
CENTER ZA SOCIALNO DELO: DOMZALE 
Naslov: Masljeva ulica 3, 1230 Domiale 

POSLOVNO POROCILO 
01) 1.1.2013 DO 30.9.2018 

Odgovoma oseba: Danica Ko1§ck



POSLOVNO POR0éILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
Poroéilo o doseienih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pxipravi zakliuénega raéuna 
driavnega in obéinskcga proraéuna ter mctodologiie za pripravo poroéila o doseienih ciliih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraéuna — Ur. 1. RS 12/01, 10/06, 8/07,102/10: 

1. 

2. 

3. 

9‘ 

9° 

Zakonske in drugs pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podroéje posrednega uporabnika; 
Dolgoroéne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz veélctnega programa dela in razvoja 
posrednega uporabnika oziroma podroénih strategij in nacionalnih programov; 
Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazloiitvi finanénega naérta posrednega 
uporabnika ali v nj egovem letnem programu dela; 
Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoétevaje fiziéne, finanéne in opisne kazalce 
(indikatolje), doloéenc v obrazloiitvi finanénega naérta posrednega uporabnika ali v 
njegovem letnem programu dela po posameznih podroéjih dejavnosti; 
Nastanek morebitnih nedopustnih ali ncprifzakovanih posledic pri izvaj anju programa dela; 
Occno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primcrjavi z doseienimi cilji iz poroéila 
preteklega lcta ali vet‘: prctcklih let; 
Oceno gospodamosti in uéinkovitosti poslovanja glede na opredeljcnc standarde in merila, 
kot jih jc prcdpisalo pristojno minjstrstvo oziroma iupan in ukrcpe za izbo1j§anje uéinkovitosti 
ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 
Oceno notranj ega nadzora javnih financ; 
Pojasnila na podroéjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseieni, zakaj cilji niso bili doseicni. 
Poj asnila morajo vsebovati seznam ukrcpov in tcrminski naért za doseganje zastavljenih ciljev 
in prcdloge novih ciljev ali ukrcpov, ée zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno uéinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga podméja, prcdvsem pa na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poroéilo o 
invcsticijskih vlaganjih. 

Poroc'ilo 0 dosez'enih ciljih in rezultatih mora posredni uporabnik pripraviti izhajajoé’ iz obrazloiitve 
svojega finanénega naéna in programa dela za preteklo leto. 

Pristojna ministrstva oziroma Zupan lahko od posrednih uporabnikov zahtevajo tudi druge vsebine, 
ki jih morajo pojasniti v poroéilu 0 dosez'em'h ciljih in rezultatih.



1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 
PoDR0(":JE POSREDNEGA UPORABNIKA 

1.1. sPLo§NI PODATKI 
Matiéna fitevilka posrednega uporabnika: 0005249929 

N aziv CSD: Center za socialno dclo Domiale 
Po§tna §tevi1ka: 1230 
Kraj: Domialc 
Ulicaz Masljeva ulica 
Hi§na §tcvi1ka: 3 
Telefon: 01/7 24-63-70; fax: O1/721-56-80; e-mail: gpcsd.domza@ gov.si 

Center za socialno delo Domiale je krajevno pxistojen za obmoéje naslednjih obéin: 

delei \( .1 
ime obéine obéine v st?“ 0 

%* prcbwalcev 
1 OBCINA DOMZALE (vir: spletna stran obéine) 100 35.513 
2 OB(_3IN A MENGES (vir: spletna stran obéine) 100 7.402 
3 OBCIN A MORAVCE (vir: spletna stran obéine) 100 5.092 
4 OBCINA LUKOVICA (vir: spletna stran obéine) 100 5.940 
5 OBCINA TRZIN (vir: SURS) 100 3.850 

SKUPAJ 57.797 

1.2. VELIKOST CSD 
Skupna tlorisna povr§ina prostorov zna§a m2 

lokacija m2 cena skupaj lastnil naziv lastnikal dej avnost, ki se 
(ulica in hi§na najemal meseéna najeti najemodaj alca opravlja v 

Etevilka) m2 najemnina za prostorih* 
dec.20 16 

Masljeva ulica 3 809,17 7,6 6. 149,70 EUR Vsi Tilt d.o.o. Dejavnost centra 
najeti za socialno dclo 

1.3. ZAKONSKE PODLAGE 
- Zakon 0 socialnem varstvu 
- Zakon o star§evskem varstvu in druiinskih prejemkih 
— Zakon o socialno varstvenjh prejemkih 
- Zakon 0 uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
- Zakon 0 zakonski zvezi in druiinskih prejcmkih 
- Zakon o §tipendiranju 
- Zakon 0 tujcih 
- Zakon 0 mednarodni za§éiti 
- Zakon o nadzoru driavne meje 
— Zakon o matiénem registru
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Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Zakon 0 pacientovih pravicah 
Zakon o driavljanstvu Republikc Slovenije 
Zakon o denacionalizaciji 
Stanovanjski zakon 
Zakon 0 pravdnem postopku 
Zakon 0 nepravdnem postopku 
Zakon o dedovanju 
Zakon 0 urejanju trga dela 
Zakon 0 visokem §o1stvu 
Zakon o delovnih razmerjih 
Zakon o prcpreéevanju dela in zaposlovanja na érno 
Obligacij ski zakonik 
Zakon o varstvu osebnih podatkov 
Zakon o notariatu 
Zakon o prekr§kih 
Zakon o varuhu élovckovih pravic 
Zakon o upravnih taksah 
Zakon 0 odvetnj§tvu 
Zakon o sodi§<':ih 
Zakon o vrtcih 
Zakon o centralnem registru prebivalstva 
Zakon o prij avi prebivali§éa 
Zakon o zaéasni za§éiti razseljenih oscb 
Zakon o javnem jamstvenem, preiivninskem in invalidskem skladu 
Zakon 0 druibencm varstvu du§evno in telesno prizadetih oseb 
Zakon 0 uporabi slovenskega znakovnega jezika 
Zakon o dufievnem zdravju 
Zakon 0 postopku za uvelj avljanje socialnovarstvenih pravic 
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Rcpubliki Sloveniji 
Kazenski zakonik 
Zakon o kazenskem postopku 
Zakon 0 izvr§bi in zavarovanju 
Zakon o izvr‘s'evanju kazenskih sankcij 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
Zakon o izenaéevanju moinosti invalidov 
Zakon o usmerj anju otrok s posebnimi polrebami 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreéami 
Zakon 0 izvajanju rejni§ke dejavnosti 
Zakon o osebnem imenu 
Zakon 0 nalogah in pooblastilih policijc 
Zakon o brezplaéni pravni pomoéi 
Zakon 0 mednarodnem zasebnem pravu in postopku 
Zakon o prepreéevanju nasilja v druiini 
Zakon o osnovni §o1i 
Zakon o Eolski prehrani 
Energetski zakon 
Konvencija o otrokovih pravicah 
Zakon za uravnoteienje javnih fmanc



- Zakon o ukrcpih na podroéju plaé in drugih stro§kov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v 
javncm sektorju 

- Zakon o sistemu plaé v javnern sektorju; 
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obraéun in izplaéilo plaé v javnem sektorju 
- Uredba o plaéah direktorjev v javncm sektorju 
- Uredba 0 napredovanju javnih usluibencev v plaéne razrede 
- Uredba o delovni uspe§nosti iz naslova poveéanega obsega dela za javne usluibence 
- Zakon 0 oscbni asistenci 

2. DOLGOROEJNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZI-IAJAJO IZ 
VECVILETNEGA PRQGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA 
OZIROMA PODROCNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV 
CSD ima dolgoroéno zastavljene naslednje ciljez 

1. Prispevati k sta1ncmuizbo1j§evanju kvalitcte iivljenja ljudi, ki so se zna§1i v socialni stiski 
ali teiavi ter poskrbeti, da bodo ob strokovni podpori CSD ohranili <':love§ko dostojanstvo 
in ostalj vkljuéeni v sistem socialni driavc. 

2. Zagotavljati dobre pogojc za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoéi in podpore 
uporabnikom. 
Prispevati k veéji socialni vkljuéenosti posameznikov in povezanosti v §ir§i skupnosti. 
Izbolj §ati dostop do socialnovarstvenih storitev in programov. 
Prepoznavnost v lokalnem okolju in transparcntnost dela. 
Doseéi veliko uéinkovitost pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev, poveéati njihovo 
ciljno usmeljenost in uéinkovitost ter transparentnost. 

7. Izboljfievati stopnjo zadovolj stva uporabnikov s storitvami in drugimi oblikami pomoéi, 
ki jih zagotavlja CSD. 

8. Krcpiti strokovno avtonomijo, upravno samostojnost in racionalno poslovanje na podroéju 
socialncga varstva. 

9. Zagotavlj ati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoéi in podpore 
uporabnikom. 

.°‘V‘:"P’ 

Aktivnosti centra smo usmerj ali zlasti: 
- skrbi za ohranj anje socialne vkljuéenosti, zlasti ranljivih skupin prebivalstva, 
— v zagotavlj anje moinosti in podpore pri prepreéevanju socialnih stisk in tciav 

posameznjkov, druiin in poscbnih skupin prebivalstva, 
- v iskanje moinosti za doseganje dostojne kvalitcte iivljenja, tudi za socialno in materialno 

ogroicne. 

S strokovnimi pro gramj in s strokovno podporo smo nudili pomoc": zlasti: 
- dolgotrajno brezposelnim osebam, ki nimajo pravic iz dela ali zavarovanja, 
- invalidnim osebam, ki zaradi invalidnosti ali zaradi manj§e sposobnosti ne morejo 

funkcionirati v okolju ali v druiini brez pomoéi drugih, 
- starej§im, ki niso sposobni skrbcti za svoje preiivctje v domaécm okolju, 
— druiinam, v katerih smo zaznavali nasilje ali huj§e oblikc zanemarjanja otrok, 
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— mladjm druzinam, ki si ‘s'ele zagotavljajo pogoje za zdravo dmzinsko zivljenje, 
- tujcem, ki si sami §e niso uspeli zagotoviti pogojev in statusa za éloveka dostojno zivljenje 

v novem okolju, 
osebam, ki bodo na centru opravljale prostovoljno delo. 

Izvajali smo tudi naslednje storitve in dodatne programe za Obéine: 
podajanje predlogov za obéinske dename pomoéi: za obéino Trzin (§e za obéinsko pomoé 
ob rojstvu otroka), Lukovica in Menges. 
izvajali smo preventivne programe za otroke in mladostnjke: »U<':enje za ziv1jenje«. 

Center za socialno delo Domzale je zaéel z izvajanjem programa na podlagi podpisa partnerskega 
sporazuma 0 sodelovanju pri izvajanju projekta Podpora projektu Uéenje za zivljenje z Fakulteto za 
socialno delo dnc 19.2.2018. Projekt Podpora projektu Uéenje za zivljenje je bil izbran na podlagi 
javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem — Studentski inovativni 
projekti za druzbeno korist 2016 -2018, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske poljtike v obdobju 2014 — 2020, s strani Fakultete za socialno delo. Projektne aktivnosti 
so se izvajale 4 mesece in sicer do 31. 7. 2018. Delitev sredstev, ki jih je sofinanciral sklad, je bila 
narejena po opravljenih aktivnosti partnerju, t.j. Centru za socialno delo Domzale, v visini 600,00 
EUR za delo strokovne delavke. 

Pri izvajanju programov storitev in nalog smo sodelovali z nosilci socialnovarstvenih programov v 
vseh obéinah, zlasti pa z vsemi javnimi socialnovarstvenimi zavodi in zasebnimi zavodi ter drugimi 
izvajalci, ki izvajajo katero od socialno varstvenih storitev, pa tudi z nevladnimi organizacijami in 
drustvi. Posebej sc je uteéena rnreza sodelovanja ohranj ala z zavodom za zaposlovanje, s patronazno 
in zdravstveno sluzbo, s solskimi svetovalnimi sluzbami in nekaterimi vrtci, s policijsko postajo in 
upravo policije in z drugimi izvajalci dej avnosti, namenjenih obéanom vseh obéin. 

3. LETNI VCILJI POSRVEDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOZITVI 
FINANCNEGA NACRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA 

Center za socialno delo Domiale je dosegel vse letne cilje zastavljene v letnem programu dela za leto 
2018. V skladu z letnim programom dela je tako izvajal javna pooblastila s podroéja varstva otrok in 
druzine, varstva odraslih oseb, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, druzinskih prejemkov in 
zavarovanj za starsevsko varstvo ter izvajanj javnih pooblastil s podroéja drugih posameznih 
zakonov. Center je izvajal socialno varstvene storitve, izvajal naloge koordinacije na podroéju 
obravnave nasilja v druzini, izvajanja nadomestne kazni zapora in sodeloval v koordinaciji na 
podroéju obravnave dusevnega zdravja. Center je imel zaposleno osebo preko programa javnih del 
ter zaposleno prostovoljko. Zaposleni so se udelezevali izobrazevanj in strokovnih usposablj anj ter 
posvetov v skladu s finanénimi moznostmi centra. Center je v skladu s programom dela izvajal tudi 
interventno sluzbo v regiji. 

4. ocE1yo USPEHAV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENH-I CILJEV, UPo§3*EvAJE 
FIZICNE, IVTINANCNE my OPISNE _KAzALcE (INDIKATORJE), DOLOCENE v 
OBRAZLOZITVI FINANCNEGA NACRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI v 
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NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODRO('3JIH 
DEJAVNOSTI 

Iz finanénega poroéila za obdobje od 1. 1. 2018 so 30. 9. 2018 je razvidno, da Center za socialno delo 
Domiale v tcm obdobju beleii prcseiek prihodkov nad odhodki v vi§ini 12.358 EUR, kar je rezultat 
dobrega poslovanja, saj smo z racionalno porabo sredstev na stro§kih materiala in storitev dosegli 
pozitivno poslovanjc, saj je ostali del preseika rezu1tatmanj§e porabe sredstev na stro‘s’kih dela zaradi 
nezasedcnosti vseh delovnih mcst, bolnifikih odsotnosti. 

Cilj, ki jc bil zastavljen za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018, smo dosegli, saj smo zaradi 
nepredvidenih stro§kov zaradi reorganizacije, odsotnosti delavcev, poslovali pozitivno, v finanénem 
naértu smo poslovnj izid predvideli 0. 

5. NASTANEK MOREBI'I‘NIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIé‘AKOVANIH POSLEDIC 
PRI IZVAJ ANJ U PROGRAMA DELA 

Nedopustnih in nepriéakovanih poslcdic pri izvaj anju programa ni. 

6. ocENp USPEHA PRI DOSEGQNJU ZASTAVLJENIH CILJEV V P\l3I1\/IERJAVI z DOSEZENIMI CILJI IZ POROCILA PRETEKLEGA LETA ALI VEC PRETEKLIH LET 
Zastavljene cilje je Center za socialno delo Domiale ie v preteklih letih doscgel. 

7. OCENO GOSPODARNOSTI IN U(':1NKov1TosT1 POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARIQE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO 
MINISTRSTVO OZIROMA ZUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJSANJE U(':1NKov1'rosT1 
TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA; 

Occnjujemo, da smo z razpoloiljivimi finanéninli in drugimi sredstvi gospodarili ekonomiéno in 
racionalno tcr v skladu s standardi in merili, ki jih je predpisal ustanovitelj in iupani. Izpolnili smo 
vse zakonske obveznosti in kot dobri gospodalji poslovali v obdobju od 1. 1. 2018 so 30. 9. 2018. 

Izvajali smo vse zaupane nalogc v skladu z rnerili stroke in tako sledili zaértanim ciljcm z namenom 
izbolj§anja kvalitete iivljcnja na§ih uporabnikov in uporabnjc. 

8. OCENO N OTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
Na Centru za socialno delo Domialc nimamo spccializiranih sluib, ki bi izvajale nalogc stalnega 
notranjega nadzora oziroma finanéno kontrolo. Po zakonu smo dolini postopek notranje revizije 
ponoviti vsako trctje leto, zadnja revizija jc bila opravljcna v letu 2017. 

Predmet zadnje revizije je bil pregled notranjih aktov centra, pregled vseh pooblastil, ki jih jc izdala 
dircktorica, izplaéevanje denarnjh pomoéi preko funkcionale, flnanéni naért za leto 2016 in poslovno 
poroéilo za leto 2015. Ugotovljcne so bile manj§e nepravilnosti in podana priporoéila. V skladu z 
navodili ministrstva jc bil izdan in rcaliziran program ukrepov za odpravo nepravilnosti oziroma 
pomanjkljivosti ter ministrstvo scznanjeno z vsemi dokumenti. 
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9. POJASNILA NA PODROCJIH, IVCJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEZENI, 
ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEZVENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NACRT ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN PREDLOGE NOVIH CILJEV ALI UKREPOV, CE ZASTAVLJENI CILJI NISO 
IZVEDLJIVI 

Vsi poslovni cilji so bili doseieni. 

10. OCENOVUCINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA 
PODROCJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, 
REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA 

CSD Domiale pri izvajanju svoje dejavnosti oz. pri prepreéevanju in resevanju stisk in teiav 
uporabnikov in uporabnic posredno in neposredno vpliva tudi na druga podroéja. Kot stiéisée oz. 
koordinator v lokalni mreii pluralnih programov socialnega varstva prevzema vlogo povezovalca 
sistema, spodbujevalca novih programov in poslediéno vpliva na bolj se delovanje drugih podroéij. 
Tudi z izvajanjem dodatnih programov in preventivnih programov posredno vpliva na uéinkovitejso 
pomoé uporabnikom in uporabnicam, ki svoje stiske in teiave resujejo s celostno obravnavo v 
raznoterih institucijah. Glede na razpoznavnost v lokalnem okolju pa so se na nas obmili tudi doloéeni 
donatorji, s katerimi smo se povezali v tcm smislu, da smo jim priskrbeli kontakte (s soglasjem 
uporabnjkov) socialno ogroienih druiin, s katerimi so nato donatorji sami stopili v stik in jim donirali 
doloéena denarna sredstva. 

Na Centru za socialno delo Domiale sta zaposleni dve koordinatorici (Regijska koordinatorica za 
obravnavo nasilja, in Regij ska koordinatorica za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepove v 
splosno korist). Na Centru za socialno delo Kamnik je zaposlena Koordinatoxica za obravnavo v 
skupnosti, ki pokxiva tudi center V Domialah. 

Center za socialno delo Domiale deluje kot uéna baza studentom Fakultete za socialno delo in drugim 
fakultetam, ée se studentje neposredno obmejo na nas z zaprosilom za opravljanje praksc. 

Center zagotavlja javnost delovanja: strokovni javnosti redno predstavljamo strokovne vsebine in 
strategije dela; vzomo sodelujemo na aktivih, posvetih in mednarodnih sreéanjih; aim-no informjramo 
javnost preko obéinskih glasil- meseéno obj avljamo élanke v obéinskih glasilih in drugih medijev in 
spletnih strani (www.csd-domzale.si). Na ta naéin pribliiamo storitve potencialnim uporabnikom in 
poveéevanjem osveséenosti in obéutljivosti za posamezne druibene probleme (prepreéevanje nasilje, 
materialna stiska ipd.) 

Center za socialno delo Domiale se odziva kot koordinator pomoéi v akutnih stiskah po elementarnih 
nesreéah (npr. poiarih), kot tudi pri drugih intervencijah posamezniku in/ali druiini. 

ll. DRUGA POJASNILA: KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 
POLITIKE IN POROCILO 0 INVESTICIJSKIH VLAGANJIH. 

11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 
V zvezi z analizo kadrovanja je potrebno izpolniti naslednje tabele: 
1) Tabela 1: Delovna mesta v CSD 
2) Tabela 2: Sltevilo zaposlenih po stroskovnih nosilcih 
3) Tabela 3: Razporejeni zaposleni glede na delovni éas po stroskovnih nosilcih (v deleiu) na 

dan 30.9.2018 
4) Tabela 4: Realizacija kadrovskega naérta 
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Pojasnila gledc kadrovanja §e zlasti pojasnila glede realizacije kadrovskega naérta: 
— Na podlagi novih izhodiéé za pripravo Finanénega naérta za obdobje od 1. 1. do 30. 9. 2018 

nismo zaposlili predvidenih dvch oseb v raéunovodski sluibi. 
- Odhode zaposlenih smo rcdno nadomestili 7. novimi zaposlenimi. 
- V tem obdobju smo imeli eno daIj§o bolni§ko odsotnost. ki je nismo nadomc§<‘:ali_. eno 

dolgoletno bolniéko odsotnost pa nadomeééamo ie ves Ezas. 

11.2. POROCILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
Investicijska vlaganja so opisana v raéunovodskem poroéilu. 

Pripravila: Odgovorna oseba: 
mag. Anja Osojnik, pomoénica direktorice Danica Koléek, v.d. direktorica
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CENTER ZA SOCIALNO DELO: OSREDNJA SLOVENIJA — VZHOD 

Naslov: Masljeva ulica 3, I230 Domiale 

POSLOVNO POROCILO 
0131. 10.2018 DO 31.12.2018 

Odgovoma oseba (ime in priimek): DANICA KOL§EK, v. d. direktorice 
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POSLOVNO POROCVIILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
Poroéilo 0 doseienih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo 0 pripravi zakliuénega raéuna driamega 
in obfzinskega proraéuna ter metodologiie za prinravo poroéila 0 doseienih ciliih in rezultatih 
neposrednih in posrednih uporabnikov nroraéuna — Ur. 1. RS 12/01, 10/06; 8/07,102/10: 

1. 

2. 

5'‘ 

oo 

10. 

11. 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podroéje posredncga uporabnika; 
Dolgoroéne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz veéletnega programa dela in razvoja 
posrednega uporabnika oziroma podroénih strategij in nacionalnih programov; 
Letne cilje posrednega uporabnika. zastavljcne v obrazlofiitvi finanénega naérta posrednega 
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 
Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upofitevaje fiziéne, finanénc in opisne kazalce 
(indikatorje). doloéenc obrazloiitvi finanénega naérta posrednega uporabnika ali v 
njegovem letnem programu dela po posameznih podroéjih dej avnosti; 
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepriéakovanih poslcdic pri izvajanju programa dela; 
Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi 2 doseienimi cilji iz poroéila 
prcteklega leta ali veé preteklih let; 
Oceno gospodarnosti in uéinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila. 
kotjih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma iupan in ukrepe za izbolj §anje uéinkovitosti 
ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 
Oceno notranjega nadzora javnih financ: 
Pojasnila na podroéjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseieni, zakaj cilji niso bili doseieni. 
Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski naért za doseganje zastavljenih ciljev 
in predloge novih ciljev ali ukrepov, éc zastavljcni cilji niso izvedljivig 
Oceno uéinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga podroéja, predvsem pa na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urej anje prostora; 
Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poroéilo o 
investicijskih vlaganjih. 

Poroéilo o doseienih ciljih in rezultatih je pripravljeno na podlagi obrazloiitve F inanénega naérta in 
programa dela za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. 

[Q 
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1. ZAKONSKE IN DBUGE PRAVNE PODLAGE, Kl POJASNJUJEJO 
DELOVNO PODROCJE POSREDNEGA UPORABNIKA 

1.1. s1>Lo§N1 PODATKI 

Matiéna étevilka posrednega uporabnika: 8286957000 

Naziv CSD: CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD 
Poétna §tevilka: 1230 
Kraj: Domiale 
Ulica: Masljeva ulica 
Hi§na étevilkaz 3 
Telefonz 01 724 63 70 fax; 01 72] 56 80 E-mail: gp-csd.osvzh@gov.si 

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod je kraj evno pri stojen za obmoéje naslednjih obéin: 

delei _ . 

ime obéinc obéine V Stew}0 
%* prebwalcev 

1 Domiale 100 35.675 
2 Menge§ 100 7.917 
3 Lukovica 100 5.799 
4 Moravée 1 00 5.328 
5 Trzin 100 3.869 
6 Kamnik 100 29.487 
7 Komenda 1 00 6. l 92 
8 Litija 100 15.317 
9 Smartno pri Litiji 100 5.565 
10 Ivanéna Gorica 1,10 182 

SKUPAJ 115.331 

Stanje na dan: 1. 1. 2018 

1.2. VELIKOST CSD 

Skupna tlorisna povr§ina prostorov zna§a 2.091 ,90 m2 

lokacija m2 cena skupaj lastnil naziv lastnika/ dejavnost, ki s 

(ulica in hi§na najemal meseéna najeti najemodajalca opravlja 
Etevilka) ml najemnina za prostorih* 

dec.2018 
CSD Osrednja 949,96 7,60 eur 7.219,70 najcti Tilt d.o.o. socialno 
Slovenija — vzhod varstvena 

dejavnost 
ENOTA DOMZALE 
Masljeva ulica 3, 
Domiale

3 
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Center za socialno 522,60 7,00 eur 3.658,20 eur najeti Projekt 9 d.o.o. sociaino 
delo Osrednja varstvena 
Slovenija — vzhod dejavnost 

BNOTA KAMNIK 
Usnjarska cesta 8, 
Kamnik 
Center 221 socialno 187 0,00 eur 0,00 najeti Obéina Kamnik Dnevni center za 
delo Osrednja osebe s teiavami 
Slovenija — vzhod v dusevnem 

zdravju 
ENOTA KAMNIK >>§Stacjon<< 

Kolodvorska ulica 4, 
Kamnik 
Center za socialno 332,73 9,30 3094,39 najeti Cbs grup d.o.o. socialno 
delo Osrednja 99,61 8,00 796,88 Cbs grup d.o.o. varstvena 
Slovenija - vzhod dejavnost 

skupaj: 
ENOTA LITIJA 432,34 
Ljubljanska cesta 12, 
Litija 

Center za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod je bi] ustanovljen 27. 4. 2018 s Sklepom o 
ustanovitvi Centra za socialno delo Osrednja Slovenija » vzhod, ki ga je sprejela Vlada RS in je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, st. 30/2018. Podlaga za spremembo organizacijske strukture CSD je 
bila sprememba Zakona o socialnem varstvu (Ur. List RS, ét. 54/2017, 2 dne 29.09.2017). 

Uvelj avitev Zakona je bila izvedena 1.10.2018, ko je bil ustanovlj en nov pravni subjekt: Center za 
socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod. Center za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod je 
univerzalni pravni naslednik spojenih javnih socialno varstvenih zavodov Centra za socialno delo 
Domiale, Centra za socialno delo Kamnik in Centra za socialno delo Litija. Sedei CSD Osrednja 
Slovenija — vzhod je v Domzalah, na naslovu Masljeva ulica 3, 1230 Domiale. Ustanovitelj Centra 
je Republika Slovenij a, ustanovitelj ske pravice izvréuje Vlada Republike Slovenije. Center je pravna 
oseba s statusom j avnega socialno varstvenega zavoda, ustanovljen je za opravljanje javne sluibe. 

S 1.10.2018 je priéel delovati Center za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod. Dne 1.10.2018 je 
Okroino sodisée v Ljubljani izdalo sklep §t. 2018/33319 o vpisu subjekta CSD Osrednja Slovenija — 
vzhod v sodni register. Na podlagi 17. (Elena Zakona 0 spremembah in dopolnitvah Zakona 0 
socialnem varstvu je Vlada RS s sklepom z dne 1. 7. 2018 imenovala za vrsilko dolinosti direktorja 
Danico Kolsek in sicer za dobo najveé enega leta oz. do 30. 6. 2019, oziroma do imenovanja novega 
direktotj a. 

Naloga vrsilca dolinosti je bila do prenehanja mandata direktorjev to je do 30. 9. 2018, da pod 
nadzorstvom ustanovitelje opravi priprave za zaéetek dela novih centrov za socialno delo. 0d 1. 10. 
2018 dalje pa so vrsilci dolinosti direktorja opravljali funkcijo direktorja, organizirali in vodili 
strokovno delo ter poslovanje centra. Vrsilec dolinosti direktorja je imel nalogo, da je opravil vsa 
dejanja v zvezi s vpisom statusnih sprememb na podlagi sklepa 0 vpisu centra v sodni register in 
druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov centra in enot, sprejel je prvi akt o notranji 
organizaciji in sistcmizaciji delovnih mest centra ter zagotovil vse druge pogoje za nemoteno 
izvaj anje dejavnosti centra.
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Vréilec dolinosti direktorja ima skladno s 3.odstavkom 28. Elena Sklepa 0 ustanovitvi Centra za 
socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod (Ur. List RS, §t. 30/ 18, z dne 26.04.2018) pristojnost, da 
sprejme finanéni naért in program dela Centra za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod. 

Center za socialno delo opravlja socialno varstveno dejavnost. Dejavnost se v skladu z Uredbo 0 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, §t. 69/07 in 17/08) razvrééa v: Q84.300 Dejavnost 
obvezne socialne vamosti, Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duéevno prizadetih, 
du§evno obolelih in zasvojenih oseb, Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo, Q88.109 Drugo 
socialno varstvo brez nastanitve za starejée in invalidne osebe, Q88.910 Dnevno varstvo otrok in 
Q88.999 Drugo drugje nerazvrééeno socialno varstvo brez nastanitve. 

Center za socialno delo ima na svojem sedeiu organizirane organizacijske enote: skupno sp1o§n0 
sluibo, skupno strokovno sluibo in sluibo za odloéanje o pravicah iz javnih sredstev. 

Skupna sploéna sluiba opravlja administrativne, kadrovsko — pravne, finanéno — raéunovodske ter 
tehniéno — vzdrievalne naloge. Finanéno raéunovodska sluiba je organizirana z zunanjimi izvajalci 
in zaposlenim finanéno raéunovodskim delavcem. Z izvajalci so sklenjene pogodbe o opravljanju 
raéunovodskih storitev od 1. 10. 2018 dalje. 

Skupna strokovna sluiba naloge izvaja v okviru mobilne strokovne sluibe, sluibe za koordinacijo in 
pomoé irtvam, ki jo sestavlja interventna sluiba: sluibe za koordinacijo obravnave v skupnosti in 
sluibe za koordinacijo invalidskega varstva ter v programih (zaposlitev koordinatorja v letu 2019). 

Enote Centra za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod so: 
- Enota Domiale, Masljeva ulica 3, 1230 Domiale, 
- Enota Kamnik, Usnjarska cesta 8, 1241 Kamnik in 
- Enota Litija, Ljubljanska cesta 12, 1270 Litija. 

V enotah centra za socialno delo se izvajajo socialno varstvene storitve, javna pooblastila in naloge, 
ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, ter socialnovarstveni programi, pomembni za 
obéino in za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, razen tistih, ki se izvajajo na sedeiu centra. V 
enotah se sprejemajo vloge ter odloéa o denami socialni pomoéi, varstvenem dodatku, subvenciji 
najemnine, pravici do plaéila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike 
do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otro§kem dodatku, ée se istoéasno vodi postopek o pravici 
do dename socialne pomoéi, pravicah iz star§evskega varstva in druiinskih prejemkih. Uporabniki 
pravice uvelj avljajo na lokalnih enotah Centra. 

Center za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja 
dejavnost sociainega varstva na podroéju Upravne enote Domiale, za obmoéje obéin Dorniale, 
Mengeé, Lukovica, Moravée in Trzin, na obmoéju Upravne enote Kamnik za obmoéje obéin Kamnik 
in Komenda in na podroéju Upravne enote Litija za obmoéje obéin Litija, Smartno pri Litiji in Ivanéna 
gorica. Stevilo prebivalcev v Upravni enoti Domiale je 58.588, v Upravni enoti Kamnik je étevilo 
prebivalcev 35.679 in v Upravni enoti Litija je §tevilo prebivalcev 21.064. Center opravlja dejavnost 
za skupaj 115.229 prebivalcev. 

Na dan 31.12.2018 je v Centru strokovne naloge po podroéjih in administrativno-raéunovodske 
naloge opravljalo 60.13 redno zaposlenih delavcev in v celotnem zavodu skupaj 64,63 zaposlenih 
delavcev (programi). 

Enoto Domiale in Kamnik sta vodili pomoénici direktorice, Enoto Litija pa je vodila strokovna 
delavka, ki je po pooblastilu v.d. direktorja opravljala naloge pomoénice. 
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Redna dejavnost Centra je bila financirana s strani MDDSZ, dodatni programi so bili financirani na 
podlagi pogodb z obéinami in drugimi financerji: 

- Pogodba o sofmanciranju javnega socialnovarstvenega programa za leto 2018 FEP 261 1-18- 
050086, sklenjena med MDDSZ in CSD Kamnik (Dnevni center Stacjon) 

- Pogodba o sofinanciranju programa za odrasle s teiavami v dusevnem zdravj u, sklenjena med 
Obéino Kamnik in CSD Kamnik za leto 2018 
Pogodba st. 430-0010/2018-41 0 sofinanciranju humanitarnih programov v letu 2018, 
sklenjena med Obéino Komenda in CSD Kamnik z dne 29.5.2018. 

* Pogodba 0 sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v obéini Menges 
za leto 2018 stev. 129-1/2018-56, sklenjena med Obéino Menges in CSD Kamnik, z dne 
18.7.2018. 

- Pogodba 0 izvajanju programa javnega dela stev. 11071-2029/2017-6, z dne 30. 11. 2017 
~ Pogodba 0 izvedbi projckta v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu« 

2017/2018, stev. 11053-563/2018-6, z dne 17. 5.2018 
- Pogodba 0 izvajanju programa javnega dela stev. 11071 -2848/201 7-6, 2 dne 19. 12.2017 
- Pogodba o sofinanciranju preventivnega projekta dela z mladimi Uéenje za iivljenje z Obéino 

Domiale za leto 2018, stevilka 47801-12/2018 z dne 2. 3. 2018. 
- Pogodba 0 izvajanju in financiranju dejavnosti Centra za socialno delo Domiale v letu 2018 

2 Obéino Trzin, stevilka pogodbe: 129/2018 z dne 25. 4. 2018. 

1.3. ZAKONSKE PODLAGE 
a) Zakonske nodlage za izvaianie deiavnosti zavodov: 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, st. 12/91 z dne 22. 3. 1991), 
- Zakon o spremembi zakona 0 zavodih — ZZ-A (Uradni list RS, st. 8/96 z dne 12. 2. 1996), 
- Zakon o prepreéevanju dela in zaposlovanja na érno —- ZPDZC (Uradni list RS, st. 36/00 

2 dne 26.4.2000) 
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu — "/JZP (Uradni list RS, st. 127/06 2 dne 7. 12.2006). 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo iinanénega naérta: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, st. 11/] 1-UPB4, 14/ 13-popr., 101/13, 55/15 
ZFisP in 96/15 — ZlPRS1617), 

- Zakon o raéunovodstvu (Uradni list RS, §t. 23/99, 30/02 — ZJF-C in 1 14/06 — ZUE), 
- Zakon o preglednosti finanénih odnosov in loéenem evidentiranju razliénih dejavnosti 

(Uradni list RS, st. 33/11), 
- Navodilo 0 pripravi finanénih naértov posrednih uporabnikov driavnega in obéinskih 

proraéunov (Uradni list RS, st. 91/00 in 122/00), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poroéil za proraéun, proraéunske uporabnike in druge osebe 

javncga prava (Uradni list RS, st. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
104/10,104/11 in 86/16), 
Pravilnik o enotnem kontnem naértu za proraéun, proraéunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS. st. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15 in 84/16),
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Pravilnik o razélenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, §t. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07. 112/09, 58/10, 97/12, 100/15), 
Pravilnik o naéinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstcv (Uradni list RS, st. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 

100/15), 
Pravilnik 0 doloéitvi neposrednih in posrednih uporabnikov driavnega in obéinskih 
proraéunov (Uradni list RS, 46/03), 
Zakon 0 izvrsevanju proraéunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1718) 
(Uradni list RS, §t.7l/17, 13/18 - ZJF-H) 
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, st. 42/02,79/06 - ZZZPB — F, 103/07. 45/08 — ZArbit 
in 21/13 ZDR -1) 
Doloéila Splosnega dogovora za leto 2017 2 aneksi in doloéila Splosnega dogovora za 
leto 2018 
Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. I . RS st. 57/05 5 sprcmembami v aneksih. 
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni 
list RS, st. 15/94, 18/94 -ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 - ZMPUPR, 102/00. 
62/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 75/08, 107/1 1,40/12, 46/13 in 106/15), 
Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Osrcdnja Slovenija vzhod, (Ur. List RS, 
stevilka 30/2018, 2 dne 26.04.2018) 

c) Zakonske podlage za izvajanje socialno varstvcne deiavnosti 
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Zakon 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 — uradno preéiséeno besedilo, 23/07 
popr., 41/07 — popr., 61/10 —— ZSVarPre, 62/10 — ZUPJS, 57/12. 39/16, 52/16 — ZP1’reb-1. 
15/17 — DZ, 29/17, 54/17, 21/18 — ZNOrg in 31/18 —ZOA-A) 
Zakon 0 starsevskem varstvu in druiinskih prcjemkih (Uradni list RS. st. 26/14, 90/15, 
75/17 - ZUPJS—G in 14/18) 
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, st. 61/10, 40/ 1 1, 14/13, 99/13, 
90/15. 88/16. 31/18 in 73/18) 
Zakon 0 uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, st. 62/10, 40/11, 40/12 — 
ZUJF, 57/12 — ZPCP-2D,14/13, 56/13 - ZStip-1, 99/13, 14/15 — ZUUJFO, 57/15, 90/15, 
38/16 —- odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 — ZUPS, 75/17 in 77/18) 
Zakon 0 zakonski zvezi in druiinskih razmerjih (Uradni list RS, st. 69/04 — uradno 
preéiséeno besedilo, 101/07 - odl. US, 90/1 1 —- odl. US, 84/12 — odl. US, 82/15 - odl. US, 
15/17 — D7. in 30/18 — ZSV1) 
Zakon 0 stipendiranju (Uradni list RS, st. 56/13, 99/13 — — ZUPJS-C, 8/16, 61/ 17 — ZUPS 
in 31/18) 
Zakon o tujcih (Uradni list RS, st. 1/ 1 8 — uradno preéiséeno besedilo in 9/18 — popr.) 
Zakon o mednarodni za§t‘:iti (Uradni list RS, st. 16/17 — uradno preéiséeno besedilo) 
Zakon o nadzoru driavne meje (Uradni list RS, §t. 35/10 — uradno preéiséeno besedilo, 
15/13 — ZNPPol, 5/17 in 68/17) 
Zakon o matiéncm registru (Uradni list RS, st. 1 1/11 — uradno preéiééeno besedilo) 
Zakon 0 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, st. 72/06 
uradno preéisécno besedilo, 1 14/06 — ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 — ZUPJ S, 87/1 1, 40/ 1 2 
— ZUJF, 21/13 ~ ZUTD-A, 91/13, 99/13 — ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 — 

ZMEPIZ-1, 95/14 — ZUJF-C, 47/15 — ZZSDT, 61/17 — ZUPS in 64/17 — ZZDej-K) 
Zakon 0 pacientovih pravicah (Uradni list RS, st. 15/08 in 55/ 17) 
Zakon 0 driavljanstvu Republike S1ovenije(Uradni list RS, st. 24/07 — uradno preéiséeno 
besedilo in 40/17)



Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, 51. 27/91-1, 56/92 - odl. US, 13/93 — odl. US. 
31/93, 24/95 — odl. US, 20/97 — odl. US._ 23/97 — odl. US, 65/98, 76/98 — odl. US, 66/00. 
66/00 - ORZDen27, 11/01 — odl. US, 54/04 — ZDoh-1 in 18/05 — odl. US) 
Stanovanjski Zakon (Uradni list RS, st. 69/03, 18/04 — ZVKSES, 47/06 — ZEN, 45/08 — 
ZVEtI., 57/08, 62/10 — ZUPJS, 56/11 -= odl. US. 87/11, 40/12 — ZUJF. 14/17 -— odl. US in 
27/17) 
Zakon 0 pravdnem postopku (Uradni list RS, st. 73/07 — uradno preéiséeno besedilo, 45/08 
— ZArbit. 45/08, 111/08 — odl. US. 57/09 odl. US, 12/10 odl. US. 50/10 odl. US. 
107/10 — odl. US. 75/12 —- odl. US. 40/13 — odl. US, 92/13 odl. US. 10/14 odl. US. 
48/15 — odl. US. 6/17 —odl. US in 10/17) 
Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, st. 30/86, 20/88 — popr., Uradni list RS. 
st. 87/02 — SP2, 131/03 — odl. US, 77/08 - ZDZdr in 10/17 — ZPP-E) 
Zakon 0 dedovanju (Uradni list SRS, st. 15/76, 23/78, Uradni list RS. st. 13/94 — ZN, 40/94 
-— odl. US. 117/00 — odl. US, 67/01, 83/01 — OZ, 73/04 — ZN-C, 31/13 — odl. US in 63/16) 
Zakon o urejanju trga de1a(Uradni list RS, st. 80/ 1 0, 40/12 —~ ZUJF. 21/13. 63/13, 100/13, 
32/14 — ZPDZC-1, 47/15 — ZZSDT in 55/17) 
Zakon o visokem solstvu (Uradni list RS. st. 32/12 — uradno preéiséeno besedilo, 40/ 12 — 
ZUJF, 57/12 — ZPCP-2D, 109/12, 85/14. 75/16, 61/17 — ZUPS in 65/ 1 7) 
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS. st. 21/13, 78/13 popr., 47/15 -2 ZZSDT, 
33/16 — PZ.-F. 52/16 in 15/17 — odl. US) 
Zakon o prepreécvanju dela in zaposlovanja na érno (Uradni list RS, st. 32/ 14 in 47/ 1 5 
ZZSDT) 
Obligacijski zakonik (Uradni list RS. st. 97/07 ~ uradno preéiséeno bcsedilo, 64/16 — odl. 
US in 20/18 — OR()Z631 ) 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, st. 94/07 — uradno prcéisécno besedilo) 
Zakon o notafiatu (Uradni list RS, st. 2/07 — uradno preéiséeno bescdilo, 33/07 — ZSReg- 
B, 45/08 in 91/13) 
Zakon o prekrskih (Uradni list RS, st. 29/11 — uradno preéiséeno besedilo, 21/ 13, 111/13. 
74/14 — odl. US, 92/14 — odl. US, 32/16 in 15/17 — odl. US) 
Zakon 0 varuhu élovekovih pravic (U radni list RS, st. 69/17 — uradno preéiséeno besedilo) 
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, st. 106/10 — uradno prcéiséeno besedilo, 14/15 
— ZUUJFO, 84/15 — ZZe1P-J, 32/ 16 in 30/18 -—» ZKZa§) 
Zakon o odvctnistvu (Uradni list RS. st. 18/93. 24/96 ; odl. US, 24/01.. 54/08.. 35/09. 
97/14, 8/16 — odl. US in 46/16) 
Zakon o sodiséih (Uradni list RS, st. 94/07 — uradno preéiséeno besedilo. 45/08, 96/09. 
86/10 — Z.1NepS. 33/11. 75/12 - '/.SI’DSI..S-A. 63/13, 17/15, 23/17 ~ ZSSve in 22/18 — 

ZSICT) 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, st. 100/05 — uradno preéiséeno besedilo, 25/08, 98/09 — 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 — ZIU, 40/ 12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO in 55/17) 
Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, st. 72/06 — uradno preéiséeno 
besedilo) 
Zakon o prijavi prebivaliséa (Uradni list RS, st. 52/ 16) Zakon o prijavi prebivaliséa 
Zakon 0 J avnem stipendijskem, razvojnem, invalidskem in preiivninskem skladu 
Republike Slovenijc ("Uradni list RS, st. 78/06 - uradno preéiséeno besedilo, 106/ 1 2, 39/16 
in 11/18 — ZlZ~L) 
Zakon o druibenem varstvu dusevno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, st. 41/83, 
Uradni list RS, st. 114/06 — ZUTPG, 122/07 odl. US, 61/10 ZSVarPre, 40/11 
ZSVarPre-A in 30/18 — ZSVI) 
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Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, st. 96/02) 
Zakon o dusevnem zdravju (Uradni list RS, st. 77/08 in 46/15 — odl. US) 
Zakon 0 postopku za uveljavljanje socialnovarstvcnih pravic (Uradni list RS, st. 23/91. 
54/92 -— ZSV in 65/93 — ZDPre) 
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvorn v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, st. 114/06, 59/07 — ZStip, 10/08 — ZVarI.)od._ 71/08. 98/09 - ZIUZGK, 
62/10 — ZUPJS, 85/1 0, 94/10 — ZIU, 110/11 — ZDIU12, 40/12 — ZUJF in 96/12 — ZPIZ-2) 
Kazenski zakonik (Uradni list RS, st. 50/12 — uradno preéiséeno besedilo, 6/16 — popr... 
54/15, 38/16 in 27/17) 
Zakon 0 kazenskem postopku (Uradni list RS, st. 32/12 — uradno preéiséeno besedilo, 
47/13, 87/14, 8/16 — odl. US, 64/16 — odl. US. 65/16 - odl. US, 66/17 — ORZKP153,154 
in 1/19 -~ skl. US) 
Zakon 0 izvrsbi in zavarovanju (Uradni list RS, st. 3/07 — uradno preéiséeno besedilo, 
93/07, 37/08 — ZST-1, 45/08 — ZArbit, 28/09, 51/ 10, 26/11, 17/13 — odl. US, 45/14 -— odl. 
US, 53/14. 58/14 -— odl. US, 54/15, 76/15 — odl. US in 11/18) 
Zakon 0 izvrsevanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, st. 110/06 — uradno preéiséeno 
bescdilo, 76/08, 40/09, 9/1 1 - ZP-1G, 96/ 12 — ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18) 
Zakon 0 pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, st. 96/ 12, 39/13, 99/13 
— ZSVarPre-C, 101/13 — Z1PRS1415. 44/14 — ORZPIZ206, 85/14 — ZUJF-B, 95/14 
ZUJF-C, 90/15 — ZIUPTD, 102/ 1 5, 23/17, 40/17 in 65/17) 
Zakon o izenaéevanju moinosti invalidov (Uradni list RS, st. 94/10, 50/14 in 32/17) 
Zakon o usinerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, st. 58/ 1 1, 40/12 — ZUJF, 
90/12 in 41/17 — ZOPOPP) 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreéami (Uradni list RS. st. 51/06 — uradno 
preéiséeno besedilo, 97/10 in 21/18 — ZNOrg) 
Zakon o izvajanju rejniske dejavnosti (Uradni list RS, st. 1 10/02, 56/06 — odl. US, 114/06 
- ZUTPG. 96/ 12 - ZPIZ.-2 in 109/12) 
Zakon 0 osebnem imenu (Uradni list RS, st. 20/06) 
Zakon 0 nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, st. 15/13, 23/15 — popr. in 10/17) 
Zakon o brezplaéni pravni pomoéi (Uradni list RS, st. 96/04 - uradno preéiséeno besedilo. 
23/08, 15/14 — odl. US in 19/15) 
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, st. 56/99 in 45/08 — 

ZArbit) 
Zakon o prepreéevanju nasilja v druiini (Uradni list RS, st. 16/08, 68/ 16 in 54/17 — ZSV- 
H) 
Zakon 0 osnovni soli (Uradni list RS, st. 81/06 — uradno preéiséeno besedilo, 102/07, 
107/10, 87/11, 40/ 12 — ZUJF, 63/13 in 46/16 — ZOFVI-L) 
Zakon o solski prehrani (Uradni list RS, st. 3/13, 46/14 in 46/ 1 6 — ZOFV1-I.) 
Energetski zakon (Uradni list RS, st. 17/14 in 81/15) 
Konvencija o otrokovih pravicah (2. 9. 1990) 
Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, st. 10/17 in 31/18)



2. DOLGOROCENI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO 
IZ VEé'LETNEGA PROGRAMA DELA [N RAZVOJA POSREDNEGA 
UPORABNIKA OZIROMA PODROCNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH 
PROGRAMOV 

V poro<‘:eva1nem obdobju smo upo§tevaje Resolucijo 0 Nacionalnem programu socialncga varstva za 
obdobje 2013 — 2020, sledili vsem temeljnim naéelom, ki poslavljajo uporabnika in kakovost 
njegovega Zivlj enja v izhodifiée in merilo za ocenj evanje kakovosti opravljenih storilcv. 

Center ima dolgoroéno zastavljene naslednje cilje: 
prispevati k izbolj§anju kvalitete iivljenja Ijudi, ki so se znaéli v socialni stiski ali teiavi in 
poskrbeti. da bodo lahko ob stalni strokovni podpori CSD ohranili élove§ko dostojanstvo in 
ostali vkljuéeni V sisteme socialne driave 
vzpodbujanje uporabnikov k aktivnejscmu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne 
socialne vamosti 
zagotavljati strokovno podporo in pomoé pri prepreéevanju in razre§evanju socialnih siisk 
uporabnikov 
razvijati strokovne mreie socialnih pomo<':i 
vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti 
oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk 
izbo1j§ati infonniranje in osve§éanje potencialnih uporabnikov 0 vseh morznostih za vkljuéitev 
v programe in storitve 
spodbujati vkljuéevanje prejemnikov denamih socialnih pomoéi v programe aktivne politikc 
zaposlovanja 
sodelovati z vsemi dejavniki socialnega dela v vladnem in nevladnem sektorju pri krepilvi 
razliénih oblik organizirane pomoéi v lokalni skupnosti 
krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na 
podroéju socialnega varstva, 
zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih v CSD, ki sodelujejo v procesih pomoéi in 
podpore uporabnikom CS1) 
izbo1j§evati stopnjo zadovoljstva uporabnikov s sloritvami in drugimi oblikami pomoéi, ki jih 
nudi (‘SD 

Poleg redne dejavnosti in izvajanja ukrepov javnih poobiastil in storitev po Zakonu o socialncm 
varstvu je, skladno s Katalogom javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD, 
zavod izvajal tudi dopolnilno dejavnost. 

Aktivnosti CSD smo glede na zastavljene dolgorofzne cilje usmerjali zlasti: 
na zagotavljanje mo“/Znosti in podporc pri prepreéevanju socialnih stisk in teiwv 
posameznikov, druiin in posebnih skupin prebivalstva, 
na iskanje moinosti za doseganje dostojne kvalitete Zivljenja tudi za socialno in materialno 
ogroiene in k 
skrbi za ohranjanje social ne vkljuéenosti, zlasti posebej ranljivih skupin prebivalstva 

Programi in dejavnost cemra so temeljili zlasti na naslednjih temeljnih naéelihz 
naéelo socialne praviénosti, 
naéelo solidamosti, 
naéelo enake dostopnosti, 
naéelo spo§tovanja pravic uporabnikov, 
naéelo aktivnega sodelovanja uporabnikov pri iskanju moinosti za reéitev tciav. 
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3. LETNI Cl_LJI POSREDNEGA UPORABN{KA, ZASTAVLJENI V 
OBRAZLOZITVI FINANCNEGA NACRTA POSREDNEGA 
UPORABNIKA AL] V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA 

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod (v nadaljevanju: center) je v skladu z Zakonom 
o zavodih, javni zavod. Svoje naloge opravlja v skladu z veljavno zakonodajo in pooblastili, 
opredelj enimi z Zakonom o socialnem varstvu in v drugih predpisih in zakonih. 

Osnovne naloge in izhodiééa programa dela CS1) Osrednja Slovenija — vzhod so bile izvajanjejavnih 
pooblastil in storitev ter drugih nalog. v skladu 2. zakoni, strategijami in smernicami po naéelih dobre 
prakse. 

V obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 je Center izvajal javna pooblastila, storitve in naloge na 
naslednjih podroéjih: 

a) Varstvo otrok in druiine: 

Center je vodil postopke dovolitve sklenitvc. zakonske zveze osebi, kt Se n1 stara 18 let in dovolitve 
sklenitve zakonske zveze iz drugih razlogov. Nudil je druiinsko in/ali partnersko svetovanje in pomoc‘: 
pri urejanju odnosov v druiini. 

Na podroéju urejanja razmerij med star§i in otroki so strokovni delavci vodili postopke urejanja 
staréevstva (doloéitev in sprememba osebnega imena, soglasje k doloéitvi ali spremernbi osebnega 
imena, pomoé pri sklenitvi sporazuma staréev glede doloéitve ali spremembe osebnega imena, izdelal 
mnenja v sporu med staréi glcde spremembe osebnega imena, vodil postopke priznanja in/ali 

izpodbijanja oéetovstva in materinstva, priznanja oéetovstva/materinstva, izpodbijanja 
oéetovstva/materinstva, nudil pomoé pri sodnem ugotavljanju oéetovstva/materinstva in pomoc‘: pri 
varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih). Center je nastopal kot predlagatelj postopka za 
podaljéanje staréevske skrbi ali prenehanje podalj§anja starfievske skrbi éez otrokovo polnoletnost. 
Center vodi evidenco preiivnin za mladoletne in odrasle osebe. 

V primeru, ko sodi§<':e odloéi o izvajanju stikov pod nadzorom te stike izvrfiujejo strokovni delavci v 
centru. V poroéevalnem obdobju zaznavamo nara§<“:ajo(‘: trend izvajanja stikov pod nadzorom, ée 
posebno v primerih, ko gre tudi za obravnavo nasilja v druiini in, ko opaiamo ogroienost otrok pri 
izvajanju starfievske skrbi. P1-i izvajanju stikov pod nadzorom se sreéujemo s problemom ustreznih 
prostorskih pogojev za izvajanje stikov in kadrovskimi tezavami, saj se istoéasno lahko izvaja veé 
stikov, stiki se izvajajo ob razliénih terminih, zaradi éesar je teiko zagotoviti prisotnost strokovnih 
delavcev ipd. 

Na podroéju varstva otrok je center odloéal o odtujitvi oz. obremenitvi otrokovega premoienja pri 
éemer je bil center dolian varovati izkljuéno interese in koristi mlad. otrok. 

Center je na podroéju varstva otrok izdajal mnenja izven sodnih postopkov in sicer: mnenje o 
ogroienosti otroka zaradi socialnega poloiaja druiine za sprejem otroka v vrtec, mnenje 0 preéolanju 
otroka, socialno poroéilo o otroku pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, soglasje na odloébo 
Zavoda RS za §o1stvo 0 usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in mnenje v zvezi z izdajo dovoljenja 
za delo otrok, mlaj§ih od 15 let. 
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b) Posebno varstvo otrok in mladostnikov: 

Center je izvajal ukrepe za varstvo otrokz ukrepe za vzgojo m varstvo otroka m njegovih koristi, 
odvzem otroka, oddajo otroka v zavod, varstvo olrokovih premoienjskih koristi. Kadar staréi niso 
zmogli izvajati star§evske skrbi za otroke, je center urejal rejni§tvo: urejanje namestitve otroka v 
rejniéko druiino, spremljanje rejni§tva, delo s kandidati za rejnike, izdelava ocene 0 primernosti, vpis 
v register. urej anje statusa rejnika. izobraievanjc rcjnic in rejnikov, skupinsko in skupnostno socialno 
delo. 

Kadar so bili staréi odsotni, pokojni ali so bile koristi staréev in otrok V navzkriiju, je center za mlad. 
otroke urejal skrbniétvo in sicer kot postavitev skrbnika za posebni primer, vodil postopke glede 
odtujitve ali obremenitve otrokovcga premorlzenja, postopke odobritve pravnih poslov otroka, 
postavitev/prenehanje stalnega skrbnika otroku, spremljal skrbnikovo delo, reéeval spore zoper delo 
skrbnika in neposredno izvajal skrbniéke naloge (nalogc skrbnika so izvajali tudi pooblaééeni 
strokovni delavci Centra). 

V primerih. ko so se staréi odloéili za oddajo otroka v posvojitev je bilo v pristojnosti centra delo s 

posvojitelji. izvedba postopka posvojitve. izvedba postopka enostranske posvojitve, postopek 
posvojitve, ko so posvojitelji tuj i driavljani ali postopke posvojitev otroka tujega driavljana. 

c) Obravnava otrok in mladoletnikov: 

Center je v poroéevalnem obdobju obravnaval otroke in mladoletnike zunaj sodnega postopka, kot 
naslednje nalogez obravnava otrok zaradi suma storitve prekrékov ali kaznivih dejanj in obravnava 
otrok in mladoletnikov s teiavami v odraééanju (brez KD), v postopkih odloienega pregona, 
obravnave mladoletnika v predkazenskem postopku, v kazenskem postopku ali v postopku 0 
p1'ekr§ku, na podroéju vzgojnih ukrepov po kazenskem zakoniku (namestitev mladoletnika v vzgojni 
zavod ali zavod za usposabljanj e, namestitev mladoletnika v Prevzgojni dom, navodila in prepovedi, 
poravnati se 2 o§kodovancem, udeleiiti se programov socialnega Ireninga, mladoletnikovo delo V 
korist humanitamih organizacij, osebno se opraviéiti ofikodovancu, redno obiskovati §olo. 
usposabljali se za poklic ali sprejeti zaposlitev, nastaniti sc pri doloéeni druiini, v domu ali drugje. 
zdraviti se v ustrezni zdravstveni organizaciji, obiskovati vzgojno, poklicno, psiholoéko ali drugo 
podobno posvetovalnico, opraviti preizkus znanja prometnih predpisov, nadzorstvo organa 
socialnega varstva in namestitev mladoletnika v mladoletniéki zapor). 

d) Varstvo odraslih: 

Na podroéju varswa odraslih je center v obdobju od 1. 10. do 31. 12. 2018 izvajal naloge za 
prepreéevanje nasilja v druiini, obravnaval odrasle storilce kaznivih dejanj, preiskoval in posredoval 
poroéila preiskovalnemu sodniku o iivljenjskih razmerah obdolienca. 

Strokovni delavci ccntra so obravnavali osebe med prestajanjem kazni zapora, po prestani kazni 
zapora in storilce prekr§kov (odloiitev izvréitve in prekinitev prestajanja kazni zapora, sodelovanje 
centra za socialno delo 2 zavodom za prestajanje kazni zapora. pomoé obsojcncu ob odpustu). 

Za odrasle invalidne osebe je center vodil postopke priznanja statusa odraslih invalidnih oseb in sicer 
postopek odloéanja o statusu in pravicah, vkljuéitev v vodenjc in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi 
pogoji, vklj uéitev v institucionalno varstvo, pravica do izbire druiinskega pomoénika, institucionalno 
varstvo v drugi druiini, izbor izvajalca institucionalnega varstva v drugi druiini. namestitcv 
upraviéenca v inslitucionalno varstx-'0 v drugi druiini, odloéanje o pravici gluhe osebe do tolmaéa, 
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odloéanje o pravici do osebne asistence in pravici do komunikacijskega dodatka (to je nova naloga 
centra na podlagi Zakona o osebni asistenci). 

Za osebe, ki so potrebovale posebno varstvo zaradi starostnih, zdravstvenih, osebnostnih teiav 
(odvisnosti; kverulantstvo...) je center urejal skrbniétvo in v okvir urejanja le tega predlagal 
odvzem/vmitev poslovne sposobnosti, imenoval/razreseval zaéasnega skrbnika, odloéal o privolitvi 
odtujitve ali obremenitve varovanéevega premoienja, odobritev pravnih poslov. spremljal 
skrbnikovo delo, rescval spore zoper delo skrbnika. neposredno izvajal skrbniske naloge in 

imenoval/razreseval skrbnika za posebni piimcr. 
Na podroéju varstva odraslih je center nudil tudi pomoé in strokovno podporo uporabnikom s 

teiavami v dusevnem zdravju, izvajal naloge koordinatorja obravnave v skupnosti, v primeru nujnega 
zdravljenja podal predlog sodiééu za sprejem osebe na zdravljenje brez privolitve v oddelek pod 
posebnim varstvom ali v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda, izvajal druge neopredeljene 
nalogc — »krizne intervencije« in obravnaval obvestila 0 novih dejstvih glede prebivanja 
posameznika. 

e) Materialna pomoé: 

V centru smo v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 v okviru Sluibe ZUPJS vodili postopke in 
odloéali o pravicah do otroskega dodatka, subvenciji zniianega plaéila vrtca, subvenciji malice in 
kosila in driavni étipendiji (letne pravice). V Sluibi ZUPJS so zaposleni strokovni delavci oz. 
sodelavci za vodenje postopkov uveljavlj anja pravic iz javnih sredstev (letne pravice). V obdobju od 
1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 smo poskrbeli za vzpostavitev in usklajeno delovanje sluibe ZUPJS, 
zagotovili ustrezno tehniéno podporo zaposlenim in organizirali delo na naéin, da so bili postopki 
vodeni skladno z zakonodajo. Sluiba ZUPJ S je za celotno podroéje cenlra vodila postopke letnih 
pravic: stipendij a, otroski dodatek, zniiano plaéilo vrtca, subvencija malice in kosila. V Sluibi ZUPJS 
so bile zaposlene 4 strokovne sodelavke in vodja Sluibe ZUPJS. 

V enotah so strokovni delavci in strokovni sodelavci vodili postopke uvelj avlj anja pravic do denarne 
socialne pomoci, izredne denarne socialne pomoéi, varstvcnega dodatka, subvencije najemnine, 
pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravici do plaéila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje in odlocali o pravici do pogrebnine in posmrtnine. 

Pricakovali smo, da bo z Reorganizacijo postopck resevanja vlog in izdaje odloéb poenostavljen, 
vendar pa zaradi stevilénosti zadev v zaéetni fazi Reorganizacije beleiimo veéjo obremenjenost 
strokovnih delavcev na podrocju uveljavljanja pravic iz. javnih sredstev, zaradi nenehnih sprememb 
pa tudi vedno veéjo obremenjenost strokovnih delavcev na ostalih podroéjih. 

V porocevalnem obdobju je center odloéal v postopkih o pravici do pomoéi pri nakupu vinjete (Zakon 
0 spremembah in dopolnitvah Zakona 0 starsevskem varstvu in druiinskih prejemkih (Uradni list st. 
14/18). Sprejem vlog se je izvajal v enotah centra. 

V pristojnosti enot cemra je ostalo tudi vodenje postopkov uveljavljanja pravic do oprostitev plaéila 
socialnovarstvenih storitev in prispevka k plaéilu druiinskega pomoénika.
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I) Socialnovarstvene storitve: 

Ccnterje v okviru izvaj anja socialno varstvenih storitev izvaj al storitev prve socialne pomoéi, osebno 
pomoé (svetovanje. urej anje in vodenj e) in pomoé druizini za dom. Storitev pomoéi druiini na domu 
na podroéju centra izvajajo koncesionarji oz. javni mvod. 

Prva socialna pomoé je socialnovarstvena sioritev, ki jc zagotovljena vsakomur, ki se je znaéel v 
stiski, iz katere ne vidi resitve. Omenjeni storilvi smo v poroéevalnem obdobju namenjali veliko 
pozomosti, zavedajoé se stisk ljudi. Storitve prve socialne pomoéi - PS1’ smo zagotavljali ves 
poslovni éas Centra, tudi ob neuradnih dnevih. PSP i7.vajaj0 vsi strokovni delavci, ki za izvajanje te 
storilve izpolnjujejo pogoje, Lj. 5 let delovnih izku§enj in opravljen Strokovni izpit s podroéja 
socialnega vafstva. 

Pomot”: druiini za dom obsega strokovno svetovanje in pomof: pri urejanju odnosov med druiinskimi 
élani, strokovno svetovanje in pomoé pri skrbi za otroke in usposabljanje druiinc za opmvljanje njene 
vsakdanje vloge. 

Osebna pomoé je namcnjena posameznikom, ki so zaradi razliénih vzrokov v stiski. Osebno pomoé 
je center izvajal v vseh treh oblikah. 

Naloga centra je bila tudi izdelati mnenja o socialnih razmerah druiine za dodelitev neprofnnega 
stanovanja v najem in mnenja sodiééu v postopku deloiacije, kar je predstavljalo novo nalogo za 
centre za socialno delo, sldadno z Zakonom 0 izvrébi in zavarovanju (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno 
prcéi§<':eno besedilo, 93/07, 37/08 — ZST-1, 45/08 — ZArbi1, 28/09, 51/10, 26/ 1 1, 17/13 — odl. US. 
45/14 — odl. US, 53/14, 58/14 — odl. US, 54/15, 76/15 — odl. US in 11/18). CS1) je izdal mnenja v 
postopkih deloiacije na zaprosilo sodi§<‘.‘a, kadar je znesek terjatve ncsorazmeren z vrednostjo 
nepremiénine. Center je v tem primeru opravil pogovor 7. dolinikom 0 moinosti poplaéila do1 ga oz. 
mofinostih za prepreéilev izvrébe. 

V letu 2017 je ie bil sprejet nov Druiinski zakonik, ki prina§a za center nove nalogc predvsem na 
podroéju strokovnega dela z druiino. Strokovni delavci so se v poroéevalnem obdobju v letu 2018 is 
pripravljali na implementacijo, z udeleibo na izobraievanjih in usposablj anjih. 

g) Izvajanje intcrventne sluibe : 

Od 1.10.2018 do 31.12.2018 se je izvajala intervcntna sluiba za Enoto Domiale, Kamnik in Litija 
(predhodno se je za 6 centrov v regiji). Interventna sluiba ima vodjo. ki jc zaposlcna v skupni 
strokovni sluibi. 

h) Sluiba za koordinacijo obravnave v skupnosti in invalidskega varstva: 

V Sluibi za koordinacijo obravnave v skupnosli je zaposlena koordinatorka za obravnavo v skupnosti. 
Koordinator za invalidsko varstvo bo zaposlen v letu 2019. 

i) Naloge centra za socialno delo v vlogi koordinatorja v lokalni mreii pluralnih 
programov socialnega varstva: 

Centerje na podroéju koordinacije v pluralni mreii na ravni storitev posredoval informacije, usmexjal 
uporabnike v pluralne programe pomoéi in naértoval podporo in skrb, izvajal koordinacijo v p1 uralni 
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mre7T.i na ravni razvijanja skupnosti in nastopal kot stiéiéée razliénih izvajalcev skrbel je 221 

vzposlavitev informacijskega polja o potrebah in ponudbi storitev v lokalni skupnosti, ustvarjal 
pogoje za pluralno definiranje socialnovarstvcnih potreb in prioritet v lokalni skupnosti, obve§<':al in 
ozave§c':al javnost V lokalni skupnosti, skrbel za povezovanje sistema na lokalni ravni, orgariizacijo in 
koordinacijo skupnostnih strokovnih skupin za posamezna problemska podroéja in povezoval 
izvajalce in programc. Spodbujal je nove programe in podajal pobude za razvoj novih programov, 
sodeloval pri naérlovanju in razvijanju novih programov in organizaciji strokovne podpore 
izvajalcem iz nevladnega in zasebnega sektorja, nudil pomoé pri naénovanju programov, skrbel 22 
uveljavljanje etike in strokovnih norm ter vrednot, sodelovali pri evalvaciji programov in nudil 
podporo pri razvoju programov. 

Na podroéju centra se 2e izvaja program Socialne aktivacije, zaposlena sta 2 koordinatolja socialne 
aktivacije. v projekt so vkljuéene vse enote centra in Uradi za delo na podroéju delovanja centra. 
Izvajalci programa so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. Brezposelne osebe so se uspe§no 
vkljuéevale v programe izvajalskih organizacij na lokalnem podroéju enot CSD Domial, Kamnika in 
Litije. 

Vse navedene naloge smo v poroéevalnem obdobju izvedli skladno 2, zakonodajo in internimi 
delovnimi protokoli ter zagotovili ustrezno beleienje in transparentnost posameznih storitcv. 

Postopki na podroéju izvr§evanja javnih pooblastil odloéanja o pravicah, obveznostih ali pravnih 
koristih posameznika, so bili vodeni po Zakonu o sploénem upravnem postopku. 
Statistiéni podatki o opravljenih nalogah so razvidni iz poroéil ISCSD in Baze socialnih podatkov po 
Enotah CSD in za sluibo ZUPJ S. 

j) Dodatni programi in storitve po naéinu financiranja: 

Programi financirani s strani obéin: 
- podajanje predlogov za obéinske denarne pomoéi: za Obéino Trzin (ée za obéinsko 

pomoé ob rojstvu otroka), Lukovica in Mengefi 
- izvajanje preventivnih programov za otroke in mladostnike: »Uéenje za Zivljenje«, ki ga 

financirajo Obéina Domiale in Trzin 
- socialno varstveni program » Dnevni center za osebe s teiavami v du§cvnem zdravju 

Stacjon Kamnik«, ki ga je financirala Obéina Kamnik 2 zaposlena, (sofinanciranje s 

strani Obéine Komenda in Mengeé) 

Programi financirani s strani MDDSZ: 
- socialno varstveni program » Dnevni center za osebe s teiavami v dufievnem zdravju 

Stacjon Kamnik«_, ki ga je financiralo MDDSZ — 0,5 zaposlenega 

Programi financirani s strani Zavoda za zaposlovanie: 
- javna dela — 2 zaposlena 
- usposabljanje na delovnem mestu — l zaposlen 

Prourami financirani s strani drggih financeriev: 
- Podpora projektu U éenje za iivljenje, financiran s strani Univerze v Ljubljani, Fakulteto 

za socialno delo 
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Vsi na§teti programi pomenijo nadaljevanje izvajanja spojenih CS1) in so se izvajali v obdobju od 
1.10.2018 do 31.12.2018. 
Dejavnost se je izvajala v skladu 2 aktom o ustanovitvi. 

I1) Dodatni programi in storitve, ki niso financirani: 

Skupina za samopomoc‘: - duéevno zdravje: 
V skupino se lahko vkljuéijo odrasli, ki imajo teiave v duléevnem zdravju in so v psihiatriéni 
obravnavi. 

Prostovoljno delo: 
V poroéevalnem obdobju je center vkljuéeval prostovoljce kot pomoé druiinam ali pa starejéim 
obéanom. 

Sodelovanjc v skupnostnih akciiah - donacijah: 
Center je sodeloval na lokalnem ali §ir§em nivoju pri zbiranju konkretne pomoéi za otroke in dru7T.ine. 
starejée posameznike (§o1ske potreb§<':ine, raéunalniki, obleka, igraée, hrana) skupaj z drustvi, 
humanitarnimi organizacijami, donatorji in kot deleinik v skupnih projektih na Iokalnem nivoju 
(center za krepitev zdravja, P1urA1pS). 

Delovna praksa Etudemovz 
Center je nudil pomoé studentom socialnega dela, prava in psihologije in drugih ved pri pridobivanju 
praktiénih izkuéenj. Omogoéal je izmenjavo izkuéenj pfipravnikom iz drugih Centrm-'. 

Humanitami projekti: 
Center je sodeloval v projektu Boiiéek za en dan. Obdarovanje je bilo namenjeno otrokom iz 
materialno ogroienih druiin in starej§im. 

Pri izvaj anju programov storitev in nalog je center sodeloval z nosilci socialnovarstvenih programov 
v vseh obéinah, zlasti pa z vsemi javnimi socialnovarstvenimi zavodi in zasebnimi zavodi ter drugimi 
izvajalci, ki izvajajo katero od socialno varstvenih storitev, pa tudi z nevladnimi organizacijami in 
dru§tvi. 

Po programu dela so dcjavnost izvajali in naloge opravljali strokovni delavci in sodelavci zaposleni 
na delovnih mestih, v skladu s Pravilnikom 0 notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest 
centra. Pri svojem delu so upo§te\-'a1i Kodeks etiénih naéel v socialnem varstvu. 

Delavci so se izobra7'.evali in izpopolnjevali na scminarjih, aktivih, vkljuéeni so bili v supervizijo. V 
obdobju od 1.10.2018 do 31.12.2018 so se zaposleni redno strokovno izpopolnjevali in dodatno 
usposabljali za posamczna podroéja strokovnih upravnih nalog. ki jih opravljajo v Centru kot javna 
pooblastila po zakonu in za izvajanje storitev, za vodenje, raéunovodska dela in upravno 
administrativna dela. 

Za izvajanje redne dejavnosti jc bilo v centru zaposlenih 60,13 delavcev, za izvajanje celotnc 
dejavnosti zavoda pa je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 64,63 delavcev , ker je bilo na programih 
socialnega varstva, programih obéine in javnih delih zaposleno 4,50 delavccv. 

Polni delovni éas je v centru trajal 40 ur na teden in jc opredeljen v Pravilniku o dclovncm in 
poslovnem éasu ter uradnih urah na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod. 
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4. OCENO USPEHA PR1 DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, 
UPOSTEVAJE F1zI(':NE, F1NANC‘NE 1N OPISNE KAZALCE 
(INDIKATORJE), DOLOCENE v OBRAZLOZITVI FINANCNEGA 
NACRTA POSREDNEGA UPORABNIKA AL] V NJEGOVEM LETNEM 
PROGRAMU DELA P0 POSAMEZNIH 1>o1)Ro(":.nH DEJAVNOSTI 

CSD je v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 posioval na podlagi letnih pogodb 0 financiranju, 
sklcnjenih 2 Ministrstvom za delo, druiino, socialne zadeve in enake moinosti, ZRSZZ in obéinami: 

Pogodba o sofinanciranjujavnega socialnovarstvenega programa za leto 2018 FEP 2611-18- 
050086, sklenjena med MDDSZ in (‘SD Kamnik (Dnevni center Stacjon) 
Pojasnilo: Sredstva na podlagi obstojeée pogodbe ne zadostujejo za vsebinski razvoj 
programa, zrato bomo MDDSZ predlagali novo pogodbo za financiranje strokovnega delavca 
v celoti. S tern so bili predstavniki MDDSZ ie seznanjeni. 

- Pogodba 0 sofinanciranju programa za odrasle s teiavami v duéevnem zdravju, sklenjena med 
Obéino Kamnik in CSD Kamnik za leto 2018 

* Pogodba §t. 430-0010/2018-41 0 sof'1nanciranju humanitarnih programov v letu 2018, 
sklenjena med Obéino Komenda in C SD Kamnik z dne 29.5.2018. 

- Pogodba o sofinanciranju humanitamih in socialnih programov in projektov v obéini Menge§ 
za leto 2018 §1ev. 129-1/2018-56, sklenjena med Obéino Mengeé in CSD Kamnik, Z dne 
18.7.2018. 

- Pogodba 0 izvajanju programa javnega dela Stev. 11071-2029/2017-6, z dne 30. 1 1. 2017 
- Pogodba 0 izvedbi proj ekta v okviru programa »Usposablj anje na delovnem mestu« 

2017/2018, étev. 11053-563/2018-6, z dne 17. S. 2018 
- Pogodba 0 izvajanju programa javnega dela §tev. 11071-2848/2017-6, z dne 19. 12. 2017 
- Pogodba o sofinanciranju preventivnega projekta dela z mladimi Uéenje za iivljenje z Obéino 

Domiale za leto 2018, §tevilka 47801-12/2018 z dne 2. 3. 2018. 
- Pogodba 0 izvajanju in financiranju dejavnosti Centra za socialno delo Domiale v letu 2018 

2 Obéino '1‘ rzin, étevilka pogodbe: 129/2018 7. dne 25. 4. 2018. 

CSI) je realiziral vse obveznost do pogodbenih strank. 

Ministrstvo za delo, druiino in socialne zadeve je po pogodbi za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 
2018 financiralo opravljanje naslednjih nalog : 

0 izvrfievanje javnih pooblastil 
storitve prve socialne pomoéi 
storitve osebne pomoéi 
sloritve socialne preventive 
storitve pomoéi druiini za dom. O‘ 

C

I

O 

Javna dela smo izvajali v Enoti Domiale in v Enoti Kamnik, Obéina Litija ni namenila sredstev za 
izvaj anje javnih del.
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Naloge so sc opravljale na podlagi sprcjetega lctnega Programa dela za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 
12. 2018. skladno s kadrovskim naértom in finanénim naénom CSD za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 
12. 2018. 

S strokovnimi programi in s strokovno podporo smo nudili pomoé: 
o druiinam, v katerih smo zaznavali nasilje ali hujse oblike zancmarjanja otrok. 

starej sim, ki niso sposobni skrbeti za svoje preiivetje v domaéem okolju. 
invalidnim osebam, ki zaradi invalidnosti ali zaradi manjse sposobnosti ne morejo 
funkcionirati v okolju ali v druiini brez pomoéi drugih, 
mladim druzinam, ki si sele zagotavljajo pogoje za zdravo druiinsko iivljenje, 
dolgotrajno brezposelnim, ki nimajo pravic iz dela ali zavarovanja ter zaéasno 
brezposelnim. 
tujcem, ki si sami se niso uspeli zagotoviti pogojev in statusa za éloveka dostojno 
iivljenje v novem okolju. 

Obéanom je bila nudena strokovna pomoc‘: socialne, psiholoske in pravne stroke. Delo jc potekalo 
individualno v prostorih CS1), na domu uporabnikov ter skupinsko in je bilo kurativne in preventivnc 
narave. 

Center je pri izvajanju nalog sodeloval z drugimi izvajalci socialno varstvenih programov na 
lokalnem nivoju, z javnimi in zasebnimi zavodi. Vzpostavljeno je bilo dobro sodelovanje z 
zdravstvom, solstvom, vnci, policijskimi postaj ami. Na podroéju ohranjanja zaposlitvenih zmoinosti 
posameznikov so strokovni delavci sodelovali z mvodom za zaposlovanje. 

Na strokovnem podroéju so bili cilji doseieni zaradi uéinkovitega in uspesnega dela strokovnih 
delavcev in sodelavk, ki so se sproti usposabljali po podroéjih dela. lzpolnjeni zastavljeni cilji 

pomenijo boljso kvalitcto dela zajavni zavod in hkrati kvalitetnejse storitve za uporabnikc. 

Na kadrovskem podroéju je V’ poroéevalnem obdobju prihajalo do sprememb zaradi obéasno 
poveéanega dela na podroéju izvajanja nalog na podroéju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. 
Poveéani je bil obseg dolgotrajnih bolniskih odsotnosti. 
Delo je bilo potrebno organizirati tako v rednem delovnem éasu kot v obliki poveéanega obsega dela 
in v obliki nadumega dela. Taksna organizacija delaje bila potrebna na podroéju uveljavljanja pravic 
iz javnih sredstev zaradi poveéanega stevila zadev in, da ne bi prihajalo do zaostankov. Delovne 
obremenitve so bile veéje od priéakovanih. 
Po pogodbi so se izvajale finanéno raéunovodskc storitve, kurirske storitve, vzdrievanje prostorov- 
éiséenje, odvetniske storitve. 
Na strokovnem podroéju se je pogodbeno izvajala supervizija za strokovne delavce in sodelavce. 

Na finanénenu podroéju so bili cilji doseieni, saj je bilo ravnanje s sredstvi gospodamo in 
transparentno. 

Organizacijski cilji so se uresniéevali s pomoéjo izvajanja rednih sesiankov, s strokovnimi delavci in 
sodelavci na podroéju dela z druiino in odraslimi; dela na podroéju uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev. Redni so bili tudi delovni sestanki 2 vscmi zaposlenimi. 
Opravljene so bile redne naloge po Programu dela za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 km so 
bile planirane in dodatne zaradi spremembe zakonodajc in navodil pristojnega MDDSZ. Nalogc je 
bilo potrebno opravljati glede na zaértan program dela in sprotna navodila, katerih js bilo najvet‘: pri 
izvajanju socialne zakonodaje ZUPJ S po posameznih mesecih. Vsi zaposleni v centru so bili redno 
informirani o naértih in aktivnostih v zvezi s poslovanj em centra. Preko lokalnih glasil smo o novostih 
pri izvajanju dejavnosti sprotno objavljali javnost. Uporabniki so §e imeli dostopne spletne strani po 
Enotah CSD. Za uporabnike smo zagotovili enako dostopnost storitev kot pred Reorganizacijo CS1). 
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Zastavljene naloge so bile uspesno realizirane, kot so bile zastavljene v Programu dela za obdobje od 
1. 10. 2018 do 3]. I2. 2018, po posameznih strokovnih podroéjih dela. Med poroéevalnim obdobjem 
je prihajalo do minimalnih odstopanj v realizaciji programa dela zaradi kadrovskih menjav in zaradi 
sprcmemb zakonodaje oz. navodil pri izvajanju zakonodaje s strani MDDSZ. Obéine centru niso 
dajale posebnih navodil. dogovarjali smo se glede odprtih vprasanj. 

lz Raéunovodskega poroéilajc razvidno, da so bili zastavljeni cilji iz finanénega naérta doseieni. Iz 
finanénega poroéila za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 je razvidno, da je preseiek prihodkov 
nad odhodki v visini 49.464 EUR. Na podroéju materialnih stroskov je prihajalo do odstopanj zaradi 
nadomestnih zaposlitev delavcev, ki so bili praviloma v niijem plaénem razredu. Zaradi 
reorganizacije niso bile realizirane zaposlitve pomoénikov in se je delo opravljalo po pooblastilu. 
Center je posloval dobro. racionalno in dosegel pozitivni rezultat poslovanja. 

Naloge iz socialno varslvene dejavnosti so se opravljale redno, kljub kadrovskim menjavam in 
nadomestnim zaposlitvam. Uporabnikom centra je bila nudena pomof: V obliki storitve po Zakonu o 
socialnem varstvu in skladno s Pravilnikom 0 standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 
Naloge javnih pooblastil iz podroéja varstva otrok in druiine, varstva odraslih, oprostilev pri plaéilu 
storilev, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, starsevskega varstva in druiinskih prej emkov so bile 
v celoti opravljene. Obéani so prejemali socialnovarstvene storitve pomoéi druiini za dom, osebno 
pomoé, prvo socialno pomoé. Center je prednostno reéeval vse vloge za redno in izrcdno denamo 
pomoé. Za izvajanje javnih pooblastil in nalog po zakonih je bilo delo opravljeno v opremljenih, 
urejenih poslovnih prostorih. Programi so bili realizirani v obsegu, kot smo jih naértovali. 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRICAKOVANIH 
POSLEDIC PR] IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
V poroéevalnem obdobju pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepriéakovanih posledic. 
V poroéevalnem obdobju je bilo v zvezi z izvajanjem programa dela najveé nepredvidenih 
situacij na podroéju kadrovanja. Na trgu dela ni bilo usposobljenih in izkusenih strokovnih 
delavccv za konkretne naloge na podroéju uvcljavljanja pravic iz javnih sredstev in varstva 
drufiine. Zaradi nolranje prerazporeditve in novih zaposlitev, ni bilo mogoée nadomestiti 
zaposlitve nemudoma (objave delovnih mest, odpovedni roki, koriséenja dopusta). Naloge so bile 
opravljene v okviru delno poveéanega obsega dela rednih zaposlenih, nadurnega dela in z 
nadomestnimi zaposlitvami. Vendar so bile kljub kadrovskim teiavam opravljene naloge po 
programu dela. Na koncu leta ni bilo zaostankov na podroéju uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev. 

6. OCENO USPEHA PRIV DOSEGANJU ZASTAVEJJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI _Z DOSEZENIMI CILJI IZ POROCILA PRETEKLEGA 
LETA ALI VEC PRETEKLIH LET 
Ocenjujemo, da smo v poroéevalnem obdobju dosegli zastavljene cilje in so primerljivi z 
doseienimi cilji iz preteklih obdobij, ko so enote Centra za socialno delo Osrednja Slovenija — 

vzhod poslovale kot samostoj ni pravni subjekti. 
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Ocenjujemo, da se kvaliteta poslovanja in kvaliteta izvajanja javnih pooblastil in socialno 
varstvenih storitev izboljéuje. V poroéevalskcm obdobju smo imeli veé kadrovskih sprememb, 
vendar smo delovali v okviru pogojev in moinosti in kljub temu dosegli poglavitne zastavljenc 
cilje. 

Pomembno se je izbo|j§ala vkljuéenost brezposelnih oseb v programe Socialne aktivacije. 
Sodelovanje med deleiniki V projektu: socialnimi aktivatorji zaposlenimi na MDDSZ, 
strokovnimi delavci CSD in Uradu za delo ter na drugi strani uporabniki, se je pokazalo km 
spodbudno in uspe§no v lokalnih obmoéjih. 

7. OCENO GOSPODARNOSTI IN UélNKOVlTOSTl POSLOVANJA GLEDE 
NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE 
PREDPISALO PRISTOJNO MINESTRSTVO OZIROMA iUPAN IN 
UKREPE ZA lZBOLJ§ANJE UCINKOVITOSTI TER KVALITETE 
POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA; 

CSD je posloval V skladu in v okviru F inanénega naérta in kadrovskega naérla za obdobje od 1. 10. 
2018 do 31. 12. 2018. Pristojno ministrstvoje podalo soglasje k F inanénemu naértu in programu dela 
in soglasje k porabi sredstev iz poslovnega izida iz preteklega poroéevalnega obdobja. 

Glede na razpoloiljiva srcdstva financiranja po pogodbah in glede na njihove porabo je CSD ravnal 
gospodamo in racionalno 2 vsemi sredstvi in jih porabljal namensko in skrbno kot dober gospodar. 

CSD je v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 posloval pozitivno, poslovni izid je bil na dan 31. 
I2. 2018 pozitiven. 

lzpolnili smo planirane in dodatne obveznosti. 

Naloge so bile opravljene v skladu z doktrino socialne, pravne in psiholoéke stroke in smo sledili 
zastavljenim ciljem za izboljéanje kvalitete 7Ziv1jenja uporabnikom centra za socialno delo na 
lokalnem podroéju oz. teritorialnem podroéju obéin. 

8. OCENO NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH F INANC 
CSD Osrednja Slovenija - vzhod nima spccializirane sIu7”.be za notranji nadzor oz. finanéno 
kontrolo. Tako je za zakonitost tckoéega poslovanja zadoliena v.d. dircktorice, ki je opravljala 
vodstvene kontrolc nad nadzorom vseh plaéil in izplaéil celotne dejavnosti CSD. Notranji finanéni 
nadzor se v centru izvaja preko sistema notranjih finanénih kontrol, upostevajoé predvsem 
tvegana podroéja. Pravilnik 0 usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financ govori 0 reviziji za obdobje vsakih treh let. 
Notranja revizija je bila v Enoti Litija in v Enoti Kamnik izvedena v letu 2016, v Iinoti Domiale 
pa je bila izvedena V letu 2017). 
Glede na to, da je center nov pravni subjekt od 1.10.2018 dalje, §c ni bila izvedena notranja 
revizija in bo predvidoma opravljena v naslednj em triletnem obdobju z zunanjim izvajalcem. 
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Izdelana je bila Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in posredovana AJPESU in 
MDDSZ. 

9. POJASNILA NA PODROCJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BIL] 
D0sEiENI, ZAKAJ CILJI NISO BIL] DOSEZENI. POJASNILA 1y_IORAJo 
VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NACRT ZA 
DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN PREDLOGE NOVIH CILJEV 
ALI UKREPOV, (:12 ZASTAVLJENI CILJI N180 IZVEDLJIVI 

Cilji so bili v celoti doseieni pri izvajanju rednc dejavnosti socialnega varsiva po Progvramu dela za 
obdobje od I. 10.2018 do 31.12.2018. 

Naloge so bile opravljene po programu dela, kadri so bili zaposleni po Kadrovskem naértu za obdobje 
od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Izvedeno je bilo redno izobraievanje in usposabljanje v podobnem 
obsegu kot v prejsnjem poroéevalskem obdobju za trimeseéno obdobje. V poroécvalskem obdobju 
so bile deloma realizirane nadomestne zaposlitve glede na razpoloiljiv usposobljen kader. 

l0.0CENO UCINKQV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA 
DRUGA PODROCJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, 
VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJ E PROSTORA 

CSD Osrednja Slovenija - vzhod izvaja socialnovarstveno dej avnost za obéane vseh obéin, za katero 
je uslanovljen, tako v izvajanju javnih pooblastil po zakonih kot v izvajanju socialnovarstvenih 
storitev v smislu nudenja uporabnikom konkretne pomoéi in opore pri resevanju njihovih stisk in 
teiav in s {em vpliva tudi na podroéja, kot so gospodarstvo, socialo, varstvo okolja in regionalni 
razvoj. Brezposelne osebe so bile vkljuéene v dopolnilno dejavnost centra in so lahko ohranjale 
delovne navade in sposobnosti, saj so bile vkljuéene v delo na lokalnem nivoju. Vkljuéenost 
brezposelnih oseb v aktivno politiko zaposlovanja in v programe socialnc aktivacije pomaga k 
boljsemu vkljuéevanju oseb v aktivno reéevanje vsakodnevnih opravil in zagotavljanju socialne 
vamosti. Sodelovanje 2 uradoma za delo je bilo dobro in uéinkovito, predvsem na podroéju pomoéi 
brezposelnim osebam. Center na lokalnem nivoju sodeluje pri opravljanju strokovnih nalog 2 
zdravstvenim domom, solami in vrtci, policijo. Dobro je tudi sodelovanje z vsemi vkljuéenimi iz 
lokalnega in regijskcga okolja. Pri razvoju socialnega programa sodelujemo z obéinami in domovi za 
starejse, druétvi upokojencev in humanitarnimi organizacijami v obéinah. Center se vkljuéuje v 
humanitame projekte na lokalnem in sirsem okolju. sodelujemo pa tudi kot uéna baza za studente 
socialne in psiholoske stroke. 

Na podroéju regionalnega razvoja sc center povezuje v dve statistiéni regiji vzhodno in zahodno 
(Zasavsko in Osrednjo slovensko). 

Na podroéju varstva okolja in urejanja prostora nasa dejavnost nima veéjega vpliva.
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ILDRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 
KADROVSKE POLITIKE IN POROCILO O INVESTICIJSKIH 
VLAGANJIH. 

11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 
V zvezi z analizo kadrovanja so izpolnjene naslednje tabelez 

1) Tabela 1: Delovna mesta V CSD 
2) Tabela 2: §tevilo zaposlenih po stro§kovnih nosilcih 
3) Tabela 3: Razporejeni zaposleni glede na dclovni éas po stro§kovnih nosilcih (v delezu) na 

dan 31.12.2018 
4) Tabela 4: Realizacija kadrovskega naftrta 

a) §tevi|o zaposlenih: 

Delovna mesta v CSD: 
Delovna mesta V Centru za socialno delo Osrednja Slovenija —vzhod so bila zasedena na 
sistemiziranih delovnih mestih po novem Pravilniku in sklenjenih pogodbah o zaposlitvi z vsemi 
zaposlenimi delavci ob spojitvi prej§njih obstojeéih CSD v novi Center za socialno delo Osrednja 
Slovenija- vzhod s 1.10.2018. 
Skupaj je bilo v centru za socialno delo zaposlenih 64,63 delavcev. od tega 60,63 za nedoloéen éas 
in 4 2a doloéen éas za opravljanje celotne dejavnosti centra. 

Stevilo zaposlenih po stro§kovnih nosilcih: 
Povpreéno étevilo zaposlenih na podlagi dclovnih ur je bilo v obdobju od 1.10.2018 do 31.12.2018 
64,66 zaposlenih. Stanje na dan 31 .12.2018 glede na delovni éas pa je bilo 64,63 zaposlenih. Nastala 
razlika je zaradi odsotnih delavcev ( dolgotrajni bolniéki stalei, nadomestne zaposlitve) 

Razporejeni zaposleni po stro§kovni11 nosilcih: 
V celotnem zavodu je bilo na dan 31.12.2018 skupaj zaposlenih 64.63 delavcev, od tega na redni 
dejavnosti 60,13 delavcev in 0.50 zaposlene na programu SV financirano iz MDDSZ. 
Obéine so financirale na programu 2 delavca. Na javnih delih sta bili vkljuéeni 2 osehi. 

Realizacija kadrovskega naéna: 
Po pogodbi 0 financiranju z MDDSZ je bilo financiranih za redno dejavnost 61,63 oseb. Skupno 
étevilo vsch zaposlenih na dan 31.12.2018 (7. zaposlenimi v programu — 2 osebi in javnih delih - 2 
osebi, 0,5 zaposlene v programu SV) je bilo 64,63 delavcev na celotni dejavnosti zavoda in 60,13 
delavcev na redni dejavnosti centra. 
Razlika med dejanskim stanjem zaposlenih na dan 31 .12.2018 in spre_ietim kadrovskim naértom je 
1,5 zaposlenega na redni dejavnosti. 
Razlika jc nastala zaradi odhoda pomoénice direktorice na enoti Domiale in zaradi nadomestne 
zaposlitve strokovne delavke, ki je opravlj ala delo pomoénice direktorice po pooblastilu, le v obsegu 
0,5 zaposlitve na cnoti Litija. 
Na dan 1.1. 2019 je enako §tevilo zaposlenih na redni dejavnosti kot na dan 31.12.2018. 

Na dan 1.1.2019 je bilo zaposlenih na celotnem javnem zavodu dejansko 62,63 oseb, od tega 60.13 
na redni dejavnosti in 1.0 na programi SV financirano po pogodbi 2 MDDSZ in 1,50 zaposlenih na 
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programi obéine. Razlika med dejansko zaposlenimi in sprejetim kadrovskim naénom je -050 na 
dan 1.1.2019 v Programi obéine. 
Na dan 31.12.2018 je imcl CSD Osrednja Slovenija — vzhod skladno s sprejetim kadrovskim naértom 
za obdobje od 01.10.2018 do 31.12.2018 iz vira proraéun obéin na stro§kovnem nosilcu Programi 
socialnega varstva — ki ga financirajo obéine zaposlena 2 delavca. Razlika med dejanskim stanjem 
zaposlenih in realizacijo kadrovskega naérta na dan 1.1.2019 je za 0,5 delavca po viru financiranja 
ker s 1.1.2019 MDDSZ financira dodatno 0,5 vodja programa. Zaradi spremembe financiranja 
programa je razlika pod skupni vir financiranja -1,5 na dan 31.12. 2018 in -1,0 zaposlenega na dan 
1.1.2019. 
Na dan 31 .12.2018je CSD Osrednja Slovenija — vzhod skladno s sprejetim kadrovskim naértom za 
obdobje od 01.10.2018 do 31.12.2018 na viru financiranja Sredstva iz sistema javnih del, stro§kovni 
nosilec Javna dela — drugi proraéunski uporabnik rcaliziral vkljuéitev 2 javnih delavcev. Razlika med 
dejanskim stanjem zaposlenih in sprejetim kadrovskim naértom na dan 1.1.2019 pa jc je -5, ker 
vkljuéitcv §e ni bilo mogoée realizirati zaradi nedokonéanih postopkov razpisa javnih del in 
nesprejelih ponudb. 

Skupno §tevi1o zaposlenih po vseh virih financiranja na CSD Osrednja Slovenija vzhod na dan 
31.12.2018 je bilo 64,63 zaposlenih in 62,63 zaposlenih na dan 1.1.2019. 

b) Izobraievanje: 

Zaposleni v centru za socialno delo so se tudi v obdobju od 1. I0. 2018 do 31. 12. 2018 izobraievali. 
usposabljali in se izpopolnjevali v skladu z doloéili Pravilnika o izobraievanju in usposabljanju 
strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na podroéju socialnega varstva in v okviru pogojev, ki 
jih doloéa panoina kolektivna pogodba. Obseg izobraievanja in usposabljanja je manj§i, saj gre za 
trimeseéno obdobje.. Na poveéanje obsega so vpiivale tudi nove zaposlitve strokovnih delavcev, ki 
so potrebovali nova dodatna znanja na podroéju socialnega varstva. 

Zaposleni so se udeleievali plaéljivih in brezplaénih seminarjev, predvsem na naslednjih podroéjih: 
Vamostna ocena pri druiinskcm nasilju in du§enih motnjah 

- Delo z migranti in irlvami trgovine z ljudmi 
Aplikativno usposablj anje za uporabo sistema KRPAN 

- U vajanje sprememb v delovnih sredinah — change management 
- Uporaba informacijske re§itve KRPAN- delavnice 

Seminar za zaposlene na podroéju star§evskega varstva in druiinskih prejemkov 
~ Naloge ccntrov za socialno delo po zakonu o osebni asistenci 

Stiki in skrb po koncu odnosa, kjer jc prisolno nasilje 

Zaposleni so se udeleiili tudi Aktivov strokovnih delavcev, intervizije in supervizije (supervizijo v 
Enoti Domiale je izvajala: Janja Frelih, Mitjana I’aI<':ié Bubnié, supervizijo v Enoti Kamnik je 
izvajala: Lidija Baéié Janéar, supervizijo v Enoti Litija je izvajalaz Lidija Baéié Janéar) in raznih 
delovnih posvetov. 
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11.2. POROCILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
Investicijska vlaganja so opisana V raéunovodskem poroéilu za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 
2018. 

12. DODATNA POJASNILA: 
Kot je bilo MDDSZ seznanjeno v Finan<':nem naérlu in programu dela za obdobje od 1. 10. 2018 do 
31. 12. 2018 §e vedno poteka postopek od§kodninske toibe zoper takratni CSD Kamnik, v zadevi 
odobritve pravnega posla iz leta 2008 (zahtevek za izplaéilo od§k0dnine v znesku 93.000,00 EUR 3 
pripadajoéimi obrestmi). 

Drugostopenj ski organje pritoibi ugodil v korist CSD Kamnik, vendarje nasprotni udeleienec vloiil 
izredno pravno sredstvo. Sodni postopek §e poteka. Nasprotni udeleienec je centru za socialno delo 
povmil vse stro§ke, kot je doloéil drugostopenj ski organ. 
V postopku CSD zastopa Odvetniléka druiba Markelj Peéeénik & Janéié. 

Pripravili: 
Maja Gradiéek, pomo<':nica direkton'ce 
Danica Koliéek, v .d . direktorice 

Podpis odgovorne oscbe: 
Danica Koléek 
po pooblastilu 
Maja Gradiéek 
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1. sPLoéNI PODATKI 

Matiéna étevilka posrednega uporabnika: 8286957000 

Naziv CSD: CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA — VZHOD, Enota 
Domiale 

Poétna stevilka: 1230 

Kraj: Domiale 

Ulica: Masljeva ulica 

Hiéna étevilkaz 3 

Telefon: 01 724 63 70 fax; 01 721 56 80 E-mail: gpcsd.domza@gov.si 

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod je krajevno pristojen za obmoéje naslednjih 
obéin: 

ime obéine \(/k'}2e‘*2 
obéme 

géatrixtlfiilxc/Dalcev 

1 Domzaie 100 35.675 

2 Mengeé 100 7.917 

3 Lukovica 100 5.799 

4 Moravée 100 5.328 TE W % 
6 Kamnik 100 29.487 

7 Komenda ‘100 6.192 

8 Litija 100 15.317 

9 Smartno pri Litiji 100 5.585 

10 Ivanéna Gorica 1,10 182 

SKUPAJ 115.331 

Stanje na dan: 1. 1. 2018 

Center za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod je bil ustanovljen 27. 4. 2018 s Sklepom o 
ustanovitvi Centra za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod, ki ga je sprejela Vlada R8 in je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, St. 30I2018. Podlaga za spremernbo organizacijske strukture 
CSD je bila sprememba Zakona o socialnem varstvu (Ur. List RS, ét. 54l2017, z dne 29.09.2017). 
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Uveljavitev Zakona je bila Izvedena 1.10.2018. ko je oil ustanovljen nov pravni subjekt: Center 
za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod. Center za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod 
je univetzalni pravni naslednik spojenih javnih socialno varstvenih zavodov Centra za socialno 
delo Domzale. Centra za socialno delo Kamnik in Centra za socialno delo Litija. Sedei CSD 
Osrednja Slovenija — vzhod je v Domialah, na naslovu Masljeva ulica 3, 1230 Domiale. 
Ustanovitelj Centra je Republika Slovenija. ustanoviteljske pravice izvréuje Vlada Republike 
Slovenije. Center je pravna oseha s statusom javnega socialno varstvenega zavoda, ustanovljen 
je za opravljanje javne sluibe. 

3 1.102018 je priéel delovati Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod. Istega dne je 
Okroino sodiéée v Ljubljani izdalo sklep §t. 2018/33319 o vpisu subjekta CSD Osrednja Slovenija 
— vzhod v sodni register. 
Na podlagi 17. «Elena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu je Vlada 
RS s sklepom 2 dne 1. 7. 2018 imenovala za vréilko dolznosti direktorice, Danico Koléek in sicer 
za dobo najveé enega Ieta oz. do 30. 6. 2019, oziroma do imenovanja novega direktorja. 

Center za socialno delo opravlja sociaino varstveno dejavnost. Dejavnost se v skladu z Uredbo o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, ét. 69/07 in 17/08) razvr§c':a v: Q84.300 
Dejavnost obvezne socialne varnosti. Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo 
duéevno prizadetih, duéevno obolelih in zasvojenih oseb. Q87.90O Drugo socialno varstvo z 
nastanitvijo, Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejée in invalidne osebe, 
Q88.910 Dnevno varstvo otrok in Q88.999 Drugo drugje nerazvrééeno socialno varstvo brez 
nastanitve. 

Enote Centra za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod so: 
- Enota Domiale. Masljeva ulica 3, 1230 Domiale, 
- Enota Kamnik. Usnjarska cesta 8. 1241 Kamnik in 
- Enota Litija, Ljubljanska cesta 12. 1270 Litija.



2. ENOTA DOMZALE 

Na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod, Enota Domiale (v nadaljevanju: Enota 
Domzale) se izvajajo socialno varstvene storitve, javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za 
sociafno delo nalagajo drugi predpisi, ter socialnovarstveni programi. pomembni za obcino in 2a 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami, razen tistih. ki se izvajajo na sedezu centra. 

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod je javni socialno varstveni zavod, kl izvaja 
dejavnost socialnega varstva na podrocju Upravne enote Domzale, za obmoéje obéin Domzale, 
Mengeé. Lukovica, Moravée in Trzin. Stevilo prebivalcev v Upravni enoti Domiale je 58.588. 

Redna dejavnost Centra je bila financirana s strani MDDSZ. dodatni programi so bili financirani 
na podlagi pogodb z obéinami in drugimi financeajiz 

- Pogodba o izvajanju prograrnajavnega dela étev. 1 1071-2848/2017-6, z dne 19. 12. 2017 
- Pogodba o sofinanciranju preventivnega projekta deia z mladimi Uéenje za iivljenje z 

Obéino Domiale za leto 2018. Stevilka 478014212018 2 dne 2. 3. 2018. 
- Pogodba o izvajanju in financiranju dejavnosti Centra za socialno delo Domiale v letu 

2018 2 Obéino Trzin, étevilka pogodbe: 129/2018 z dne 25. 4. 2018.



3. STORITVE IN NALOGE NA ENOTI DOMZALE P0 PODROCJIH 
a. Varstvo otrok in d ruiine 

Center vodi postopke dovolitve sklenitve zakonske zveze osebi, ki §e ni stara 18 let in dovolitve sklenitve zakonske zveze iz drugih razlogov, v Ietu 2018 na Enoti Domiale navedenih postopkov ni bilo. Enota Domzale je v Ietu 2018 nudil druiinsko inlali partnersko svetovanje in pomoé pri urejanju odnosov v druzini. 

STATUSNA RAZMERJA: Trzin Vse obéine 
Dovolitev sklenitve zak. zveze ml. osebam 0 O 
Dovolitev sklenitve zakonske zveze iz drugih razlogov 0 0 
Druzinsko in/ali partnersko svetovanje 0 0 
Svetovalni pogovor ob prenehanju zakonske zveze 1 49 
Predhodno druiinsko posredovanje - stiki 4 104 
Predhodno druzinsko posredovanje - varstvo otrok 2 51 
Predhodno druiinsko posredovanje - preiivljanje 3 59 
Ugotavljanje izvenzakonske skupnosti 0 0 

Statusna razmerja 

Ugctavijanje izvenzakonske skupnosti 

Predhodno druiinsko posuedovanje — preiivljanje 

Predhodno druiinsko posredovanje — varstvo otrok | 

Predhodno drufiinsko posredovanje — stiki 

Svetovafni pogovou ob prenehanju zakonske zveze 

Dvuiinsko in/ali partnersko svetovanje 

Dovolitev sklenitve zakonske zveze iz drugih razlogov 

Dovc-fitev sklenitve zak. zveze ml. osebam 

O 20 40 60 80 100 120 

Iobéina Trzin iostale obfiine 

Na podroéju urejanja razmerij med staréi in otroki so strokovni delavci vodili postopke urejanja staréevstva (doloéitev in sprememba osebnega imena, pomoé pri sklenitvi sporazuma star§ev glede dolocitve ali spremembe osebnega imena, izdelal mnenja v sporu med staréi glede 
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spremembe osebnega imena, vodil postopke priznanja inlali izpodbijanja oéetovstva in 

materinstva in pomoé pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih). Center je nastopal kot 
predlagataelj postopka za podaljéanje staréevske skrbi aii prenehanje podaljsanja staréevske skrbi 
éez otrokovo polnoletnost. Center vodi evidenco prezivnin za mladoletne in odrasie osebe. 

V primeru, ko sodisée odloéi o izvajanju stikov pod nadzorom te stike izvréujejo strokovni delavci 
v centru. V porocevalnem obdobju zaznavamo naraeéajoé trend izvajanja stikov pod nadzorom. 
ée posebno V primerih, ko gre tudi za obravnavo nasilja v druiini in ko opaiamo ogroienost otrok 
pri izvajanju star§evske skrbi. Pri izvajanju stikov pod nadzorom se srecujemo s problemom 
ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje stikov in kadrovskimi tezavami, saj se istoéasno Iahko 
izvaja vec stikov, stiki se izvajajo ob razliénih terminih, zaradi éesarje teiko zagotoviti prisotnost 
strokovnih delavcev ipd. 

Na podroéju varstva otrokje center odloéal o odtujitvi oz. obremenitvi otrokovega premozenja pri 
éemer je bi! center dolian varovati izkljuéno interese in koristi mlad. otrok. 

Center na podroéju varstva otrok izdaja mnenja izven sodnih postopkov in sicer: mnenje o 
ogroienosti otroka zaradi socialnega polozaja druzine za sprejem otroka v vrtec, mnenje o 
preéolanju otroka, socialno poroéilo 0 otroku pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, so Iasje 

na odloébo Zavoda RS za §oIstvo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in mnenje v zvezi z 
izdajo dovoljenja za delo otrok. mlajéih od 15 let. 

UREJANJE STARSEVSTVA: Trzin Vse obéine 

Doloéitev in sprememba osebnega imena 0 0 

Pomoc‘, pri sporazumu dolocitve/sprem. os. imena 0 1 

Izdelava mnenja v sporu 0 1 

Priznanje inlali izpodbijanje oéet.in mater. 18 320 

Pomoé v sodnih postopkih - preiivljanje 3 164 

Pomoc‘. v sodnih postopkih - varstvo otrok 3 169 

Pomoé v sodnih postopkih - stiki 3 188 

Pomoé v postopkih - odpust iz drzavljanstva 0 0 

lzvréevanje stikov pod nadzorom otrok I star§ 0 10 

Izvréevanje stikov pod nadzorom otrok I stari stars 0 0 

Odloéanje o odtujitvi oz. obremenitvi otrokovega 
premozenja 2 31 

Odobritev pravnega posla PRP 0 0 
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Na podroéju varstva otrok je center odloéal o odtujitvi oz. obremenitvi otrokovega premoienja pri 
éemerje bil center dolzan varovati izkljuéno interese in koristi mlad. otrok. 

Center na podroéju varstva otrok izdaja mnenja izven sodnih postopkov in sicer: mnenje o 
ogrozenosti otroka zaradi socialnega poloiaja druzine za sprejem otroka v vrtec. mnenje o 
preéoianju otroka, socialno poroéilo o otroku pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. soglasje 
na odlocbo Zavoda RS za éolstvo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in mnenje v zvezi z 
izdajo dovoljenja za delo otrok, mlajéih od 15 let. 

IZPOLNJEVANJE STARSEVSKE SKRBI: Trzin Vse obéine 

Pomoé pri sklenitvi sporazuma 0 8 

Predlog sodiééu za podaljfianje staréevske skrbi 2 6 

Podaja mnenja pri PRP 0 1 

Predlog sodiééu za pridobitev poslovne sposobnosti 0 0 

Predlog sodiééu za odvzem staréevske skrbi staréem 0 1 

Predlog sodifiéu za vrnitev staréevske skrbi 0 0 

Mnenja CSD izven sodnih postopkov - vrtci O 1 

Mnenje CSD - Mnenje o preéolanju otroka 0 0 

Mnenja CSD - pri usmerjanju s pp 0 1 

Soglasje CSD - sol. malice za otroka O 0 

Soglasje -usmerjanje otrok s pos. potrebami O 0 

Mnenje v zvezi z izdajo dovolj. za delo otrok, mlajéih od 
15 let 0 0



lzpolnjeva nje staréevske skrbi 

Mnenje v zvezi 2 izdajo dovolj. za delo otrok, mlajsih... 
Soglasje -usmerjanje otrok 5 pos. potrehami 

Sogiasje (SD — §0l. :‘r1al'r:e‘z.-‘w otroka 

fvinenja CSD — priuSn1erjanyLIs pp 
Mnenje CSD — Mnenje u preéolanju otroka 
Mnenja CSD izven sodnih postopkov ~ vrtci 
Pred!og sodiétu za vrnitev stan éevske skrbi 

Predlog sodiécu za odvzem starsevske skrbi staréem 
Predlog scdiscu za pridobitev poslcvne sposobnostf 

Podaia mnenja pri PRP 
Predlog sodiécu za podaljfianje staléevske ski bi 

Pomoé pris|<|eni1vi spmfxrazuma 
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b. Posebno varstvo otrok in mladostnikov v Obéini Trzin 

Center je izvajal ukrepe za varstvo otrok: ukrepe za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi, 
odvzem otroka, oddajo otroka v zavod, varstvo otrokovih premoienjskih koristi. Kadar staréi niso 
zmogli izvajati staréevske skrbi za otroke. je center urejal rejniétvoz urejanje namestitve otroka v 
rejniéko druiino, spremljanje rejnistva, delo s kandidati za rejnike, izdelava ocene o primernosti, 
vpis v register. urejanje statusa rejnika, izobraievanje rejnic in rejnikov, skupinsko in skupnostno 
socialno delo. 

Kadar so bili staréi odsotni, pokojni ali so bile koristi staréev in otrok v navzkriiju, je center za 
mlad. otroke urejal skrbniétvo in sicer kot postavitev skrbnika za posebni primer, vodil postopke 
glede odtujitve ali obremenitve otrokovega premoienja, postopke odobritve pravnih posiov 
otroka. postavitevlprenehanje stalnega skrbnika otroku, spremljal skrbnikovo delo. reéeval spore 
zoper delo skrbnika in neposredno izvajal skrbniéke naloge (naloge skrbnika so izvajali tudi 
pooblaééeni strokovni delavci Centra). 

V primerih, ko so se staréi odloéili za oddajo otroka v posvojitevje bilo v pristojnosti centra delo s 
posvojitelji, izvedba postopka posvojitve, izvedba postopka enostranske posvojitve, postopek 
posvojitve, ko so posvojitelji tuji dr2av|jani ali postopke posvojitev otroka tujega driavljana.



UKREPI CSD ZA VARSTVO OTROK: Trzin Vse obéine 

Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi 3 73 

Odvzem otroka O 3 

Oddaja otroka v zavod 0 17 

Varstvo otrokovih premoienjskih koristi O 7 

Postavitev skrbnika za poseben primer (ml) 2 45 

Neposredno izvajanje skrbniékih nalog 0 9 

Privolitev odtujitve ali obrem. otr., premoienja O 4 

Postavitev stalnega skrbnika 0 6 

Ukrepi CSD 2a varstvo otrok 

Postavitev stalnega skrbnika H 
Privolitev odtujitve ali c-bren1.ot|., premoizenja I 

Neposredno izvaja nje skrbniékih nalog _ 
Postavitev skrbnika za poseben pr‘:mer (ml) 

Varsrvo otrokovih premoienjskih koristi - 
Oddaja otroka v zavod 

Odvzem otroka I 
Ukre pi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi 

o 10 20 30 40 so so so 

I Obfina Trzin I ostale obéine
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c. Obravnava otrok in mladoletnikov: 

Center je v poroéevalnem obdobju obravnava! otroke in mladoletnika zunaj sodnega postopka. 
kot naslednje naloge: obravnava otrok zaradi suma storitve prekrékov ali kaznivih dejanj in 
obravnava otrok in mladoletnikov s tezavami v odraééanju (brez KD), v postopkih odloienega 
pregona, obravnave miadoletnika v predkazenskem postopku, v kazenskem postopku ali v 
postopku o prekréku, na podroéju vzgojnih ukrepov po kazenskem mkoniku (namestitev 
mladotetnika v vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje, namestitev miadoletnika v Prevzgojni 
dom, navodila in prepovedi, poravnati se z oékodovancem. udeleiiti se programov socialnega 
treninga. mladoletnikovo delo v korist humanitarnih organizacij, osebno se opraviéiti 
oékodovancu, redno obiskovati éfiolo. usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev, nastaniti se 
pri doloéeni druzini, v domu ali drugje, zdraviti se v ustrezni zdravstveni organizaciji, obiskovati 
vzgojno. poklicno. psiholoéko ali drugo podobno posvetovalnico. opraviti preizkus znanja 
prometnih predpisov, nadzorstvo organa socialnega varstva in namestitev miadoletnika v 
mladoletni§ki zapor). 

OBRAVNAVA OTROK IN MLADOLETNIKOV: Tmin Vse obéine 

Obravnava otrok zaradi suma storitve prekrékov/kd 1 23 

Obrav. otrok in mladoletnikov s tez. v odr. (brez KD) 0 21 

Odloieni pregon 0 1 

Obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku O 4 

Obravnava mladoletnika v kaz. postopkulprekr. 0 7 

Obravnava mladoletnika v kazenskem postopku 1 59 

Obravnava mladoletnika v postopku o prekréku 0 7 

vzgojni ukrepi po KZ - vzgojni zavod/zavod za usp. 0 0 

vzgojni ukrepi po KZ - prevzgojni dom 0 2 

vzgojni ukrepi po K2 - navodila in prepovedi 0 9 

Vzgojni ukrepi po KZ - nadzorstvo 0 13 

Namestitev mladoletnika v mladoletniéki zapor O 0 

vzgojni ukrepi po zakonu o prekrékih 0 2 

vzgojni ukrepi po zakonu o prekrékih, nadzorstvo 0 3 

Prezivnine odrasli 0 25 

Upravna izvréba 0 O 

Mnenje ~ dodelitev neprofitnega stanovanja v najern 0 0 

Rejniétvo 2 25 

Posvojitve 0 31 
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6. Varstvo odraslih: 

Na podroéju varstva odraslih je center v obdobju od 1. 10. do 31. 12. 2018 izvajal naloge za 
prepreéevanje nasilja v druzini. obravnaval odrasle storilce kaznivih dejanj. preiskoval in 
posredoval poroéila preiskovalnemu sodniku o iivljenjskih razmerah obdolienca. 

Strokovni delavci oentra so obravnavali osebe med prestajanjem kazni zapora, po prestani kazni 
zapora in storilce prekrékov (odlozitev izvr§itve in prekinitev prestajanja kazni zapora, sodelovanje 
centra za socialno delo z zavodom za prestajanje kazni zapora, pomoé obsojencu ob odpustu). 
Za odrasle invalidne osebe je center vodil postopke priznanja statusa odraslih invalidnih oseb in 
sicer postopek odloéanja o statusu in pravicah, vkljuéitev v vodenje in varstvo ter zaposlitev pod 
posebnimi pogoji, vkljuéitev v institucionaino varstvo. pravica do izbire druzinskega pomoénika, 
institucionalno Varstvo v drugi druzini, izbor izvajalca institucionalnega varstva v drugi druiini, 
namestitev upraviéenca v institucionalno Varstvo v drugi druzini. odloéanje o pravici gluhe osebe 
do tolmaéa, odloéanje o pravici do osebne asistence in pravici do kornunikacijskega dodatka (to 
je nova naloga centra na podlagi Zakona o osebni aslstencz). 
Za osebe, ki so potrebovale posebno varstva zaradi starostnih, zdravstvenih, osebnostnih teiav 
(odvisnosti, kverulantstvo...) je center urejal skrbniétvo in v okvir urejanja Ie tega predlagal 
odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti, imenovallrazreéeval zaéasnega skrbnika, odloéal o 
privoiitvi odtujitve ali obremenitve varovanéevega premoienja, odobritev pravnih poslov, 
spremljal skrbnikovo delo, reéeval spore zoper delo skrbnika, neposredno izvajal skrbniéke 
naloge in imenoval/razreseval skrbnika za posebni primer. 
Na podroéju varstva odraslih je center nudil tudi pomoé in strokovno podporo uporabnikom s 
teiavami v duéevnem zdravju, izvaja! naloge koordinatorja obravnave v skupnosti, v primeru 
nujnega zdravljenja podal predlog socllééu za sprejem osebe na zdravljenje brez privolitve v 
oddelek pod posebnim varstvom ali v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda. izvajal 
druge neopredeljene naloge - »krizne intervencije-« in obravnaval obvestila o novih dejstvih glede 
prebivanja posameznika. 

V pristojnosti enot centraje ostaio tudi vodenje postopkov uveljavljanja pravic do oprostitev plaéila 
socialnovarstvenih storitev in prispevka k plaéilu druzinskega pomoénika.
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VARSTVO ODRASLIH: Trzin Vse obéine 

Obravnava mlajéih polnoletnih v sodnem postopku 0 0 

Obravnava polnoletnih oseb v sodnem postopku 1 16 

Pomoé druiini med postopkom 1 4 

Svetovanje 0 0 

Pogojni odpust z varstvenim nadzorom 0 1 

Pogojna obsodba z varstvenirn nadzorom 0 12 

Odloieni pregon 0 1 

Naloge v zvezi 2 nadom. kaznijo in ukl. zaporom 0 0 

Naloge v zvezi z nadomestno kaznijo 1 18 

Naloge v zvezi z uklonilnim zaporom 1 11 

Postopek odloéanja o statusu 7 152 

Postopek odloéanja o nadomestilu 3 14 

Postopek odloéanja o dodatku za tujo nego in pomoé 0 15 

Vkljucitev v vodenje in varstvo 0 12 

Institucionalno varstvo v drugi druiini 0 1 

Pravica gluhe osebe do tolmaéa 1 31 

Vkljuéitev v institucionalno varstvo 0 2 

Prediog za odvzemlvrnitev poslovne sposobnosti 0 7 

|menovanjelrazre§itev zaéasnega skrbnika O 16 

Imenovanjelrazresitev skrbnika 1 148 

Imenovanjelrazresitev skrbn. za posebni primer (pl) 18 443 

lrnen.skrbnika za posebni primer, neznan varovanec 0 0 

Neposredno izvajanje skrbniskih nalog 2 61 

Obravnava obvestila o uvedbi postopka o pridrianju 0 2 

Naloge koordinatorjev za obravnavo v skup. 0 0 

Predlog za sprejem osebe brez privolitve 0 3 

Druge neopredeljene naloge - "kn'zne situacije" 5 67 

Oprostitve 2 246 

Pravica do izbire druiinskega pomoénika 2 30 
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d. Materialna pomoé in druiinski prejemki: 

Na Enoti Domzale se sprejemajo vloge ter odloéa o denarni socialni pomoéi. varstvenem 
dodatku, subvenciji najemnine. pravici do plaéila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev t.i. mesecne pravice ter 0 izredni 
denarni socialno pomoéi. pravici do posmrtnine in pogrebnine. O ostalih pravicah: otroéki 
dodatek, driavna étipendija, subvencije vrtca, malice in kosila. enota odloéa, the se istocasno vodi 
postopek o pravicah o katerih prvotno odloéajo enote. 

PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV: Trzin Vse obéine 
Enotna vloga 741 15246 
Otroéki dodatek 521 9571 
Denarna socialna pomoé 150 3665 
Varstveni dodatek 11 522 
Duiavna étipendija 85 2099 
Subvencija vrtca 273 4527 
Subvencija najemnine 10 298 

Pravica do plaéila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje 128 3326 

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev 141 3553 
lzredna denarna pomoé 39 1283 
Pogrebnina 7 158 
Posmrtnina 7 136
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Pravice iz javnih sredstev 
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Na podroéju staréevskega varstva in druiinskih prejemkov so bili v letu 2018 podaljéani nekateri 
intervencijski ukrepi in sicer je bito izplaéilo nadomestila za polno odsotnost niije od dvakratnika 
vrednosti povprecne mesecne place v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. élena Zakona o 
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sioveniji, nadomestila, z 
izjemo materinskega nadomestila. so za polno odsotnost z dela znaéala 90 odstotkov osnove. 

V marcu 2018je bila sprejeta novela Zakona o staréevskem varstvu in druzinskih prejemkih, ki je 
prinesla nekaj novosti na tem podroéju. 

Za vse otroke, rojene od vkljuéno 1.1.2018 dalje, je pravica do pomoéi ob rojstvu otroka ponovno 
postala univerzalna in ni veé vezana na rnaterialni poloiaj druiine. 

Do star§evskega dopusta za posvojitelje v trajanju 30 koledarskih dni v strnjenem nizu so postali 
upraviéeni tudi posvojitelji otroka, ki je fie konéal prvi razred osnovne éole in je mlajéi od 15 let. 

Na podroéju oéetovskega dopusta je za oéete otrok, rojenih od vkljuéno 1.5.2018 dalje, zac‘:e|a 
veljati drugaéna ureditev glede izrabe oéetovskega dopusta. Trajanje plaéanega oéetovskega 
dopusta znaéa skupaj 30 koledarskih dni. Oéetje otrok rojenih od 1.5.2018 dalje ne morejo veé 
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DRUZINSKI PREJEMKI 
Porodniéki I materinski dopust, nadomestilo 25 520 
Oéetovski dopust, oéetovsko nadomestilo 39 1 111 
Dopust, nadom. za dop. za nego in varstvo otroka 28 591 
Posvojiteljski dopust, posvojiteljsko nadomestilo... 0 1 

Pravioe iz naslova krajéega delovnega éasa 4 122 
Pravica do plaéila prispevkov za socialno varnost 6 85 
Pravica do plaéila prispevkov za soc. var. (2 otroka) 11 256 
Pravica do pl. prispevkov za so. var. (4 ali veé otrok) 3 12 
Staréevski dodatek 5 79 
Pomoé ob rojstvu otroka 34 684 
Dodatek za veliko druiino 43 932 
Dodatek za nego otroka 11 42 
Delno piaéilo za izgubljeni dohodek 0 8 

Druiinski prejemki 

Delno pfaéilo 7a izgubljeni dohodek .< 

Dodatek za nego otroka In 
Dodatek za veiiko druiino 
Pomot ob rojstvu otroka 

Starsevski dodatek — 
Pravica do pl. prispevkcv za so. var. (4 aii vet‘: otrok) £ 

Pravica do plaéila prispevkov za soc. var. (2 otroka) lj 
Pravica do plaéiia pnspevkov za socialno varnost :— 

Pravice iz naslova i<zaj§s-ga delovnega base 1 
Posvojiieljski dopust, posvojiteljsko nadomestilo... 

Dopust, nadom. za dop. za ne-go in varstvo otroka 
Oéetovski dopust, oéetovsko nadomestilo 

Porodniéki / materinski dopust, nadomestiio 
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e. Socialnovarstvene storitve: 

Center je v okviru izvajanja socialno varstvenih storitev izvajal storitev prve socialne pomoéi, 
osebno pomoé (svetovanje, urejanje in vodenje) in pomoé druiini za dom. Storitev pomoci druiini 
na domu na podroéju centra izvajajo koncesionarji oz. javni zavod. 
Prva socialna pomoé je socialnovarstvena storitev, ki je zagotovljena vsakomur, ki se je znaéel v 
stiski. iz katere ne vidi reéitve. Omenjeni storitvi smo v poroéevalnem obdobju namenjali veliko 
pozornosti, zavedajoc“: se stisk ljudi. Storitve prve socialne pomoéi - PSP smo zagotavljali ves 
poslovni éas Centra. tudi ob neuradnih dnevih. PSP izvajajo vsi strokovni delavci. ki za izvajanje 
te storitve izpolnjujejo pogoje, t.j. 5 let delovnih izkuéenj in opravljen strokovni izpit s podroéja 
socialnega varstva. 

Pomoé druzini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoé pri urejanju odnosov med 
druiinskimi élani, strokovno svetovanje in pomoc": pri skrbi za otroke in usposabljanje druiine za 
opravljanje njene vsakdanje vloge. 

Osebna pomoé je namenjena posameznikom, ki so zaradi razlicnih vzrokov v stiski. Osebno 
pomof: je center izvajal v vseh treh oblikah. 

Naloga centra je bila tudi izdelati mnenja o socialnih razmerah druzine za dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem in mnenja sodiééu v postopku deloiacije, karje predstavljalo novo nalogo za 
centre za socialno de!o, skladno z Zakonom o izvrébi in zavarovanju (Uradni list RS, ét. 3/07 — 
uradno preéiséeno besedilo, 93/07, 37/08 - ZST-1. 45/08 - ZArbit; 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 - 
odl. US. 45/14 — odl. US, 53/14, 58/14 - odl. US, 54/15, 76/15 - odl. US in 11/18). CSD je izdal 
mnenja v postopkih delozacije na zaprosilo sodiééa, Radar je znesek terjatve nesorazmeren z 
vrednostjo nepremiénine. Center je v tem primeru opravil pogovor z dolinikom o moinosti 
poplaéila dolga oz. moinostih za prepreéltev izvrébe. 

V letu 2017 je ie bil sprejet nov Druiinski zakonik, ki prina§a za center nove naloge predvsem na 
podroéju strokovnega dela z druzino. Strokovni delavci so se v poroéevalnem obdobju v letu 2018 
ie pripravljali na impiementacijo, z udeleibo na izobrazevanjih in usposabljanjih. 

SOCIALNOVARSTVENE STORITVE: Trzin Vse obéine 

Prva socialna pomoc 16 370 

Prva socialna pomoé ~ 3 povzroéitelji nasilja 0 62 

Osebna pomoé — svetovanje 0 21 

Osebna pomoé - urejanje 0 0 

Osebna pomoé - vodenje 0 1 

Poskusno izvajanja pristopa k SA 7 108 

Pomoé druiini za dom 5 62 

Pomoé druiini na domu 0 1 

Naloge za prepreéevanje nasilja v druiini 3 114 
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Socialnovarstvene storitve 

Naloge 2a preprecevanje nasilja v druiini 

Pomoc druiini za damT 
Poskusno izvajanje pristopa k SA 

Osebna pomoz‘: - vodenje 

Pomot dru1"ini na domu 
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4. STORITVE IN NALOGE NA RAVNI CENTRA ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD 

a. lzvajanje interventne sluibe : 

Od 1.10.2018 do 31.12.2018 se je izvajala interventna sluiba za Enoto Domiale, Kamnik in Litija 
(predhodno se je za 6 centrov v regiji). Interventna sluiba ima vodjo, ki je zaposlena v skupni 
strokovni sluibi. 

b. Sluiba za koordinacijo obravnave v skupnosti in invalidskega varstva: 

V Sluzbi za koordinacijo obravnave v skupnosti je zaposlena koordinatorka za obravnavo v 
skupnosti. Koordinator za invalidsko varstvo je bil zaposlen v Ietu 2019. 

c. Naloge centra za socialno delo v vlogi koordinatorja v lokalni mreii 
piuralnih programov socialnega varstva: 

Center je na podroéju koordinacije v pluralni mreii na ravni storitev posredoval informacije. 
usmerjal uporabnikev pluralne programe pomoéi in naértoval podporo in skrb, izvajal koordinacijo 
v pluralni mreii na ravni razvijanja skupnosti in nastopal kot sticiéée razlicnih izvajalcev — skrbel 
je za vzpostavitev informacijskega polja o potrebah in ponudbi storitev v lokalni skupnosti. 
ustvarjal pogoje za pluralno definiranje socialnovarstvenih potreb in prioritet v lokalni skupnosti, 
obveécal in ozaveééal javnost v lokalni skupnosti, skrbel za povezovanje sisterna na lokalni ravni. 
organizacijo in koordinacijo skupnostnih strokovnih skupin za posamezna problemska podroéja 
in povezoval izvajalce in programe. Spodbuja! je nove programe in podajal pobude za razvoj 
novih programov, sodeloval pri naértovanju in razvijanju novih programov in organizaciji 
strokovne podpore izvajaloem iz nevladnega in zasebnega sektorja, nudil pomoé pri naértovanju 
programov, skrbel za uveljavljanje etike in strokovnih norm ter vrednot, sodelovali pri evalvaciji 
programov in nudil podporo pri razvoju prograrnov. 

Na podroéju centra se 2e izvaja program Socialne aktivacije, zaposlena sta 2 koordinatorja 
socialne aktivacije, v projekt so vkljuéene vse enote centra in Uradi za delo na podroéju delovanja 
centra. Izvajalci prorama so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. Brezposelne ose-be so se 
uspeéfino vkljuéevale v programe izvajalskih organizacij na lokalnem podrocju enot CSD Domial, 
Kamnika in Litije. 

Vse navedene naloge smo v poroéevalnem obdobju izvedli skladno z zakonodajo in internimi 
delovnimi protokoli ter zagotovili ustrezno beleienje in transparentnost posameznih storitev. 
Postopki na podroéju izvréevanjajavnih pooblastil odloéanja o pravicah. obveznostih ali pravnih 
koristih posameznika, so bili vodeni po Zakonu o sploénem upravnem postopku. 
Statisticni podatki o opravljenih nalogah so razvidni iz poroéil ISCSD in Baze socialnih podatkov 
po Enotah CSD in za sluibo ZUPJS. 
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5. DODATNI PROGRAMI IN STORITVE PO NACINU FINANCIRANJA 

a. Programi financirani s strani obéin: 
Podaianie gredlogov za obcinske dename gomoéi: za Obéino Trzin 
Predlagana cena storitve za pripravo predloga za dodelitev obéinskih socialnih pomoéi je bila v 
letu 2018: 29,96 EUR. Cena se v letu 2019 ne spreminja. 

Obéinalét. predlogov 2017 2018 2019 
Obéina Trzin 24 23 12 

lzvajanje programa za otroke in mladostnike: »Uéenje za 2ivIjenje«, ki ga flnancira Obéina Trzin 

Obéinalétevilo 2017 201 8 2019 
vkljuéenih otrok 
Obéina Trzin 6 5 1 

b. Programi financirani s strani MDDSZ: 

c. Programi financirani s strani Zavoda za zaposlovanje: 
- javna dela - 1 zaposlena 

E. Programi financirani s strani drugih financerjev: 
Podpora projektu Uéenje za Zivljenje, financiran s strani Univerze v Ljubljani, 
Fakulteto za socialno delo 

Dejavnost se je izvajala v skladu z aktom o ustanovitvi. 
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6. DODATNI PROGRAMI IN STORITVE, Kl NISO FINANCIRANI 

Skugina za samogomoé — duéevno zdravie: V skupino se lahko vkljuéijo odrasli, ki imajo tezave v dusevnem zdravju in so v psihiatriéni 
obravnavi. 

Prostovoiino delo: 
V poroéevalnem obdobju je center vkljuceval prostovoljce kot pomoé druiinam. v okviru projekta 
Uéenje za iivljenje 

Sodelovanie v skugnostnih akciiah - donaciiah: 
Center je sodeloval na lokalnem ali éiréem nivoju pri zbiranju konkretne pomoéi za otroke in 
druiine. starejée posameznike (éolske potrebséine. raéunalniki, obleka, igraée, hrana) skupaj z 
druétvi, humanitarnimi organizacijami, donatorji in kot deleznik v skupnih projektih na lokalnem 
nivoju (center za krepitev zdravja, PlurAlps). 

Delovna graksa étugentovz 
Center je nudil pomoé étudentom socialnega dela, prava in psihologije in drugih ved pri 
pridobivanju praktiénih izkuéenj. Omogoéal je izmenjavo izkusenj pripravnikom iz drugih centrov 
za socialno delo. 

Humanitarni groiekti: 

Center je sodeloval v projektu Boiiéek za en dan. Obdarovanje je bilo namenjeno otrokom iz 
materialno ogroienih druzin in starejéim. 
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7. ZAKLJUCEK 

Pri izvajanju programov storitev in nalog je center sodeloval z nosilci sociainovarstvenih programov v vseh obéinah, zlasti pa 2 vsemi javnimi socialnovarstvenimi zavodi in zasebnimi zavodi ter drugimi izvajalci, ki izvajajo katero od socialno varstvenih storitev, pa tudi z nevladnimi organizaoijami in drustvi. 

Po programu dela so dejavnost izvajali in naloge opravljali strokovni delavci in sodelavci zaposleni na delovnih mestih, v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest centra. Pri svojem delu so upostevali Kodeks etiénih naéel v socialnem varstvu. 
Delavci so se izobrazevali in izpopolnjevali na seminarjih, aktivih, vkljuéeni so bili v supervizijo. V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 so se zaposleni redno strokovno izpopolnjevali in dodatno usposabljali za posamezna podroéja strokovnih upravnih nalog, kijih opravljajo v Centru kotjavna 
pooblastila po zakonu in za izvajanje storitev, za vodenje, raéunovodska deia in upravno — 
administrativna dela. 

Za izvajanje redne dejavnosti je bilo na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod. Enota Domzale zaposlenih 25,5 delavcev. V mesecu juliju 2019 smo zaposlili strokovno delavko na podlagi odobrenih zaposlitev v ietu 2019. 

Polni delovni éas je v centru trajal 40 ur na teden in je opredeljen v Pravilniku o delovnem in poslovnern éasu ter uradnih urah na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija — vzhod. 

Pripravila: Simona Rihter
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Stevilka: O24-3/2018/DOMZA (1) 
Datum: 26.2.2019 

Zadeva: Preventivni projekt dela z mladimi »Uéenje za 2ivljenje« - Letno poroéilo o 
realizaciji programa in porabi sredstev za leto 2018 

Vsebina projekta: 
Projekt socialnega uéenja otrok poimenovan kot »Uéenje za Zivljenjeez se izvaja preko Centra za 
socialno o'eIo Domzale in je namenjen otrokom, ki izhajajo iz sociaino éibkejéih druiin in imajo 
teiave na uénem, vedenjskem in éustvenem podrocju. 

S programom socialnega uéenja otrok smo se na naéem CSD odzvali na potrebe. ki smo jih 
prepoznavali ob obravnavi druiin in mladoletnih otrok. pri katerih so se priéele kazati tezave na ucnem podroéju. vedenjske in custvene motnje. ter teiave povezane z obdobjem odraééanja. 
Otroci vkljuéeni v nas projekt imajo tovrstne teiave zaradi osebne stiske, ki so pogosto povezane 
zaradi druzinskih odnosov in slabse odzivnosti staréev pri zagotavljanju otrokom potrebne pomoci 
in podpore. 

Cilji projekta: 
Cilji projektnega dela so usmerjeni v individualno delo z otroki v smisiu izvajanja druiabniétva. 
nudenja opore in psihosocialne pomoci, uéenja odnosa do pozitivnega preiivljanja prostega oasa, 
krepitve pozitivne samopodobe. krepitve motivacije za Solsko deio, pa tudi v pomoé otrokom pri 
utenju oz. skrbi in delu za solo ter razvijanju uéno delavnih navad. 

Namen izvajanja projekta: 
S pomoéjo prostovoljcev, ki kontinuirano prihajajo v druzino, skuéamo pomagati otrokom pri 
izboijéanju uénega polozaja, preko druiabniétva pa jim skuéamo omogoéiti pozitivne izkuénje, 
razbremenitve stisk. dvig samopodobe, uéenje socialnih vescin in pomena kvalitetnega 
preiivljanja prostega éasa. Z vzpostavitvijo prijateljskega in zaupnega od nosa med prostovoljcem 
in otrokom, pa se otrokom omogoéa tudi varen prostor za pogovor o sebi, poculju doma in v 50!}, 
ter pomoé in podporo pri razbremenjevanju éustvenih stisk in urejanju teiav. 

Z vkljutevanjem prostovoljcev. ki redno prihajajo v druzino, pa tudi z morebitno vzporedno 
obravnavo druiine na naéem CSD. skuéamo vplivati tudi na starée, da bolj sodelujejo pri skrbi za 
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pomoéi pri uéenju, ampak gre pri izvajanju projekta tudi za pomoé pri stiskah otrok in omogoéanje éustvene podpore. 

Casovno obdobje izvajanja pomoéi: Pomoé otrokom se izvaja v éasu Solskega Ieta, in sicer enkrat ah‘ dvakrat tedensko po eno all dve éolski uri Pomoé se zagotavija v skladu s predhodnim dogovorom, ki ga sklenemo s starsi. otrokom in prostovoljcem‘ Po potrebi obseg pomoci tudi razsirimo. 
Kraj izvajanja pomoéi: 
Pomoé otrokom se obicajno izvaja na domovih druiin, po potrebi pa tudi izven doma. 
Struktura prostovoljcev: 
Pomoé otrokom izvajajo prostovoljci. ki ielijo pomagati otrokom iz socialno manj ugodnega okolja, pa tudi z namenom. da pridobijo nove izkusnje. 

Delo s prostovoljci: 
Delo prostovoljcev spremljamo z individualnimi konzultacijami. intervizijskimi sestanki, ter preko elektronske poéte in pisnih porocii, ter kontaktov s starsi otrok, ki prejemajo pomoé. Po potrebi se poveiemo tudi s solo. 

Vkljuéeni otroci iz Obéine Trzin: 

.°‘.*'.°-’.'".-‘ 

=projekt vkljucena od septembra 2018) 
F inanéhé sFé&st\}a, "k? Ete narh jih haménil? za iivajénjé projekta. so porabljena za povrnitev potnih stroékov prostovoljcem in nagrade za delo. 

Vo ja rojekta 

porabi sredstev za prvo polletje 2018 2 dne. 18.6.2018 
porabi sredstev za drugo polletje 2018 2 dne. 20.8.2018 

Prilogec 
- Porocilo o realizaciji programa in 

- Porocilo o rearizaciji programa in


