
Trbovlje. Tudi to je ena od nalog. ki dejansko ni nikjer zabeleZena. predstavlja pa opravljeno
delo.

Denarni prejemki :

l. otroSki dodatek.
2. denama socialna pomod (redna, izredna. pogrebnina. posmrtnina)
3. varstveni dodatek.
4. drLavna Stipendija

Subvencije in zniZana plaiila:
. znilano pladilo vrtca.
. oprostitevpladilasocialnovarstvenih storitev.
. prispevek k pladilu druZinskega pomodnika.
. subvencijanajemnine,
. pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
. pravica do pladila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Statistika vlo tl h rlo is l lT ISCSD) od l.l. do 31.12.:

OTROSKI DODATEK - ZUPJS v 22. dtenu doloda. da ima pravico do OD eden od srarsev

oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivaliSdem v Republiki Sloveniji. do 18. leta
starosti otroka. de izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja druZinske prejemke. Vi5ini
OD za prvega otroka za 1. dohodkovni razred znaSa 117.05 EUR. Vedino odlodb izda sluZba
ZUPJS.

Dodatek za veliko druZino - letni prejemek. kije namenjen druZinam s tremi ali vet otroki
odlodbe izdaja sluZba ZUPJS.

DENARNA SOCIALNA POMOa - upravidene so osebe. ki si zase in za sr,oje druZinske
dlane sredstev v vi5ini minimalnega dohodka ne mo rctoza otoviti iz razlosov. na katere niso
111() le oziroma ne m Iivati. Podlaga za dodeljevanje DSP je minimalni dohodek. Doo
DSP so upravidene tudi osebe oziroma druZine. ki nimajo dohodkov ali nimajo dovolj
sredstev glede na kriterije za dodelitev pomodi. ViSina minimalnega dohodka za posameznega

l.etn Skupai vseh r log Enotna II)SP Ostalo SO/DR

201 9 2731 1945 5ul l0l 103

2020 2820 2115 557 l l l +l
(DVD)
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druZinskega dlana se doloti v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka. Podlaga
za pridobitev pravice je ZSVarPre v povezavi zZUPJS.
Minimalni dohodek znaia :

od 0l .08.201 7 297,53
od 01.06.2018 385.05
od 0l .08.201 8 392,75
od 01.07.2019 402,18

Na oodlaqi vlose (oosameznikov ali druZin) CSD odloda o pravici za razli(no obdobje
veljavnosti (odvisno od vsakega primera - za 1 mesec. 3, 6...). Ko pravica potede. lahko
posameznik poda novo vlogo, na podlagi katere se odloda - za naslednji mesec. Odlodamo po
ZUP-u.

l)cc 2017 Je denamo pomod prejelo 333 druZin oz. posamezniki
(gospodinjstev)

Sep 2018 Je denamo pomod prejelo 334 druZin oz. posamezniki
(gospodinjstev)

Dec 20l9 Je denamo pomod prejelo 357 druZin oz. posamezniki
(gospodinjstev)
Je denamo pomod prejelo 409 druZin oz. posamezniki
(gospodinjstev)

lz zgomje tabeleje razvidno. da seje Stevilo prejemnikov glede na pretekla leta poveialo.

V primeru sklenjenega orostovolistva ima samska oseba mesedno pravico v viSini 506.75
EUR. zaradi dodatka za delovno aktivnost (DDA) .

) 2019: V obdini Hrastnik beleZimo 2l oseb, ki imajo sklenjen dogovor o
prostovoljnem delu.

) 2020: V obdini Hrastnik beleZimo 2l oseb. ki imajo sklenjen dogovor o
prostovoljnem delu.

V kolikor oseba ni vpisana v evidenci brezposelnih oseb (BO) zaradi razlidnih vzrokov (npr.
je Student in je v evidenci iskalcev zaposlitve. je zadasno dostopljen na CSD...), lahko s CSD
sklenc l)ogovor o aktir ncm rc5evanju socialne prohlcmatike, ki je podlaga za nadaljnje
prejemanje dename pomodi. Strokovni delavec spremlja izvajanje dogovora.

) 2019: V obdini Hrastnik beleZimo 8 oseb. ki imajo sklenjen dogovor.
) 2020: V obdini Hrastnik beleZimo 9 oseb, ki imajo sklenjen dogovor.

Izredna denarna socialna pomod (vlosa) - namen je kritje izrednih stroSkov. ki so vezani
na preZivljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom druZine ni mogode pokriti.
Namenjena je tudi v primeru, te se oseba ali druZina iz razlogov. na katere ni imela vpliva.
znajde v poloZaju materialne ogroZenosti.
Stevilo vlog v tetu 2019: 621 (izpis 86)
Stevilo vlog v letu 2020: 540 (izpis 86)
POGREBNINA ) je namenjena finandni pomodi pri kritju stroSkov pogreba: od 0l .07.201 9
dalje = 804.36 EUR.
POSMRTINA ) pravica do enkratne izredne dename socialne pomodi po smrti druZinskega
dlana. Je pravica namenjena finandni pomodi svojcem umrlega, ki so upravideni do dename
socialne pomoti ali varstvenega dodatka. ViSina od 0l .07 .2019 dalje : 402.1 8 EUR.

Lcto Pogrebnina I)osmrtnina
2019 {5 {6
2020 50 50
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Subr enci ilna emnlne NA se dodeli naslednji mesec po vloZitvi vloge. Dodeli se za dobo
cnega leta. r primeru naiemne pogodbe sklenjene za krajsi das. pa se dodeli za das. do izteka
na cnlne be. V letu 2020 e Enota Hrastnik obravnavala.199 r'l za subvenci o NA.

SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
Pn a socialna pomoi je osnovna storitev, ki pomaga uporabniku prepoznati stisko in ga
usmeriti pri reSevanju problema. Je pomod posamezniku. da prepozna in opredeli stiske ali
teZave. da oceni mogode re5itve in se seznani mo2nimi oblikami pomodi ter morebitnimi
obveznostmi.

[.eto Stevilo opravljenih storitev

2019 222
2020 l6{

V letu 2020 je zabeleZenih manj PSP storitev. kot preteklo leto. Predvidevam, da je razlog
razglaSena epidemija COVID-19, kjer so ljudje v vedji meri psihosocialno pomod. pomod in
informacije iskali po telefbnu. V kar veliko primerih se niso identificirali. deprav je pogovor
trajal dalj dasa. Pomembno nam je bilo. da so dobili ustrezne informacije. usmeritve in
spodbude.

Storitev osebna pomoi obse ga svetovanje. r,odenje in urcjanje. To .je strokovna porltrd
posamezniku v stiskah ali teZavah, ki jih sam ne zna ali ne zmore re5iti in ki je pripravljen
spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne reiitve in urediti odnose z drugimi osebami v
socialnem okolju. Posameznik sodeluje v svetovalnem procesu in se za storitev odlodi
prostovoljno (to je svetovalni proces, kjer mora upravidenec podpisati dogovor in se izvede v
cca l0 razgovorih).

l-eto svetovanje Vodenje SKU PA,t vkljutenih v lctu

20t9 3 5
2020 2 -t

lzprsV decembru
rscsD2 (45) NA

Stevilo
neprofitnih

Stevikr trinih VSEHSTIIVII,O
su hr cncii \A

Decemhcr 2019 )r1 2 22s
Dece mber 2020 ,(, 7 259

l.+

VARSTVENI DODATEK ryD) - z VD se upravidencem za das prebivanja v RS
zagotavljajo sredstva za kritje Zivljenjskih stroSkov, ki nastanejo v daljSem dasovnem obdobju
(stroSki z vzdrZevanjem stanovanja. nadome5danjem lrajnih potroSnih dobrin....) in niso
stroSki za zagotavljanje minimalnih Zivljenjskih potreb. Varstveni dodatek je namenjen
osebam. ki si malerialne r amosti ne morejo zagotor iti zaradi okoliSe in. na katere sami ne
morejo vplivati. Do VD so upravideni: drZavljani RS s stalnim prebivali5dem v RS, tujci z
dovoljenjem za stalno prebivanje v RS. osebe. ki lahko denarno socialno pomod in varslveni
dodatek uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov. ki obvezujejo RS in so: trajno
nezaposljive ali trajno nezmoZne za delo ali starej5e nad 63 let (Zenska) oz. nad 65 let (moSki)
in niso delovno aktivni.
Od 01.07.2019 dalje znaSa VD 591,20 EUR (vi5ina za samsko odraslo osebo).
V decembru 2019je varstveni dodatek prejelo l2l upraviiencev.
V decembru 2020 je varstveni dodatek prejelo 147 upraviiencev,

)
)



l-eto Stevilo vkljuicnih druZin

21119 6
21t20 7

Storitev pomoi druZini za dom. kot str'okovno sletovanje in pomod druZini pri urejanju
odnosov med druZinskimi dlani. pri skrbi za otroke ter usposabljanje druZine za opravljanje
njene vloge v vsakdanjem Zivljenju. Za storitev se posameznik ali druZina odlotiti
prostovo no ln i5e do o\ ord

Podoora Zrtvam kaznivih deiani: strokovna podpora s prepoznavanjem stiske upravidenca.
seznanjanjem. usmerjanjem ter strokovnim svetovanjem z namenom. da bi Zrtvi kaznivega
dejanja omogodili ustrezno psiholoSko. socialno in ekonomsko izboljSanje poloZaja.
Uporabniki: Zrtve kaznivih dejanj, ki potrebujejo strokovno podporo ter druZinski dlani oseb.

katerih smrt ie bila neposredno povzrodena s kaznivim dejanjem
V letu 2019 in 2020 nismo obravnavali te storitve.

Priprava podatkov iz uradnih evidenc. norotil ter notrdil : poleg vseh dejar,nosti. nalog.
javnih pooblastil in storitev. je delovanje CSD vezano tudi na Uredbo o upravnem poslovanju.
ki nam nalaga delo, pisanje odgovorov, dopisov. . .

Enota Hrastnik je v l. 2020:
I orioravliali Dodatke iz uradnih evidenc in oorodila
) odgovariali na pisma/dop ise obtanov. drZavlianov.

Center mora pri prejemu vsake vloge oz. pisanja ali zaprosila za podatke. zadevo pregledati.
poiskati podatke in pripraviti odgovor (dopis oz. porodilo). Ta naloga zaposlenim vzame das

pri knjiZenju, pripravi in posredovanju odgovora.

Enota Hrastnik je na poizvedbe podala skupaj 105 odgovorov, dopisov, od tega:
- na IJE - ugotavljanje dejanskega stalnega bivaliSda - za 19 oseb;
- dopisi in potrdila iz uradnih evidenc (poizvedbe UE, RTV, sodiSd. izvrSiteljev. drugih

sluZb...) : za 33 oseb;
- Odgovori na vpra5anja obtanor'/drZavljanov - sploSne inlormacije. pojasnila.

usmeritve... = za 53 oseb.

6. ZAKL.IU.EK

Leto 2020 je bilo res posebno, saj ga je zaznamovala epidemija COVID-19. Posegla je tudi v
na5e delo in ga v mnogih segmentih oteZila.

Zaznali smo porast teZav v partnerskih in druZinskih odnosih in posledidno ved razpadov
druzin. V naSi obdini smo glede na leto 2019, v letu 2020 imeli 130 7o porast sporov med
star5i glede otrok (v okviru predhodnega svetovanja), kjer so se star5i razSli in se dogovarjali
glede dodelitve otroka v varstvo in vzgojo, doloditve stikov in preZivnine. Porast smo zaznali
tudi pri otrocih zaradi telav v odraSdanju.
Ali je to posledica epidemije ali je morda na vidiku drugadna oblika Zivljenjskega stila. bomo
zaznali in spremljali v naslednjih letih.
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OpaZamo. da se Stevilo nalog ni zmanjialo. temved povedalo. Ze kar nekaj let so naSe

strokovne obravnave zelo zahtevne in obseZne.
Strokovnim delavkam so poleg izobra'ievanj v pomod tudi intemi timi na Enoti in strokovni
posveti. ki se opravijo pri vsaki zahtevni nalogi. Pri obravnavah druZinskih zadev" skoraj v
vseh primerih sodelujeta dve delavki.

Enota Ilrastnik je najmanjia od treh Enot CSD Zasavje. lmamo najniZje Stevilo zaposlenih.
saj je tudi najniZje Stevilo prebivalcev. V spodnji tabeli so prikazani nekateri statistidni
podatki:

lz zgomje tabele bi poudarili, da Stevilo prebivalcev ne bi smelo biti edino merilo za
dolotanje Stevila zaposlenih.
Res je. da so pravice iz javnih sredstev - in Stevilo izdanih odlodb. vezani na Stevilo
prebivalcev. Toda na tem podrodju je drZava zagotovilo pomod pri delu (npr. a\tomatske
vloge. ustanovitev SluZb ZUPJS, Krpan. ISCSD2. elektronsko podpisovanje... ).

Ze kar nekaj dasa opaZamo potrebo po dodatnem administrativnem kadru v tajniStvu, kjer je
delavko nujno nadomestiti v primeru odsotnosti. Zal so na to delovno meslo vezane vse

strokovnc naloge tako si je drZava zamislila sistem dela na CSD. Ne redem, da je sistem slab
- slabo paje. da niso zagotovljeni dodatni kadri (primer: absurd je. te tajni5tvo ne deluje vei
dni ni moZno vnesti vloge. dobiti klasiflkacijsko Stevilko in dlovek ne dobi nakazila dename
pomoti. starSevskega dodatka.... in 5e bi lahko naStevali).

Ce Zelimo konkurirati drugim institucijam na strokovnem podrodju in napredovati pri
zagotavljanju strokovne pomodi uporabnikom (govorim o strokovnem delu. ki je vezano
predvsem na DruZinski zakonik in varstvo otrok in druZine ter varstvo odraslih). je na rrsti
pomod v smislu kadrovskih okrepitev ter sistematiden pristop do specillinih podrodji dela na

Enota Hrastnik
Obaina Hrastnik

Enota Trbovlje
Obdina Trbovlje

Enota Zagorie ob
Savi
Obdina Zagorje ob Savi

5t. prebivalcev na dan 0t.07.2020
(SURS) 9.119 1 6.0 1{ t 6_J02

PorrSina obtine - podrotje -
teren, ki ga pokriva posamezna
Enora (SURS)

59 m2 58 m2 l{7 ml

Povpretna starost obEanov
(20r8) (suRs) {6.2 lct {5.8 let {3.7 lct

Poroiilo po nalogah - izpis iz BSP
na dan 1,1.01.2021;
za obdobje od 01.01.2020 do
31.12.2020 - Stevilo novih nalog
(strokorno delo brez praric iz
javnih sredstey in stariev, \'ar.)

626 3?0 .]68

Porotilo za CSD Stevilo vlog in
pravic iz javnih sredstev
od 01.01.2020 do I1.12.2020
( izpis statistika ISCSD2)

9.296 I t.192

Stevilo zaposlenih na dan
31.12.2020 (osebe, ki )sedijo( na
Enoti in opravliaio delo na Enoti)

'7
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CSD. Ne moremo biti vsi strokovnjaki za vse, saj je podrodje preobseZno - zato je smiselno,
da se delo na dolodenih segmentih specializira. Eden ali dva primera na leto (na posamezni
Enoti) vsekakor ne more biti podlaga za razvijanje dobre prakse. Verjamem. da so za to
potrebne debate in strokovni pregledi, vendar je das. da se vsaj zadne. Dober primer je
koordinatorka za invalidsko varstvo. ki samostojno obravnava in vodi podrodje varstva
invalidov.

Kadrovskih okrepitev verjetno r. kratkem ne bo. zato predlagam. da se Enoto Hrastnik
razbremeni vsaj na naslednjih podrodjih dela: rejni5tvo, posvojitve ter stiki pod nadzorom.
Predlagam. da bi to delo vodila in obravnavala strokovna delavka na CSD Zasarje.
samostojno. in bi se lahko v celoti posvetila in usposobila na tem podrodju. Stevilo
predlaganih nalog (ki bi se prenesle iz Enotc l{rastnik) ni obseZno. je pa delo specifiino. zato
je smiselno. da ga opravlja ena delavka. ki se lahko razvija tudi skozi prakso.

Iz vse te )COVID( situacije lahko izluSdimo tudi pozitivno stvar. Zaradi prepovedi zbiranja
in druZenja strank po hodnikih. je delo zaposlenih postalo bolj organizirano. umirjeno in
nadrtovano. Ne prihaja do pritiskov strank na zaposlene, niti ne do nasilja nad zaposlenimi.
Strokovne delavke se s strankami v naprej dogovorijo za obisk in obravnavo. in si s tem
zagotovijo das za poglobljene pogovore. Tudi stranke ne dakajo )nestrpno( pred vrati. da
bodo vstopile v pisamo, temved imajo dogovorjene termine.
Izjema ostajajo vlagatelji vlog (pravic izjavnih sredstev. star3evsko varstvo...) ter uporabniki
PSP storitev. ki imajo na voljo ves poslovni ias - za kar smo se tudi organizirali.

Vodja Enote Hrastnik je v l. 2020 izvedla in vodila Sest strokovnih kolegijev na Enoti
Hrastnik. s poglobljeno strokovno vsebino in obravnavo aktualnih zadev. Na ta nadin so

delavke dobile celoten pregled nad novostmi, navodila. usmeritve... Seznanjene so bile z
zapisniki in okroZnicami MDDSZ in SCSD ter aktivi.
Organizirala je tudi kratke kolegije in vodila vsakodnerne organizacijske usmeritve.
V letu 2020 je z zaposlenimi opravila redne letne pogovore, jih ocenila ter skupaj z njimi
razreSevala. poleg strokovnih in sluZbenih zadev. tudi osebne stiske in teZave.

Porodilo bi zakljudila s tem. da je za dobro opravljeno strokovno delo, poleg dobre
oruanizaciie in vodenja ter zavzetosti zaposlenih. pomembno tudi zadostno Stevilo zaposlcnih

Liudi.

Hrastnik, 26.01.2021
Pripravila: Mirjana Kellner
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