Spoštovani minister Janez Cigler Kralj,

glede na včerajšnji sestanek so se mi porodila naslednja vprašanja oziroma predlogi, zato bi vas želela opozoriti:
1.

Ukinja se socialna aktivacija in ker je bilo ves čas projekta dogovorjeno da bodo socialni aktivatorji prešli na CSD, kot
delavci v redno dejavnost, predlagam, da se jih takoj prenese in tako okrepi CSD. V tem kriznem trenutku bi izvajali
naloge podpore, sicer pa smo to temo obravnavali na strokovnem svetu in oblikovali naslednje predloge:
socialno aktivacijo razumemo kot enega od pomembnih stebrov reorganizacije. Izkušnje CSD z učinkovitostjo tega
programa so zelo različne, tudi aktivnost CSD je različna. Naloge socialnih aktivatorjev bi vključili v npr. sklepanje
dogovorov o aktivnem reševanju socialne problematike in pripravo oz. vodenje programov na CSD, ki nam jih
primanjkujejo glede na potrebe uporabnikov v okolju. Prisotni so mnenja, da moramo okrepiti terensko delo in razviti,
pripraviti raznolike dobre programe. Naloge koordinatorjev socialne aktivacije, zaposlenih na CSD, neposredno delo
z uporabniki: vabljenje na CSD in motiviranje, sklepanje dogovorov o aktivnem reševanju socialne problematike,
terensko delo z dolgotrajno brezposelnimi, priprava in izvajanje programov socialne aktivacije na CSD, poznavanje
in sodelovanje z mrežo v okolju (občina, zdravstveni domovi, centri za krepitev zdravja, nevladne organizacije ipd.),
delo z začasno nezaposljivimi in sodelovanje v komisijah na ZRSZ (z namenom celostne obravnave), drugo
sodelovanje z ZRSZ ipd. Želeli bi, da socialni aktivatorji celovito prevzamejo nalogo aktivacije dolgotrajnih
brezposelnih, dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči ter začasno nezaposljivih oseb.
O tem bi določiti ciljne skupine, saj vsaka skupina potrebuje drugačno in prilagojeno obravnavo. Za ciljne populacije
je potrebno pripraviti ločene programe. Ni ustrezno, da imamo ponekod na voljo le en program. Zelo pomembno je,
da so programi dobri, raznoliki ter vsebinsko zasnovani glede na specifike in potrebe uporabnikov. Socialna aktivacija
nima kot cilj zgolj zaposlitev, temveč aktivacijo uporabnika v širšem smislu.

2.

Razmisliti je potrebno kako bomo reševali otroke katerih oba starša (ali samohranilec) zboli-ta n ne moreta poskrbeti za
otroka. Predlagamo, da se na nivoju države dogovorite, kako in kam bomo nameščali te otroke. Verjetno bi veljalo
dogovoriti pooblastilo CSD, da v takih primerih, ko starš zaradi epidemije ni sposoben poskrbeti za otroka, ni potrebna
zaščita preko sodišča / torej začasni ukrep, ker bo časovno to težko izvedljivo.
Glede nameščanja predlagamo, da se na ravni države dogovori aktiviranje Centrov za šolske in obšolske dejavnosti
in/ali počitniških kapacitet NVO ( npr. ZPM), kamor bi otroke namestili. Ti objekti so že prilagojeni za bivanje otrok, tudi
kader je na voljo.

3.

V krizni situaciji, ki očitno ne bo kratka, je potrebno razmisliti tudi o porastu družinskega nasilja in načinu zaščite
žrtve in otrok, zato je potrebno razmisliti o delovanju mreže VH in MD oz. KCM, KCO oziroma zagotoviti druge vsaj
začasne rešitve.
Verjetno bo še idej, saj se stanje spreminja, zato vas bomo o stanju na terenu in potrebah posebnih specifičnih rešitvah
še obveščali.

Želim vam, da se nebi uresničil črn scenarij in ostanite zdravi,

Mag. Darja Kuzmanič Korva

