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SEZNAM KRATIC

ZD Velenje Zdravstveni dom Velenje
CKZ Center za krepitev zdravja
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje
MZ Ministrstvo za zdravje
CSD Center za socialno delo
ZRSZ Zavod RS za zaposlovanje
ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
OE Območna enota
KT Koordinativni timi
PT Preventivni tim
OŠ Osnovna šola
SŠ Srednja šola
PKZ Programi krepitve zdravja
PPS Priprava na porod in starševstvo
PUMO Projektno učenje mladih
DMS Diplomirana medicinska sestra
DMS v PV Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu
NVO Nevladna organizacija
Preventivni program Program integrirane preventive KNB in zmanjševanja
RADM

neenakosti v zdravju pri odraslih
Referenčna ambulanta družinske medicine

SVIT Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja
DORA
ZORA

predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in
danki.
Državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen
zgodnjemu odkrivanju te bolezni
Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb materničnega vratu
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KREPITEV ZDRAVJA ZA VSE

Ministrstvo za zdravje je uspešno izvedlo javni razpis »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov
ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, za katerega je
izbralo krajše ime Krepitev zdravja za vse. Na javnem razpisu je bilo izbranih 25 zdravstvenih domov
iz vse Slovenije, v katerih se izvajajo projektne aktivnosti.
Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter
vsebinsko spremljanje projekta Krepitev zdravja za vse izvajata Ministrstvo za zdravje in Nacionalni
inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru podpornega projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (z akronimom MoST).
S projektoma Krepitev zdravja za vse in MoST je povezan tudi projekt Informacijska podpora
integrirane preventive v zdravstvenih domovih, katerega osnovni namen je informacijsko podpreti
delo centrov za krepitev zdravja.

KAJ NOVEGA PRINAŠA?
Projekt prinaša:
•

nadgrajene preventivne preglede otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom na
obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo,

•

nadgrajen program integrirane preventive kroničnih bolezni za odraslo populacijo,

•

dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe za novorojenčke, dojenčke, otročnice in
odrasle, ki jih patronažne medicinske sestre izvajajo na domu,

•

izvajanje različnih aktivnosti zdravstvenih domov za zagotavljanje večje vključenosti in
dostopnosti do preventivnih obravnav za osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih storitev,

•

uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja, kar pomeni, da se različni
posamezniki in skupine v lokalni skupnosti povezujejo za boljše zdravje vseh prebivalcev v
skupnosti.

Pomemben del projekta je vzpostavitev in delovanje centrov za krepitev zdravja, ki so zaživeli v
zdravstvenih domovih kot nadgradnja predhodno vzpostavljenih zdravstveno vzgojnih centrov. Centri
za krepitev zdravja so samostojne enote v zdravstvenih domovih, kjer so zaposleni dodatno
strokovno usposobljeni zdravstveni delavci in sodelavci za izvajanje preventivnih obravnav
(diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi). Strokovnjaki iz
centrov za krepitev zdravja: v sodelovanju z vrtci in šolami izvajajo zdravstveno in zobozdravstveno
vzgojo za otroke in mladostnike ter jih skupaj z njihovimi starši spodbujajo k zdravemu življenjskemu
slogu, odraslim nudijo podporo in pomoč pri spreminjanju nezdravih življenjskih navad in krepitvi
duševnega zdravja ter izvajajo različne aktivnosti za krepitev zdravja v lokalnem okolju, pri čemer s še
večjo pozornostjo v preventivne obravnave vključujejo tiste osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih
storitev.
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KOMU JE NAMENJEN?
S projektom nadgrajujemo vseživljenjsko preventivno obravnavo celotne populacije, tako otrok in
mladostnikov kot odraslih.

KJE POTEKA?
V projektu sodeluje 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije, izbranih na javnem razpisu, in sicer 16 iz
vzhodne in 9 iz zahodne kohezijske regije.

TRAJANJE PROJEKTA
Od marca 2018 do konca decembra 2019.

KDO GA FINANCIRA?
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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KONTAKTI PARTNERJEV V OKOLJU

Tabela 1: Kontakti partnerjev v okolju

Vloga v okviru projekta

Kontaktna oseba

E-naslov

Telefon

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Vodja centra za krepitev
zdravja

Urška Bandalo, dipl.
med. sestra, spec. klin.
dietetike

ckz@zd-velenje.si
urska.bandalo@zd-velenje.si

051 202 078
03 8995 628

Koordinator LSKZ

Urška Bandalo, dipl.
med. sestra, spec. klin.
dietetike

urska.bandalo@zd-velenje.si

051 202 078
03 8995 628

mag. Lea Peternel
Razvojno –
raziskovalni
sodelavec/ OE Celje

lea.peternel@nijz.si

03 4251 133
070 691 724

Kontaktna oseba
odgovorna za Sklop 2

Drago Martinšek, univ.
dipl. soc.- vodja Urada
za družbene
dejavnosti

drago.martinsek@velenje.si

03 8961 638

Član LSKZ

Ines Gričar Ločnikar,
dipl. inž.
Urad za družbene
dejavnosti – višja
svetovalka za
zdravstveno in
socialno varstvo

ines.gricarlocnikar@velenje.si

03 8961 741

NIJZ OE CELJE
Odgovorna oseba

MESTNA OBČINA
OBČINA VELENJE
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VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE NOVIH STRUKTUR V
ZDRAVSTVENEM DOMU

Zdravstveni dom zagotavlja zdravstvene storitve in programe primarnega zdravstvenega varstva
prebivalcem lokalnih skupnosti. Temeljna naloga zdravstvene dejavnosti na osnovni ravni je
zagotavljanje čim boljšega zdravja prebivalstva, ki ga ustanova obravnava. Medtem ko se večina
kurativnih dejavnosti lahko izvaja v posameznih ambulantah, je usklajevanje preventive in promocije
zdravja temeljna naloga zdravstvenega doma. Zdravstveni dom bi zato moral postati središče
načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in
krepitev zdravja. Postati bi moral središče zdravstveno vzgojne dejavnosti na lokalni ravni. (Vir: Vizija
prihodnosti zdravstvenih domov v Sloveniji, Darinka Klančar, Igor Švab, Janko Kersnik, Zdrav Var 2010;
49: 37–43.)
Zdravstveni dom zagotavlja zdravstvene storitve in programe primarnega zdravstvenega varstva
prebivalcem lokalnih skupnosti. Z namenom zmanjševanja neenakosti, zagotavljanja neprekinjene
zdravstvene oskrbe in dobre dostopnosti do zdravstvenih storitev zdravstveni dom sodeluje tudi z
drugimi javnimi službami ter vladnimi in nevladnimi organizacijami v lokalnem okolju.
V zdravstvenem domu delujejo strokovna skupina za preventivo, koordinativni tim za preventivno
zdravstveno varstvo otrok in mladine, preventivni timi za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca
in koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Pri vzpostavljanju novih struktur za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in
zmanjševanju neenakosti v zdravju v ZD Velenje, gre za horizontalne aktivnosti na ravni
zdravstvenega doma in lokalne skupnosti, ki omogočajo doseganje integracije, sodelovanja in
povezovanja tako aktivnosti kot izvajalcev na področju krepitve zdravja in preventive kroničnih
bolezni (v nadaljevanju: KB) ter zmanjševanja neenakosti v zdravju. Pri tem je ključna podpora
vodstva ZD Velenje aktivnostim povezovanja in sodelovanja vseh zdravstvenih delavcev, ki delujejo na
področju preventive, ter aktivnostim povezovanja in sodelovanja zdravstvenega doma s partnerji v
lokalni skupnosti (kot so občina, center za socialno delo, območna služba Zavoda RS za
zaposlovanje/urad za delo, območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
območna enota (OE) NIJZ, vzgojno-izobraževalni zavodi, PUM, mladinski centri, razne NVO …).
Strokovna skupina za preventivo:
•
•
•

•
•
•

sodeluje pri pripravi analize zdravstvenega stanja in vključenosti ciljnih populacij v
preventivne programe (v sodelovanju z NIJZ),
pregleda analizo ranljivih skupin na področju zdravja in dostopnosti zdravstvenega varstva
zanje (analizo pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov z NIJZ) in razpravlja o njej,
obravnava ugotovitve ocene stanja v zdravstvenem domu na področju zagotavljanja enakosti
v zdravstveni oskrbi ranljivih oseb (oceno pripravi skupina zdravstvenega doma za izvedbo
samoocenjevanja na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin),
pripravi strategijo zdravstvenega doma za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v
zdravju v sodelovanju z NIJZ,
pripravi akcijski načrt zdravstvenega doma za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v
zdravju v sodelovanju z NIJZ,
strokovno podpira nemoteno povezovanje, komunikacijo in prenos informacij med različnimi
izvajalci preventivnih pregledov in drugih preventivnih aktivnosti ter centra za krepitev
zdravja.

Strokovna skupina ZD Velenje za preventivo – 13 članov, vodi jo zdravnik specialist.
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Kontakt: Aleksandra Bogdanović, specialistka pediatrije

Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladine (PZVOM):
obravnava strokovna vprašanja na področju preventive, krepitve zdravja, prepoznavanja in
vključevanja ranljivih oseb in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri populaciji otrok in
mladostnikov,
•
strokovno podpira povezovanje in sodelovanje med izvajalci preventivnih pregledov in
izvajalci programov v centrih za krepitev zdravja ter lokalno skupnostjo.
Člane in vodjo koordinativnega tima imenuje direktor zdravstvenega doma. Koordinativni tim za
•

PZVOM vodi zdravnik specialist.

Koordinativni tim (KT) za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov – 11 članov, vodi jo
zdravnik specialist.
Kontakt: Lea Vodušek Reberšak, specialistka pediatrije.
Preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca:
•
•
•
•
•
Člane

zagotavlja stalno sodelovanje med vsemi zdravstvenimi delavci in sodelavci, ki preventivno
obravnavajo otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
spremlja zdravstveno stanje populacije posamezne šole/vrtca, pripravlja in izvaja ukrepe v
skladu z ugotovljenim stanjem,
rešuje strokovna vprašanja na področju preventive (vzgoje za zdravje), krepitve zdravja in
zmanjševanja neenakosti v zdravju pri otrocih in mladostnikih posamezne šole/vrtca,
zagotavlja strokovno podporo vodstvom šol/vrtcev in zaposlenim v šolah/vrtcih za doseganje
skupnih ciljev v zdravju otrok ter
načrtuje vključevanje tolmača in/ali medkulturnega mediatorja osebam iz drugih kulturnih in
družbenoekonomskih okolij pri preventivnih pregledih.
in vodjo preventivnih timov imenuje direktor zdravstvenega doma v skladu s strokovnimi

usmeritvami NIJZ. Preventivni tim vodi zdravnik specialist – imenovani zdravnik šole/vrtca.

Preventivni timi (PT) za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca – skupno 12 PT (vsak od 9 – 12
članov):
1 PT Šole:
•
•
•
•
•
•
•
•

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

2 PT Vrtca:
•
•
•

PT 1 Vrtec Velenje
PT 2 Vrtec Šoštanj
PT 3 Vrtec Šmartno ob Paki

1
2
3
4
5
6
7
8

OŠ Gorica
OŠ Livada
OŠ Šalek
OŠ Gustav Šilih
OŠ Anton Aškerc
MPT
OŠ Šoštanj
Šmartno ob Paki

3 PT Srednja šola:
 PT 1 Šolski center Velenje (ŠCV)
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Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih:
strokovno podpira neprekinjeno povezovanje in sodelovanje med izvajalci preventivnih
pregledov in izvajalci preventivnih programov v centru za krepitev zdravja,
•
rešuje strokovna vprašanja na področju preventive, krepitve zdravja in zmanjševanja
neenakosti v zdravju pri odraslih,
•
načrtuje vključevanje tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih
pregledov in nemedikamentoznih obravnav oseb iz drugih kulturnih in družbenoekonomskih
okolij,
•
spremlja odzivnost ciljne populacije na preventivne preglede ter
•
spremlja vključevanje oseb, ogroženih za kronične nenalezljive bolezni, in kroničnih bolnikov
v zdravstvenovzgojno obravnavo v centru za krepitev zdravja ter načrtuje ukrepe za večje
vključevanje.
Člane in vodjo preventivnih timov imenuje direktor zdravstvenega doma v skladu s strokovnimi
usmeritvami NIJZ.
•

Koordinativni tim (KT) za preventivno zdravstveno varstvo odraslih – 5 članov, vodi jo zdravnik specialist.
Kontakt: Ilijana Markoš – Krstulović, specialistka družinske medicine.
V nadaljevanju so podani opisi: namen, sestava in aktivnosti novih struktur v ZD Velenje za podporo pri
izvajanju integrirane preventive in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
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CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V Sloveniji so otrokom, mladostnikom in odraslim na voljo številni programi vzgoje za zdravje in
zdravstvene vzgoje, ki so usmerjeni v ohranjanje in krepitev zdravja ter pridobivanje zdravih
življenjskih navad. Izvajajo jih strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja (CKZ), to so diplomirane
medicinske sestre, dietetiki, fizioterapevti, kineziologi in psihologi. CKZ so samostojne enote v
zdravstvenih domovih, ki jih vodijo diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji.
CKZ izvajajo naslednje programe in aktivnosti:
•

program Priprava na porod in starševstvo,

•

program Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah,

•

aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih

•

promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih (npr. PUMO),

•

zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,

•

Program za krepitev zdravja za odrasle,

•

aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

staršev,

Ti programi se izvajajo v vrtcih, šolah, delovnih organizacijah, lokalnih skupnostih in zdravstvenih
domovih.
Obrnite se na CKZ v svojem kraju, če:
•

želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem, ali potrebujete spodbudo, da
naredite prvi korak k spremembi,

•

želite, da strokovnjaki iz CKZ izvedejo predavanje ali delavnice vzgoje za zdravje ali
zobozdravstvene vzgoje v vašem vrtcu, šoli, delovni organizaciji ali lokalni skupnosti.

Program priprava na porod in starševstvo
Pričakujete otroka? V zdravstvenem domu vas skupaj z bodočim očetom toplo vabijo v prenovljen in
posodobljen program Priprava na porod in starševstvo (nekdaj poimenovan Šola za starše).
Sestavljen je iz srečanja v zgodnji nosečnosti in šestih srečanj v nadaljevanju nosečnosti. V njem boste
izvedeli veliko o nosečnosti, porodu, dojenju in poporodnem obdobju. Usvojili boste nove spretnosti
in se tako dobro pripravili na porod in prihajajočega novorojenčka.
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Teme med drugim vključujejo: potek nosečnosti in poroda, telesno in duševno zdravje nosečnice in
nato matere in očeta oziroma družine, zdravo in varno prehrano nosečnice in doječe matere, telesno
dejavnost v nosečnosti, laktacijo, dojenje in prehod na mešano prehrano dojenčka, razvoj
novorojenčka in dojenčka ter njegove potrebe, sodelovanje z dojenčkom, pripomočke in opremo,
otrokov vsakdan, porod in poporodno obdobje pri ženski, različne vidike varnosti, zdravstvene
storitve v tem obdobju, partnerski odnos in druge.
Naslovi posameznih srečanj predstavljajo osrednjo temo: Zgodnja nosečnost, Nadaljevanje
nosečnosti, Porod I, Porod II, Poporodno obdobje in dojenje, Dojenček, Duševno zdravje v nosečnosti
in po porodu, Partnerski odnos in komunikacija. Vsako srečanje traja 120 minut, prvemu (Zgodnja
nosečnost) pa je pridružena še ura s fizioterapevtko ali fizioterapevtom.
Posebna pozornost je namenjena ranljivim skupinam in zmanjševanju neenakosti. V program so
vključene sodobne vsebine, gradivo za bodoče starše in strokovnjake je prosto dostopno.
S posodobljenimi vsebinami in načinom izvajanja programa Priprava na porod in starševstvo je
bodočim staršem zagotovljen dostop do kakovostnih in preverjenih informacij ter veščin, kar vodi do
boljšega zdravja nosečnic, dojenčkov in celotne novonastale družine.
Zdrave nosečnice ste vabljene tudi v program strokovno vodene redne tedenske telesne vadbe v
nosečnosti.

Program vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah
Vzgoja za zdravje se ustrezno otrokovemu razvoju in odraščanju izvaja na različnih ravneh, v različnih
okoljih in za različne ciljne skupine. Izvaja se lahko v zdravstvenih ustanovah ali v vzgojnoizobraževalnih ustanovah, pa tudi v lokalni skupnosti, torej povsod, kjer otroci in mladostniki živijo, se
družijo, igrajo, učijo. Namen sodelovanja med šolo in zdravstvenimi delavci je izboljšanje
sporazumevanja s ciljem krepitve zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja škodljivih vplivov na
zdravje šolarjev. Strokovnjaki iz CKZ zato redno sodelujejo z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami.
Izvajajo predavanja, delavnice, pogovore o različnih področjih zdravja in zdravega načina življenja
tako za predšolske otroke, šolarje, dijake kot tudi za njihove starše in pedagoške delavce. Vsebine se
nanašajo na zdravo prehrano in gibanje, duševno zdravje, dobre medosebne odnose, različne vrste
zasvojenosti, odraščanje, zdravo spolnost, skrb za ustno zdravje, zdravo pokončno držo, osebno
higieno, preprečevanje poškodb, samopregledovanje dojk/mod in drugo. Pred izvajanjem dejavnosti
se s predstavniki vrtcev in šol dogovorijo o obsegu programa, vsebinah in načinih sodelovanja za
vsako šolsko leto.


Aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih
staršev ter preventivno obravnavo mladih v lokalnih skupnostih

Nezdrav življenjski slog je pogosto povezan z debelostjo in slabšo telesno zmogljivostjo pri otrocih in
mladostnikih. Pojavljati se začnejo tudi drugi dejavniki tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni.
Razširjenost debelosti med otroki in mladostniki je resen javnozdravstveni problem tako v svetu kot
tudi pri nas, v Sloveniji. Z usmerjanjem v zdrave življenjske navade lahko dosežemo pozitivne
dolgoročne učinke na zdravje. Posebej je pomembno, da zdrav življenjski slog zaživijo vsi družinski
člani. Tako starši lahko veliko naredijo za zdravje svojih otrok že v njihovi mladostniški in pozneje tudi
odrasli dobi. Aktiviranje celotne družine in ukrepanje za zdravo prehrano, zadostno telesno
dejavnost, zadosti spanja in netvegano rabo elektronskih naprav je ključno za doseganje sprememb.
»Družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne
zmogljivosti« izvajamo v CKZ v sodelovanju z zdravniki specialisti pediatri. Potek obravnave vsebuje z
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dokazi podprte sestavine in temelji na sodelovanju celotne družine z zdravstvenovzgojnim in
preventivnim timom šole. Tako otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem omogočamo
učinkovito obravnavo v njihovem lokalnem okolju.


Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti

Strokovnjaki iz CKZ sodelujejo tudi z mladostniki, ki zaradi različnih razlogov izstopijo iz šolskega
okolja oziroma opustijo šolanje. Ti so lahko vključeni v program Projektnega učenja za mlajše odrasle
(PUMO). Izvajalci vzgoje za zdravje v programu PUMO zanje pripravijo različne vsebine in delavnice s
področja zdrave spolnosti, dušenega zdravja, zdrave prehrane in gibanja.


Zobozdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike

Ustno zdravje je neločljiv del splošnega zdravja in pomembno prispeva k boljši kakovosti življenja.
Ohranjanje zdravja zob in ustne votline je najtesneje povezano z ustno higieno, zdravim
prehranjevanjem, izogibanjem razvadam in rednim obiskovanjem zobozdravnika. Strokovnjaki iz CKZ
izvajajo številne promocijske in preventivne dejavnosti s področja skrbi za ustno zdravje za različne
ciljne skupine. Sodelujejo že v programu Priprava na porod in starševstvo ter nadaljujejo svoje delo
pri predšolskih otrocih ter šolarjih in dijakih. Kot velja za vzgojo za zdravje, tudi na področju skrbi za
ustno zdravje izvajalci tesno sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Pred izvajanjem
dejavnosti se s predstavniki vrtcev in šol dogovorijo o obsegu programa, vsebinah in načinih
sodelovanja za vsako šolsko leto.

Program za krepitev zdravja za odrasle
Si želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem? Morda potrebujete le spodbudo,
da bi naredili prvi korak k spremembi.
Odraslim od 19. leta starosti dalje je na voljo Program za krepitev zdravja. Gre za skupinske delavnice
in individualna svetovanja za krepitev zdravja na področjih zdrave prehrane, telesne dejavnosti za
krepitev zdravja, zdravega hujšanja, krepitve duševnega zdravja, življenja s sladkorno boleznijo in
opuščanja kajenja. V delavnicah boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za
dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.
Temeljne/kratke delavnice

Poglobljene/dolge delavnice in individualna svetovanja
Svetovalnica za zdrav

Svetovalnica za

Svetovalnica za

življenjski slog

duševno zdravje

tvegana vedenja

Zdravo živim

Zdravo jem

Podpora pri

Skupinsko svetovanje

spoprijemanju z

za opuščanje kajenja

Ali sem fit?

Gibam se

depresijo

Tehnike sproščanja

Zdravo hujšanje

Podpora pri

svetovanje za

spoprijemanju s

opuščanje kajenja

Individualno

Zvišan krvni tlak

S sladkorno boleznijo

tesnobo

skozi življenje
Zvišane vrednosti maščob v krvi

Spoprijemanje s
stresom

Zvišana raven krvnega sladkorja
Sladkorna bolezen tipa 2
Test telesne pripravljenosti za
odrasle/starejše
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Skupinske delavnice in individualna svetovanja se izvajajo v prostorih zdravstvenih domov, po
dogovoru s posameznim CKZ pa lahko tudi na lokacijah v lokalnih skupnostih (npr. v delovni
organizaciji, prostorih krajevne skupnosti, gasilskem domu, prostorih društva bolnikov ipd.).
V nekatere delavnice in individualna svetovanja se lahko vključite le po predhodno opravljenem
preventivnem pregledu pri izbranem osebnem zdravniku oziroma diplomirani medicinski sestri v
ambulanti družinske medicine. O možnostih vključitve v delavnice/individualna svetovanja se
pozanimajte pri diplomirani medicinski sestri v CKZ.
Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je udeležba v Programu za krepitev zdravja za
vas brezplačna.


Aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

Zaposleni v CKZ v lokalnih skupnostih izvajajo različne aktivnosti za krepitev zdravja:
•
•
•

•

organizacijo in izvedbo delavnic, predavanj, različnih predstavitev s področja krepitve zdravja
(obeležitev dnevov zdravja, izvedba kratkih preventivnih obravnav, meritev, svetovanj ipd.),
predstavite za spodbujanje ciljnih populacij k vključevanju v preventivne programe in
državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit),
tako imenovana Odprta vrata za zdravje na lokacijah različnih partnerjev v lokalni skupnosti
(informiranje in spodbujanje ranljivih oseb k vključitvi v preventivne programe in skrbi za
svoje zdravje) in
motivacijske delavnice za ranljive osebe.

CKZ v svoji strategiji načrtujejo vključevanje populacije ranljivih skupin v preventivne aktivnosti tako
znotraj zdravstvenih domov kot v lokalni skupnosti.
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PATRONAŽNO VARSTVO

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki se izvaja na pacientovem domu, v
zdravstvenem domu, lokalni skupnosti ali na terenu. Način in mesto delovanja opredeljujeta
patronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje prepozna družbene
spremembe ter se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove. Diplomirana medicinska sestra v
patronažnem varstvu, ki je nosilka dejavnosti, obravnava posameznika, njegovo družino in skupnost v
okolju, kjer bivajo, se učijo, igrajo in delajo. Aktivno skrbi za zdravstveno stanje prebivalcev na
določenem zdravstvenem območju, razvija programe promocije zdravja ter tako spodbuja
zavarovance k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družin. Poglobljeno individualno in
družinsko obravnavo zahtevajo predvsem prednostne skupine prebivalstva zaradi svojih bioloških
lastnosti (dojenčki, šolarji, nosečnice, starostniki idr.), spremenjenih življenjskih razmer, socialne
(priseljenci, brezdomci idr.) in zdravstvene ogroženosti (invalidi in kronični bolniki idr.) ter druge
ranljive skupine.
Diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu so edini izvajalci v sistemu zdravstvenega
varstva, katerih delovno mesto je na pacientovem domu in v lokalnih skupnostih. Obravnavajo
posameznika in njegovo družino v vseh življenjskih obdobjih, tudi v obdobju žalovanja po smrti
družinskega člana. Ogrodje za zagotavljanje kakovostnega preventivnega zdravstvenega varstva za
varovance, obravnavane v patronažni dejavnosti, daje Pravilnik za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni.
Diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu so pri načrtovanju svojega dela samostojne.
Pri izvajanju diagnostično-terapevtskega programa, ki se izvaja v okviru zdravstvene nege na domu,
sodelujejo z zdravniki specialisti. Njihova prednost je v izjemnem poznavanju prebivalstva na svojem
območju, kjer zaznavajo socialno in zdravstveno problematiko ter iščejo rešitve tudi v povezovanju z
lokalno skupnostjo in nevladnimi organizacijami. Tako se zagotavljajo pogoji, da posameznik lahko
ostane v domačem okolju čim dlje, kljub starosti, bolezni ali onemoglosti. So koordinatorke vseh oblik
pomoči na domu ter vez med posameznikom in njegovim osebnim zdravnikom.
Nadgradnja aktivnosti v patronažnem zdravstvenem varstvu predvideva:
•
•
•
•

izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem
programu,
pripravo analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz
patronažnega varstva,
izvajanje posvetovalnic diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva v lokalnih
skupnostih ter
vzpostavitev stika diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva z osebami, ki se ne
odzivajo na vabila na preventivne preglede v ambulantah družinske medicine, ugotavljanje
vzroka za neodzivnost in ukrepanje glede na ugotovljeni vzrok.

Izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu
Posodobljen progam je namen zagotavljanju enake preventivne obravnave na domu vsem
otročnicam in otrokom do enega leta starosti. Diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva
izvede osem preventivnih obiskov na domu otročnice in otroka v prvem letu starosti otroka.
V prvih šestih tednih po porodu otročnico obišče dvakrat. Novorojenčka prvič obišče v 24 urah po
prihodu iz porodnišnice, nato pa v njegovem prvem mesecu starosti opravi še tri obiske.
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Obisk dojenčka v četrtem do šestem mesecu starosti je namenjen podpori staršem pri
prepoznavanju otrokovega zdravega telesnega, čutnega in govornega razvoja, svetovanju glede
uvajanja mešane prehrane dojenčka, seznanitvi s potekom rasti zob in higieno, pogovoru glede
delovanja družine, ozaveščanju o pomenu branja za otroka in drugim pomembnim tematikam.
Zadnji obisk je predviden v desetem do enajstem mesecu otrokove starosti, ko se spremljata
otrokova rast in razvoj, podajajo usmeritve glede varstva otroka po končanem dopustu za nego
otroka ter varnosti otroka v domačem in zunanjem okolju, ozavešča o pomenu otrokove socializacije
in je mogoče govoriti tudi o drugih pomembnih tematikah. Za preprečevanje poškodb v domačem
okolju diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva izvede pregled glede na seznam za
preverjanje varnosti domačega okolja »Poglejte in preverite, ali je vaš dom varen za dojenčka«.
Seznam diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva preda staršem ob prvem obisku,
pozneje pa lahko tudi skupaj preverijo, kako varno je urejen njihov dom. Pri ugotavljanju varnosti
doma diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva otročnici nudi dodatna pojasnila
oziroma svetovanje.
Program predvideva izvajanje posebnih postopkov in orodij za prepoznavo ter obravnavo posebej
ranljivih skupin otročnic in novorojenčkov na domu. Ena od novosti je ugotavljanje ranljivosti
otročnice, otroka oziroma družine, kjer diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva glede
na prisotnost meril za ugotavljanje ranljivosti opravi dodatna dva do pet preventivnih obiskov.
Izvedejo se v okvirno določenem časovnem obdobju, glede na vrsto ranljivosti oziroma po strokovni
presoji posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva.
Po porodu se pogosto pojavi poporodna otožnost, po mnenju strokovnjakov verjetno zaradi
hormonskih sprememb. Poporodna depresija se razvije pri približno 10–20 odstotkih otročnic. Za
pravočasno odkrivanje znakov poporodne depresije diplomirana medicinska sestra iz patronažnega
varstva ob obisku otročnice izvede presejalni test z uporabo vprašalnika EPDS (Edinburška lestvica
poporodne depresije), ki omogoča lažje prepoznavanje znakov. Vprašalnik se praviloma uporablja pri
obisku otročnice v četrtem do šestem tednu po porodu.
Priprava analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega
varstva
Za patronažno varstvo je temeljni način dela terensko delo na geografsko opredeljenem območju z
družinsko obravnavo pacientov v vseh življenjskih obdobjih in v njihovem domačem okolju. Delo
patronažne službe je usmerjeno v obravnavo območja kot celote, s tem pa tudi obravnavo
posameznika, družine in skupnosti v njihovem življenjskem okolju. Diplomirana medicinska sestra iz
patronažnega varstva pozna:
•
•
•
•
•

ključne demografske značilnosti prebivalstva,
njihovo zdravstveno in socialno stanje,
katere lokalne značilnosti vplivajo na zdravje prebivalstva,
katere storitve so prebivalcem zagotovljene,
lokalne in državne prednostne naloge na področju zdravja in druge.

Analiza terenskega območja je sestavljena iz opisa terenskega območja, analize opravljenega dela,
predlogov ukrepov in načrta izvajanja programiranega preventivnega patronažnega varstva vsake
posamezne izvajalke. Na podlagi analiz terenskih območij in letnih načrtov, ki jih pripravijo
posamezne diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu, vodja patronažne službe
zdravstvenega zavoda pripravi skupni dokument (zajema tudi terensko območje zasebnic s
koncesijo), ki združuje ključne ugotovitve in predloge ukrepov, ter pripravi načrt sodelovanja in
povezovanja s preostalimi deležniki. Dokument se ustrezno vključi v dokumente zdravstvenega
zavoda.
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Izvajanje posvetovalnic diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva v lokalnih
skupnostih
Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni skupnosti po dogovorjenem urniku
diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva dodatno prispeva k vključevanju ranljivih
skupin v preventivno zdravstveno varstvo in h krepitvi zdravja v lokalni skupnosti. Enkrat tedensko je
prisotna »nekje« na terenskem območju, kar pa ni vedno v istem kraju. V okviru naselij/mestnih četrti,
ki so na njenem terenskem območju, po predhodnem dogovoru izvede posvetovalnice.
Posvetovalnice so namenjene ranljivim skupinam ali zdravstveni problematiki, pogosteje prisotni v
lokalnem okolju. V okviru posvetovalnic izvaja individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika,
pediatra, ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja ipd.), pomaga pri ureditvi obveznega
zdravstvenega zavarovanja, predstavlja delavnice centra za krepitev zdravja in napotuje vanje, izvaja
meritve, krajša predavanja (cepljenje proti gripi, cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu,
samopregledovanje dojk, zaščita pred soncem ipd.) ter krajše delavnice (v sodelovanju z izvajalci iz
centra za krepitev zdravja). Sodeluje na predstavitvah v lokalni skupnosti (samostojno, skupaj z
izvajalci centra za krepitev zdravja, s predstavniki OE NIJZ ipd.).
Obravnava osebe, ki se ne odziva na povabila na preventivne preglede, v patronažnem varstvu
Diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine na preventivne preglede vabi
populacijo pacientov, starih 30 let in več. Če se oseba po treh vabljenjih ne odzove na povabilo na
preventivni pregled, diplomirana medicinska sestra iz ambulante družinske medicine o tem obvesti
diplomirano medicinsko sestro iz patronažnega varstva. Ta v največ dveh tednih po prejemu
obvestila vzpostavi stik s to osebo, ugotovi vzrok za njeno neodzivnost in ukrepa glede na
ugotovljeno. Najpogosteje so ukrepi povezani z iskanjem rešitve, kako pacienta motivirati, da se
odzove povabilu in preventivni pregled opravi v ambulanti družinskega zdravnika, ali z izvedbo
preventivne obravnave na domu.
Ob vstopu v družino diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva preveri pri vseh
družinskih članih, ki ustrezajo merilom za vabljenje na preventivne preglede, ali so preventivni
pregled že opravili. Po potrebi pomaga pri urejanju termina za izvedbo preventivnega pregleda ali pa
ga izvede sama. Preventivni pregled na domu izvede pri osebah, ki zaradi svoje ranljivosti niso
zmožne obiska v ambulanti družinske medicine (osebe z različnimi oblikami oviranosti, osebe z
motnjami v duševnem zdravju, geografsko dislocirane osebe, morebitni migranti ipd.). Osebe, pri
katerih ugotovi dejavnike tveganja, ogroženost za nastanek ali celo že prisotne znake kroničnih
nenalezljivih bolezni in stanj, usmeri v center za krepitev zdravja ali pa jih obravnava sama. O
ugotovitvah poroča izbranemu osebnemu zdravniku osebe. Osebo vključi v tisto obravnavo, ki je
zanjo glede na ugotovljene okoliščine najustreznejša. V obravnavo vključi tudi svojce in pomembne
druge osebe, še posebej če meni, da to lahko pripomore k boljšemu razumevanju vsebin in s tem k
večji učinkovitosti preventivne obravnave.
Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu izvaja preventivne obravnave v skladu z
opredeljenim algoritmom tudi pri osebah, ki zaradi ranljivosti niso zmožne obiska v ambulanti
družinske medicine in jih zajame na svojem terenskem območju. Pri pacientih, ki že imajo diagnozo
kronične nenalezljive bolezni, izvaja presejanje na posamezne dejavnike tveganja. Del vprašalnika za
preventivni pregled na področju kroničnih nenalezljivih bolezni v patronažnem varstvu sta tudi
vprašalnika družinski APGAR ter vprašalnik »Družina in problemi v družini«, ki omogočata poglobljeno
obravnavo družine. Pri osebah, starejših od 64 let, se v okviru nadgradnje v patronažnem varstvu
izvaja tudi ocena dejavnikov tveganja preiskovane osebe za padce in preprečevanje padcev starejših
ljudi doma na podlagi seznama »Poglejmo in preverimo, ali je naš dom varen«, ki je namenjen
odkrivanju nevarnosti, za katere doslej starejše osebe morda niso vedele.
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Z nadgradnjo preventivnega delovanja in izvajanjem dodatnih aktivnosti diplomirane medicinske
sestre v patronažnem varstvu dejavno prispevajo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, ranljivim
osebam omogočajo lažje vključevanje v preventivne obravnave in krepijo zdravje v lokalni skupnosti.
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KAKOVOSTNA ZDRAVSTVENA OSKRBA ZA VSE

Ranljivost je stopnja, do katere so populacije, posamezniki ali organizacije nezmožne predvideti
dejavnike tveganja, se spoprijeti z njimi ali jim kljubovati oziroma si opomoči po njihovih škodljivih
učinkih. Ranljive populacije v zdravstvu so tiste, za katere velja večje tveganje za slabše zdravstveno
stanje oziroma večjo nedostopnost do zdravstvenega varstva. Poznamo ranljivost, ki izhaja iz
socialnoekonomskega položaja ali starosti, spola, zdravstvenega stanja ali etničnega ozadja, in druge.
Običajno gre za preplet več oblik ranljivosti. Izkušnje ranljivih oseb kažejo na številne ovire pri skrbi za
lastno zdravje in na ovire pri dostopu do sistema zdravstvenega varstva, vključno s preventivnimi
programi. Pogosto so odrinjene na družbeno obrobje, izključene iz družbenega dogajanja in bolj
izpostavljene težavam, povezanim z zdravjem.
Najpogosteje opredeljene ranljive skupine so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

otroci in mladostniki s težavami v odraščanju,
ljudje z nizkimi dohodki, katerih preživetje je odvisno od različnih oblik pomoči (prejemniki
socialne pomoči, prejemniki humanitarne pomoči),
brezposelni, prekarni, samozaposleni,
starejši prebivalci,
različne skupine invalidov (brez statusa, s težjimi okvarami, brezposelni),
Romi (brezposelnost, nizka stopnja izobrazbe, slabe stanovanjske razmere),
brezdomci (zdravstvene in stanovanjske težave),
osebe s težavami v duševnem zdravju,
odvisniki od nedovoljenih drog,
odvisniki od alkohola,
osebe z izkušnjo (domačega) nasilja,
migranti, begunci in iskalci azila (nepoznavanje jezika, zaposlitev, stanovanjske razmere).

Ohranjanje in krepitev zdravja razumemo in obravnavamo kot temeljno sestavino vsakodnevnega
življenja za vse prebivalce. V skrbi za zdravje ranljivih skupin se zavzemamo za celostno in povezano
obravnavo tako v centrih za krepitev zdravja kot v zdravstvenih domovih ter lokalnih skupnostih.
Zdravstveni domovi izvajajo aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin,
katerih namen je doseganje boljšega zdravja in z zdravjem povezane kakovosti življenja. Predvidene
so aktivnosti za:
•
•
•
•

starše otrok do enega leta starosti,
osebe z gibalno in senzorično oviranostjo,
osebe s težavami v jezikovnem sporazumevanju ter
z vidika razvoja novih vsebin samoocenjevanje zdravstvenega doma glede zagotavljanja
enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin.



Aktivnosti za starše otrok do enega leta starosti

Dojenje je pomemben vir prehrane za novorojenčka v prvih mesecih življenja. Vzpostavljanje in
vzdrževanje laktacije lahko za doječo mamo pomeni veliko neznank, morda kdaj tudi zapletov, na
katere ne najde odgovorov. Zato so na voljo programi za pomoč in podporo na področju laktacije in
dojenja, ki jih izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki.

Gibalni vzorci, ki jih bo otrok usvojil do prvega leta starosti, vplivajo na razvoj drže telesa, občutka za
gibanje in koordinacijo. Družinska zavest, da je gibanje pomemben del zdravih življenjskih navad,
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pripomore k zagotavljanju vnosa gibanja v dnevne aktivnosti. Na novo oblikovani programi s tovrstno
tematiko, namenjeni staršem in otrokom do enega leta starosti, ki jih izvajajo nevrofizioterapevti, so
ključ do uspeha.



Aktivnosti za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo

Zdravstveni delavci in osebe z gibalno in/ali senzorično oviranostjo sodelujejo pri presoji ustreznosti
objektov in uporabe komunikacijskih ukrepov v zdravstvenih domovih. Na podlagi ugotovitev je
skupina pripravila predloge ukrepov za izboljšanje, ki se bodo v nadaljevanju projekta vnesli v sestavo
zdravstvenih domov.


Aktivnosti za osebe s težavami v jezikovnem sporazumevanju

Medkulturna mediacija je mednarodno uveljavljen program in praksa, ki se uporablja za
zmanjševanje neenakosti in ugotavljanje kakovostne obravnave v zdravstvenih in drugih ustanovah.
Namenjena je premostitvi ovir in nesporazumov, ki vznikajo ob jezikovnih, kulturnih, socialnih in
drugih razlikah. Za jezikovno pomoč ob vstopu v zdravstveno ustanovo, pri preventivnem pregledu in
drugih preventivnih obravnavah lahko zaprosite za tolmača ali medkulturnega mediatorja.


Aktivnosti z vidika razvoja novih vsebin samoocenjevanje zdravstvenega doma glede
zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin

Na podlagi predpisanih usmeritev za samooceno zdravstvenih domov na področju zmanjševanja
neenakosti v zdravju se bo postopoma uvajalo različne ukrepe in programe, ki bodo namenjeni
različnim ranljivim skupinam.

21

LOKALNA SKUPNOST, ZA ZDRAVJE VSEH

Za krepitev zdravja posameznika in skupnosti je potrebno sodelovanje celotne lokalne skupnosti.
Zato je smiselno spodbujanje kompetenc in pridobivanja spretnosti vseh deležnikov, ki lahko kakor
koli pripomorejo k ustvarjanju podpornega okolja za doseganje zastavljenih ciljev, povezanih z
zdravjem. Novi načini obravnave podirajo meje med področji ter spodbujajo medpoklicno in
medsektorsko usklajevanje aktivnosti za zmanjšanje neenakosti in krepitev zdravja. Lokalna skupina
za krepitev zdravja zagotavlja:
•

pravočasno in ustrezno zaznavanje zdravstvenih potreb lokalnega prebivalstva in odzivanje

•

sodelovanje med organizacijami v podporo preventivnim programom, ki omogočajo

•

hitro, točno in popolno izmenjavo informacij med partnerji,

•

oblikovanje učinkovitih, celovitih rešitev za doseganje ciljev, povezanih z zdravjem

nanje,
doseganje boljših rezultatov z istimi viri,

posameznika in skupnosti, ter
•

nenehno usposabljanje in pridobivanje novih veščin ter izmenjavo izkušenj med strokovnjaki.



Člani lokalne skupine za krepitev zdravja

Lokalno skupino za krepitev zdravja predvidoma sestavljajo predstavniki občine, ustanov
zdravstvenega in socialnega resorja (zdravstveni domovi in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti,
območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS), centri za socialno delo, območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje/uradi za
delo), vzgojno-izobraževalnih ustanov ter različnih nevladnih organizacij (društva, združenja in drugi).


Prednosti delovanja po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje
neenakosti v zdravju

Ključni cilj oblikovanja lokalne skupine za krepitev zdravja je spodbujanje kolektivne zavesti, povezane
z zdravjem. S poenotenjem delovanja ustanov v skupnosti omogočamo podporo posamezniku pri
skrbi za lastno zdravje, ki želi živeti v zdravem okolju. Tak način obravnave omogoča hitro
prepoznavanje potreb lokalnega prebivalstva in hitro odzivanje nanje ter oblikovanje ustreznih
preventivnih programov, prilagojenih skupnosti, za reševanje nastalih zdravstvenih stanj. Z
upoštevanjem možnosti formalne in neformalne oblike podpore posamezniku ali skupini razvija
podporno mrežo in skupine za samopomoč. Tak način delovanja od partnerjev v lokalnem okolju
zahteva usklajeno in povezano odpravljanje zaznanih ovir ter razvoj kompetenc, veščin in načinov
ukrepanja, ki presegajo klasične institucionalne oblike delovanja. Partnerji skupnostnega pristopa
postavijo skupne cilje ter načrtujejo in udejanjajo ukrepe na področju preventive, krepitve zdravja in
zmanjševanja neenakosti v zdravju.


Strategija in akcijski načrt za podporo pri krepitvi zdravja posameznikov in skupin

Najpomembnejša naloga članov lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v
zdravju je oblikovanje strategije in akcijskega načrta za podporo pri krepitvi zdravja posameznikov in
skupin. Doseganje cilja integrirane zdravstvenovzgojne politike lokalne skupnosti je mogoče s pravimi
in kakovostnimi informacijami, zato so oblikovani katalogi informacij, ki posameznika usmerjajo v
iskanje razpoložljivih programov za podporo pri krepitvi in ohranjanju zdravja.
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DRŽAVNI PRESEJALNI PROGRAMI ZA ZGODNJE
ODKRIVANJE RAKA (SVIT, DORA, ZORA)

Program Svit
Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka
na debelem črevesu in danki. Za to obliko raka je značilno, da se dolgo časa razvija brez očitnih
bolezenskih znakov. Največkrat se razvije iz predrakavih sprememb na steni črevesja, ki jih
imenujemo polipi. Če le-te odkrijemo pravočasno in jih odstranimo, lahko preprečimo razvoj bolezni.
Za uspešno zdravljenje že razvite bolezni pa je pomembno, da je odkrita v začetnih fazah. Program
Svit omogoča laboratorijske preiskave blata, s katerimi odkrijemo prikrite krvavitve, ki so pokazatelj
bolezenskih prememb v črevesu, ko še nimamo nobenih težav z zdravjem.
V program so na vsake dve leti vabljeni moški in ženske, stari od 50 do 74 let.
Kontakt:
Klicni center Svit: 01 620 45 21
Spletni naslov: www.program-svit.si
Elektronska pošta: info@program-svit.si
Brezplačno gradivo o Programu Svit se lahko naroči preko spletne trgovine ali naročilnice na
www.cindi-slovenija.net, v elektronski obliki je na voljo tudi na www.program-svit.si.

SVIT-ova KONTAKTNA TOČKA


ZD Velenje
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

KOLONOSKOPSKI CENTER
•
•
•

Splošna Bolnišnica Celje
Oblakova cesta 5, 3000 Celje
Bolnišnica Topolšica
Topolšica 64, 3326 Topolšica
Splošna Bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

Program Dora
Program Dora je državni presejalni program za raka dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah v
Sloveniji. Program omogoča izvedbo mamografije, s katero odkrivamo bolezenske spremembe na
dojkah, ki še niso tako velike, da bi jih ženska zatipala pri samopregledovanju ali pa bi jih odkril njen
zdravnik pri kliničnem pregledu. Tudi pri tej obliki raka je za uspešno zdravljenje zelo pomembno, da
se tumor odkrije še v zgodnji fazi, ko je majhen in omejen le na dojko.
V program so vsake dve leti vabljene ženske, stare od 50 do 69 let.
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Kontakt:
Klicni center Dora: 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
Spletni naslov: www.dora.onko-i.si
Elektronska pošta: dora@onko-i.si ali vprašajte svojega osebnega zdravnika ali ginekologa
Gradivo je v elektronski obliki na voljo na www.dora.onko-i.si

PRESEJALNI CENTER SLOVENJ GRADEC
Vključene občine:
Črna na Koroškem, Dravograd, Gornji Grad,
Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Muta,
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

Nazarje, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne na
Koroškem, Slovenj Gradec, Šmartno ob Paki,
Šoštanj, Velenje, Vuzenica, Prevalje, Ribnica na
Pohorju, Solčava, Rečica ob Savinji

Program Zora
Program Zora je državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu.
Rak materničnega vratu je posledica okužbe s humanim papilomskim virusom (HPV), ki lahko pri
nekaterih ženskah povzroči spremembo zdravih celic v rakave. Te celične spremembe potekajo
počasi in postopno več let. V tem obdobju se zdrave celice najprej spremenijo v predrakave, ki imajo
že nekatere rakave lastnosti, vendar se ne delijo nenadzorovano, ne rastejo invazivno in ne zasevajo.
Iz njih se, če jih ne zdravimo, postopno razvije rak. Ginekolog lahko s testom PAP (brisom
materničnega vratu) predrakave celice odkrije in pravočasno zdravi.
V program so na vsake tri leta vabljene ženske stare od 20 do 64 let, ki presejalni pregled opravijo pri
svojem izbranem ginekologu.
Kontakt:
Klicni center Dora: 01 587 95 75
Spletni naslov: www.zora.onko-i.si
Elektronska pošta: zora@onko-i.si
Gradivo je v elektronski obliki na voljo na www.zora.onko-i.si

DISPANZER ZA ŽENE ZD VELENJE
Korana Kuštrin,
dr. med., specialistka ginekologije in
porodništva

03 899 5 463

Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
Sabina Čas,
dr. med., specialistka ginekologije in
porodništva

03 899 5 465

Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
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Sonja Levak – Hozjan, dr.med., spec. gin. in
porod.

03 897 2 930

Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
GPD d.o.o.
Ginekološka ambulanta
Sončni grič 7, 3320 Velenje

03 897 2 700
064 261 390
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CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO-ŠALEŠKA,
ENOTA VELENJE

Delovna področja CSD:








Denarni prejemki in subvencije
Starševsko varstvo in družinski prejemki
Varstvo otrok in družine
Varstvo odraslih
Varstvo invalidov
Socialnovarstvene storitve

DENARNI PREJEMKI



Otroški dodatek

je dopolnilni prejemek namenjen za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico do otroškega
dodatka ima lahko eden izmed staršev oziroma druga oseba, ki skrbi za otroka s prijavljenim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, do njegovega 18 leta. Višina je odvisna od uvrstitve v dohodkovni
razred. Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z
mesecem rojstva otroka. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca
po vložitvi vloge. Pravica do otroškega dodatka se prizna največ za dobo enega leta.



Denarna socialna pomoč

je namenjena tistim, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne
morejo vplivati. Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas prebivanja v Republiki Sloveniji
zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.
Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, tujci, ki
imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, osebe, ki jim je
priznana mednarodna zaščita in njihovi družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine
pridobili dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji in imajo prijavljeno stalno oziroma začasno
prebivališče v Republiki Sloveniji ter osebe, ki jo lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki
obvezujejo Republiko Slovenijo. Upravičen je lahko tisti, katerega dohodek na osebo ne dosega meje
dohodkov, ki je zakonsko predpisana. Višina denarne socialne pomoči je med drugim odvisna od
števila družinskih članov, višine dohodkov, premoženja, prihrankov in zagotovljene oskrbe. Denarna
socialna pomoč se dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino
denarne socialne pomoči.
Informativna višina denarne socialne pomoči v letu 2019 (cenzus), je za:

status

prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem
varstvu

po
ZSVarPre
utež

znesek
€*

1

402,18

prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128
1,26
ur na mesec**

506,75

prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot
1,51
128 ur na mesec

607,29

samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno
0,7
pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci

281,53
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iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot
starši ali dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za
preživljanje
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša
od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno
prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in
imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi

0,76

305,66

vsako naslednjo odraslo osebo

0,57

229,24

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na
mesec

0,83

333,81

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na
0,7
mesec

281,53

otroka osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, dokler ga je ta
dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja

237,29

0,59

povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev
umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali
0,18
kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema

72,39

* pri dejanskih aktualnih zneskih se upošteva osnovni znesek minimalnega dohodka, ki od 1. 8. 2019
znaša 402,18 evra



Izredna denarna socialna pomoč

kot posebna oblika denarne socialne pomoči, se lahko dodeli samski osebi ali družini, ki se je iz
razlogov na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma, če
izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ne more pokriti. Višina
izredne denarne socialne pomoči je lahko mesečno največ v višini enega minimalnega dohodka
osebe ali družine, v enem letu pa lahko višina vseh prejetih izrednih denarnih socialnih pomoči znaša
največ petkratnik minimalnih dohodkov. Ne glede na omejitev izplačila izredne denarne socialne
pomoči v enem koledarskem letu v višini petkratnika minimalnega dohodka, se lahko višina treh
minimalnih dohodkov v enem koledarskem letu dodeli le za izredne stroške nastale zaradi naravne
nesreče ali višje sile.



Pravica do enkratne izredne socialne pomoči po smrti družinskega člana

Do pravice je upravičen družinski član umrlega, če je bil na dan smrti umrlega upravičen do denarne
socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ali katerega dohodek ne presega cenzusa.
Kot družinski člani umrlega se štejejo zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane
istospolne partnerske skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev
živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, bratje ali sestre, nečaki
ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje.
Ob izpolnjevanju dohodkovnega pogoja se lahko dodeli v višini osnovnega zneska minimalnega
dohodka.



Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba

Pravico do kritja stroškov pogreba lahko uveljavlja družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb v
Republiki Sloveniji, če je bil na dan smrti umrlega upravičen do denarne socialne pomoči ali
varstvenega dodatka ali katerega dohodek ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Kot družinski člani umrlega se štejejo zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane
istospolne partnerske skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev
živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, bratje ali sestre, nečaki
ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje. Pravica se lahko uveljavlja v roku enega leta od datuma smrti
svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti.
Ob izpolnjevanju dohodkovnega pogoja se lahko dodeli v višini dvakratnika osnovnega zneska
minimalnega dohodka, vendar ne več kot so znašali stroški pogreba.



Varstveni dodatek
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Namenjen je tistim, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne
morejo vplivati. Z varstvenim dodatkom se upravičencu za čas prebivanja v Republiki Sloveniji
zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški
z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin ipd.) in niso stroški za
zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so
trajno nezaposljive, trajno nezmožne za delo ali nezaposlene ženske starejše od 63 let oziroma moški
starejši od 65 let, če njihov dohodek oziroma lastni dohodek družine ne presega cenzusa za varstveni
dodatek.



Državna štipendija

Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja za doseganja višje ravni izobrazbe ter
vzpostavljanje enakih možnosti dostopa do izobraževanja. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje
stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom.
Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki so državljani Republike Slovenije in med
drugim izpolnjujejo starostni ter dohodkovni pogoj. Dodeli se za čas od začetka dodelitve štipendije
do izteka izobraževalnega programa, za katerega je bila štipendija dodeljena.
SUBVENCIJE IN OPROSTITVE PLAČIL
 Znižano plačilo vrtca
 Subvencija kosila za učence
 Subvencija malice za učence in dijake
 Subvencija najemnine
 Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
 Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
 Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev (institucionalnega varstva in pomoči na domu)
 Prispevek k plačilu družinskega pomočnika.

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE


Razmerja med starši in otroki
Predhodno družinsko posredovanje ob prenehanju zunajzakonske skupnosti



Ob prenehanju zunajzakonske skupnosti, v katero so vključeni mladoletni otroci, staršem center za
socialno delo nudi strokovno pomoč pri sklepanju sporazuma o nadaljnjem varstvu in vzgoji otrok,
stikih in preživnini. V okviru te naloge vam na centru za socialno delo pomagajo pri dogovarjanju, če
se starši soočate z različnimi stališči glede pomembnih zadev, ki se tičejo otroka (sprememba vrtca ali
šole, osebnega imena, stalnega prebivališča, ipd.).
 Določitev in sprememba osebnega imena
Pomoč staršem ali skrbnikom pri sporazumu o določitvi/spremembi otrokovega imena. V primeru, da
sodišče odloča o spremembi imena, ker se starša nista mogla sporazumeti, poda center za socialno
delo mnenje o otrokovih koristih.


Priznanje in/ali izpodbijanje očetovstva in materinstva

Že pred rojstvom otroka lahko bodoča starša, ki nista v zakonski zvezi, priznata očetovstvo ali
materinstvo otroka. To storita na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Starš ali otrokov
skrbnik ima pravico do izpodbijanja starševstva. Naloga centra za socialno delo je, da informira starša
z uvedbo postopka izpodbijanja starševstva, o poteku in pomenu za otroka in z odločbo postavi
skrbnika za posebni primer (osebo, ki bo skrbela izključno za varovanje koristi otroka).


Mnenje Centra za socialno delo o otrokovi koristi glede stikov, varstva in preživljanja

Kadar se starša ob razvezi ali prenehanju skupnega življenja ne moreta dogovoriti glede preživljanja
in varstva skupnih otrok ter se sporazumeti o stikih, o tem odloča sodišče, ki si pridobi mnenje centra
za socialno delo o koristi otroka.


Privolitev k odtujitvi ali obremenitvi premoženja otroka
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Starši smejo s privolitvijo centra za socialno delo odtujiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojega
otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in oskrbe, ali izobrazbe, ali če to zahteva kakšna
druga njegova korist.



Posebno varstvo otrok in mladostnikov
Ukrepi centra za socialno delo

temeljijo na zaščiti otroka in ne na kaznovanju staršev za njihova dejanja; če starši ne poskrbijo za
svojega otroka, center za socialno delo poseže v njihovo starševsko pravico z namenom zavarovati
otroka. Najprej izbere ukrep, ki bo starše in otroka najmanj prizadel, pa bo vendar z njim dosežen
želeni učinek, (svetovanje staršem, učiti starše kako negovati in vzgajati otroka, jih napotiti v vzgojno,
zdravstveno, svetovalno institucijo, določiti stalni nadzor nad izvrševanjem starševske skrbi, pomagati
staršem pri urejanju življenjskih razmer). Skrajni ukrep je umik otroka iz družine in namestitev v
rejniško oskrbo ali institucijo.


Skrbništvo za mladoletne osebe

Namen skrbništva nad mladoletno osebo je skrb, vzgoja in izobrazba s katero otrok vsestransko
razvije osebnost in se ga usposobi za samostojno življenje ter delo. Zajema tudi skrb za
mladoletnikovo premoženje, pravice in koristi. S tem ukrepom se nadomešča skrb staršev, ki nočejo,
ne morejo ali ne smejo skrbeti za otroka.



Rejništvo

Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, namenjeno otrokom, ki začasno, krajši ali daljši
čas, ne morejo bivati v družini. Namen rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši,
omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje
ter delo.


Oddaja otroka v zavod

Če je zaradi otrokovih osebnostnih ali vedenjskih težav, ki bistveno ogroža njegov zdrav razvoj, na
lastno pobudo ali na predlog staršev, se otroka oziroma mladostnika lahko namesti v zavod. Razlogi
za tak ukrep so navadno podani pri mladoletniku samem, čeprav so težave pri otroku pogosto
posledica zanemarjanja vzgoje in varstva. V okviru institucionalnega varstva, ob pomoči različnih
strokovnjakov, ki so v zavodu z namenom, da mladostniku pomagajo, je priložnost da zaključi šolanje
in pridobi pozitivne izkušnje za življenje.


Posvojitev

je posebna oblika varstva otrok, kadar so starši neznani, ali če so privolili, da dajo otroka v posvojitev.
Privolitev staršev ni potrebna, kadar jim je bila odvzeta starševska skrb, ali če trajno niso sposobni
izraziti svoje volje, kar sodišče ugotovi v posebnem postopku. S posvojitvijo nastane med
posvojiteljem/ico in posvojencem/ko enako razmerje, kot je med starši in otroci. Posvojitev je trajna
in se ne more razvezati.
VARSTVO ODRASLIH
Centri za socialno delo pomagajo odraslim posameznikom, ki potrebujejo pomoč pri urejanju
statusnih vprašanj, pri invalidnosti, bolezni, skrbništvu in pomagajo obsojeni osebi pred, med in po
izteku kazni.
VARSTVO INVALIDOV
 Pravica gluhe osebe do tolmača
 Postopek za priznanje statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb
 Pravice, ki jih prinaša status invalida
 Pravica do osebne asistence
 Pravica do komunikacijskega dodatka
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SOCIALNOVARSTVENE STORITVE
Storitve so dostopne posamezniku, družini in skupini pri preprečevanju in odpravljanju osebnih stisk,
nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Kdo je upravičen? Upravičen je vsakdo, ki potrebuje
pomoč, vključitev je prostovoljna.
Prva socialna pomoč
Strokovni delavec ali strokovna delavka se vam bo na razgovoru najprej predstavila in vas spodbudila,
da spregovorite o stiskah in težavah, da poveste čim več pomembnih podatkov, da izrazite stališče do
razmer v katerih se nahajate. Pomagala vam bo prepoznati stiske in težave, pri tem bo upoštevala
vaša pričakovanja in predloge za rešitev . Strokovni delavec ali strokovna delavka vas bo seznanila s
socialno varstvenimi storitvami in prejemki, ki so vam na voljo, kako jih uveljaviti, kakšne so vaše
dolžnosti, o tem kakšne mreže pomoči in program vam je na voljo.
Osebna pomoč
je namenjena vsakomur, ki se zaradi različnih vzrokov znajde v stiski ali težavi ter lahko ob ustrezni
strokovni pomoči normalno živi v svojem okolju. Za storitev se odločite prostovoljno. Glede na stisko
ali težavo, ki jo imate se lahko vključite v oblike pomoči: Svetovanje, Urejanje ali Vodenje.
Pomoč družini na domu
Pomoč v obliki socialne oskrbe na domu izvajamo v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini
Šmartno ob Paki. Storitev se izvaja na domu uporabnika/ce in obsega različne oblike:
gospodinjsko pomoč (npr. prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil,
pomivanje uporabljene posode…),
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (npr. pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri
umivanju, hranjenju…),
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (npr. informiranje ustanov o stanju in potrebah
upravičenca/ke ter priprava upravičenca/ke na institucionalno varstvo)
Pomoč družini za dom
Obsega strokovno svetovanje in pomoč družini pri urejanju odnosov med družinskimi člani/članicami,
strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za opravljanje njene
vsakdanje vloge.

Kontakt:
Naslov: Prešernova cesta 10, 3320 Velenje
Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 13.00
Telefon: (03) 898-45-01
Elektronska pošta: gpcsd.velen@gov.si

Za več informacij o posamezni pravici, storitvi ali nalogi centra, se obrnite na center za socialno delo
ali na spletno stran ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE (ZRSZ),
OBMOČNA SLUŽBA VELENJE

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je osrednja institucija na trgu dela.
Je javni zavod, organiziran enotno za območje RS. Zaradi dostopnosti storitev in zagotavljanja pravic
po Zakonu o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD) izvaja svoje dejavnosti na sedežu in po
organizacijskih enotah v skladu s teritorialno organiziranostjo.
Območna služba Velenje strokovno in organizacijsko vodi in izvaja osnovne poslovne naloge
vseživljenjske karierne orientacije, posredovanja zaposlitve, aktivne politike zaposlovanja ter izvajanja
zavarovanja za primer brezposelnosti in zagotavljanja pravic iz tega zavarovanja na svojem območju.
V sklopu Območne službe Velenje deluje šest Uradov za delo: Velenje, Mozirje, Slovenj Gradec, Ravne
na Koroškem, Radlje ob Dravo in Dravograd.

Temeljne dejavnosti Zavoda:









izvajanje storitve vseživljenjske karierne orientacije,
posredovanje zaposlitve na ozemlju RS, EU, EGP in Švice,
izdajanje delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem,
odločanje o zahtevkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ),
sodelovanje pri oblikovanju strokovnih podlag za pripravo predpisov s področja urejanja trga dela,
izvajanje storitev omrežja EURES,
izdelovanje analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda.

Prijava pri Zavodu















V evidenco brezposelnih oseb se iskalec zaposlitve uvrsti, če je zmožen za delo, aktivno iščete
zaposlitev in jo je pripravljeni sprejeti ter:
ni v delovnem razmerju;
ni samozaposleni;
ni družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi;
ni ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
ni pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet;
ni upokojenec;
nima statusa dijaka, vajenca ali študenta;
nima statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

V evidenco brezposelnih se osebo uvrsti tudi, če:
imate status dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, če
prejemate denarno nadomestilo, dokler ga prejemate;
ste državljan države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške,
Lihtenštajna) ali Švicarske konfederacije;
ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije,
Norveške, Lihtenštajna) ali Švice, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:
stalnega prebivanja v Sloveniji;
začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom,
prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev
nezakonitega zaposlovanja;
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priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu
tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi
združitve družine);
priznanega statusa osebe z začasno zaščito;
ste tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za
zaposlitev, samozaposlitev ali delo (tudi tujec z modro karto EU);
če ste tujec, ki v Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o
pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter na podlagi zaposlitve
ali samozaposlitve izpolnjujete pogoje za prejemanje denarnega nadomestila za brezposelnost v
Sloveniji, dokler prejemate to nadomestilo;
če ste tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim še na podlagi Zakona o
zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), do poteka veljavnosti navedenega dovoljenja (75. člen –
prehodna določba Zakona o urejanju trga dela: ZUTD).
-






Pravico do prostega dostopa na trg dela ohrani oseba tudi v času, ko v Sloveniji prebiva na podlagi
potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.

Pri iskanju zaposlitve in načrtovanju poklicne kariere Zavod nudi:







Posredovanje na prosta delovna mesta
Informiranje o trgu dela in možnostih zaposlovanja
Orodja za samostojno vodenje kariere
Karierno svetovanje
Učenje veščin vodenja kariere
Storitve vseživljenjske karierne orientacije za učence, dijake in študente ter njihove starše

Storitve so na voljo preko spletnih storitev Zavoda (eSvetovanje), preko Kontaktnega centra
(brezplačna telefonska številka 080 20 55 kontaktni.center@ess.gov.si ), v Kariernih središčih in na
Uradih za delo.
Znanje omogoča pridobitev zaposlitve ali ustvarjanja nove zaposlitvene priložnost zase. Na tej poti
Zavod pomaga s programi:

Usposabljanja in izobraževanja

Zaposlovanja

Samozaposlovanja
Programi se izvajajo v okviru aktivne politike zaposlovanja.

Denarno nadomestilo
Denarno nadomestilo lahko pridobi:




kdor je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti najmanj deset
mesecev v zadnjih 24 mesecih,
je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v
zadnjih 24 mesecih,
če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v
zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa
prispevkov ni plačal).
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Denarno nadomestilo med brezposelnostjo lahko pridobi brezposelna oseba, pri kateri delovno
razmerje ni prenehalo po lastni krivdi ali volji.
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti zavarovanec, ki mu je prenehala pogodba o
zaposlitvi:















na podlagi pisnega sporazuma;
zaradi redne odpovedi, ki jo je podal delavec, razen v primeru, ko zakon, ki ureja delovna razmerja
določa, da ima delavec kljub redni odpovedi enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove
delodajalec iz poslovnih razlogov;
zaradi delodajalčeve redne odpovedi, podane delavcu iz krivdnega razloga;
zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti v
primerih, ko je delodajalec delavcu ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo
in za nedoločen čas, delavec pa je to ponudbo odklonil;
zaradi delodajalčeve izredne odpovedi,
zaradi izredne odpovedi s strani delodajalca prenosnika, ker je delavec odklonil prehod in
dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku;
zaradi delodajalčeve redne odpovedi v nasprotju z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja,
ki določajo posebno varstva delavca pred odpovedjo, delavec pa za zavarovanje svojih pravic ni
zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva;
če starejšemu delavcu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja delovna razmerja, ni zagotovljena
pravica do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve
minimalnih pogojev za starostno upokojitev, pa je dal pisno soglasje k odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnega razloga;
če delavec v času odpovednega roka neupravičeno odkloni novo ustrezno zaposlitev za nedoločen
čas, ki mu jo ponudi delodajalec ali zavod pri drugem delodajalcu;
zaradi prenehanja funkcije ali imenovanja nosilca javne ali druge funkcije v organih zakonodajne,
izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, pa delavec ni
uveljavljal pravice do vrnitve na delo skladno s predpisi, ki to omogočajo.

Pravico do denarnega nadomestila pa lahko kljub temu uveljavi:






zavarovanec, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi ali se sporazume o prenehanju pogodbe o
zaposlitvi zaradi preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s katero najmanj eno leto
živi v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več
kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom;
zavarovanec, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ker so se mu pri spremembi delodajalca po
zakonu, ki ureja delovna razmerja, iz objektivnih razlogov poslabšale pravice iz pogodbe o
zaposlitvi;
eden od staršev, ki redno odpove ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi
nege in varstva štirih ali več otrok, ki je uveljavil pravico do plačila prispevkov za socialna
zavarovanja po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo, ko mu ta pravica preneha.

Zavarovanci, ki niso bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja, ne morejo uveljaviti pravice do
denarnega nadomestila, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov.
Med objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti: dalj časa trajajoča bolezen
zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju
zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v
pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi.
Pravice iz zavarovanja pridobi zavarovanec na podlagi plačila prispevkov, razen osebe, ki je bila
vključena v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja.
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Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev
starostne pokojnine (60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa) in zavarovanec, ki
izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.

Roki za uveljavitev pravice
Denarno nadomestilo pripada zavarovancu z naslednjim dnem po prenehanju pravnega razmerja, ki
je bilo podlaga za obvezno zavarovanje, če se prijavi pri Zavodu in vloži vlogo za uveljavitev pravice do
denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja. Če uveljavlja denarno
nadomestilo po tem roku, se skupna dolžina prejemanja denarnega nadomestila skrajša za
koledarske dneve, ki pretečejo od 31. dneva po prenehanju obveznega zdravstvenega zavarovanja do
dneva vložitve zahteve.
Rok ne teče v primeru bolezni, upravičenosti do starševskega dodatka, med vojaško dolžnostjo ter
opravljanjem nalog oziroma usposabljanjem za zaščito in reševanje na poziv pristojnega organa,
prestajanjem pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do šest mesecev.
Po prenehanju navedenih razlogov se mora brezposelna oseba v roku 30 dni prijaviti pri Zavodu in
vložiti zahtevek. Če uveljavlja nadomestilo po tem roku, se mu skupna dolžina prejemanja denarnega
nadomestila skrajša za koledarske dneve, ki pretečejo od 31. dneva po prenehanju razloga za
mirovanje roka do vložitve zahteve.
Zavarovanec, ki se v roku 30 dni po prenehanju zavarovanja zaposli, pridobi pravico do denarnega
nadomestila, če se prijavi pri Zavodu in vloži zahtevo za uveljavitev pravice pred dnevom nove
zaposlitve.

Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja
Prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelno osebo, ki je upravičena do denarnega
nadomestila, izvede Zavod RS za zaposlovanje z dnem, ko ji je z odločbo priznal pravico do denarnega
prejemka, odjavo pa z iztekom, prenehanjem oz. mirovanjem te pravice
V času od prijave pri Zavodu do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila si
brezposelna oseba obvezno zdravstveno zavarovanje uredi sama, in sicer na enoti oziroma izpostavi
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojni po občini stalnega prebivališča.
Ko brezposelna oseba prejme odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti oz.
izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in
uveljavi morebitno vračilo vplačanega prispevka.

Zaposlovanja invalidov
Zavod si prizadeva pri vključevanju brezposelnih invalidov in brezposelnih oseb, ki imajo omejitve pri
zaposlovanju, v ukrepe države na trgu.
V okviru redne dejavnosti Zavod izvaja naslednje storitve:



posredovanje invalidov na ustrezna in primerna prosta delovna mesta in sočasno sodelovanje z
invalidskimi podjetji;
informiranje strank s statusom invalidnosti o možnostih vključevanja v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja;
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nudenje podpore in psihosocialne pomoči strankam;
vključevanje v storitve zaposlitvene rehabilitacije h koncesionarjem (Integra Inštitut za razvoj
človeških virov Velenje; Zavod RUJ Nazarje; Racio d.o.o. Celje URI Soča Ljubljana).

V okviru Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov Zavod izvaja rehabilitacijsko
svetovanje z namenom in ciljem:







povečanja zaposljivosti invalidov,
vzpostavitve pogojev za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela,
odstranjevanja ovir in ustvarjanja enakih možnosti,
vodenja postopka za ureditev statusa invalida,
pridobitve pravice do zaposlitvene rehabilitacije,
spodbude za zaposlovanje invalidov in načine njihovega financiranja.

Več informacij o delovanju Zavoda na https://www.ess.gov.si/

Kontakt:
Naslov: Rudarska cesta 6a, Velenje
Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
Četrtek: Ni uradnih ur
Petek: 8.00 - 13.00
Telefon: (03) 898-82-10
Brezplačna telefonska številka 080 20 55; kontaktni.center@ess.gov.si
Spletni naslov: https://www.ess.gov.si/
Elektronska pošta: gpzrszVelenje@ess.gov.si

35

MESTNA OBČINA VELENJE

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m. Osrednji del
občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski del Šaleške doline je urbaniziran, saj
se je mesto, ki je po številu prebivalcev osmo največje v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let
razširilo med nekdanjimi naselji in zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno.
Severno obrobje občine sega v hribovit svet, ki se razteza od Razborja do Graške Gore in preko
prebojne doline Pake v Hudi luknji do Paškega Kozjaka. Vzhodna meja občine poteka po Dobrnskem
podolju, preko potoka Pirešica, proti jugu na Ponikovsko planoto in Ložniško gričevje, ki Šaleško
dolino ločujeta od Spodnje Savinjske doline. Zahodna meja občine razpolovi Šaleško dolino v smeri
sever-jug na območju nekdanje vasi Preloge, kjer danes pod dolinskim dnom poteka v Premogovniku
Velenje najintenzivnejši odkop lignita. Meja se nadaljuje po spodnjem toku potoka Velunja do
podnožja Graške Gore.
Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje,
Esotech …) in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi upravnimi,
izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi. Velenje ima status mestne občine
Površina celotne MO Velenje meri 83,5 km2, na dan 1. 1. 2018 je na področju MO Velenje živelo
32.959 prebivalcev. Gostota poselitve je znašala ? prebivalcev na km2, povprečna starost prebivalcev
je ? let.
V MO Velenje je 14 enot vrtcev, 6 osnovnih šol, Center za vzgojo in izobraževanje (CVIU), Varstveno
delovni center SAŠA, Šolski center Velenje (ŠCV), Glasbena šolo Fran Korun Koželjski Velenje, Visoka
strokovna šola za varstvo okolja, Fakulteta za energetiko, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje šolanje za odrasle in Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje.
Mestna občina Velenje je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom. Občina v skladu s
statutom in zakoni samostojno opravlja zadeve javnega pomena na številnih področjih.
Ranljivim skupinam v lokalnem okolju pomaga tako, da pospešuje službe socialnega skrbstva,
predšolskega ter osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele. V
občini se izvaja projekt Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje, občina pa zagotavlja denarno
pomoč ob rojstvu otroka in subvencionira programe v vrtcih. Zagotavlja in so(financira) zakonsko
obvezne storitve, ki so družinski pomočnik, pomoč družini na domu, doplačila oskrbnih stroškov za
občanke in občane v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenih zavodih, sofinanciranje programa
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Velenje, za namen delovanja in splošne humanitarne
programe. Poleg teh storitev (so)financira občina tudi javna dela iz področja socialnega in
zdravstvenega varstva, socialne in zdravstvene programe/projekte v Mestni občini Velenje in srečanje
starostnikov nad 70 let po krajevnih skupnostih. Občina financira obvezno zdravstveno zavarovanje
za občane, pomaga pa jim tudi z enkratnimi izrednimi denarnimi pomočmi. V občini deluje Odbor za
pomoč občankam in občanom, ki uravnoteženo koordinira dobrodelne aktivnosti za pomoč
posameznikom in družinam. Socialno ogroženim je omogočen brezplačen dnevni topli obrok v
programu Javna kuhinja, brezdomnim osebam je nudeno zavetišče v Centru za brezdomne osebe
Društvo Hiša. V občini se izvaja projekt Donirana hrana in humanitarni prevozi, pri čemer prostovoljci
organizirano prevzamejo ter predajo hrano, ki je pred iztekom roka uporabnosti in bi jo drugače
trgovci ob koncu dneva dali v uničenje. V projektu Velenje, starosti prijazno mesto, katerega cilj je
izboljšanje kakovosti življenja starejših občank in občanov se izvajajo številne aktivnosti, kot so
prireditve, okrogle mize, predavanja, delavnice. V okviru projekta Občina po meri invalidov pa občina
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obvešča in osvešča javnost o položaju in pravicah invalidov, razvija podporno okolje in programe, ki
omogočajo čim bolj neodvisno življenje invalidov ter odpravlja ovire, ki onemogočajo neodvisno
življenje invalidov. V občini deluje tudi Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje
zasvojenosti z drogami.
Mestna občina Velenje pri svojem delovanju sodeluje s Centrom za socialno delo Savinjsko-Šaleška,
enota Velenje, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi ter institucijami. Zagotavlja in pospešuje
tudi zdravstveno in lekarniško dejavnost tako, da ustanovi javne zavode in zagotavlja pogoje za
njihovo delovanje ter v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov.
Občina zmanjšuje socialno stisko tudi s pospeševanjem razvoja gospodarskih panog, ustvarjanjem
pogojev za gradnjo stanovanj, skrbjo za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
ustvarjanjem pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanjem vzgojno izobraževalne, raziskovalne,
kulturne in društvene dejavnosti ter razvojem športa in rekreacije. Zagotavlja neprofitna stanovanja,
subvencionira najemnine poslovnih prostorov in obratovalne stroške, za namen delovanja društev.
Sofinancira mladinske in kulturne programe/projekte, programe organizacij upokojencev, letne
programe športa v Mestni občini Velenje, delovanje Večgeneracijskega centra Planet generacij in
Centra za družine Harmonija. Občankam in občanom je na voljo brezplačno pravno svetovanje,
mestna blagajna, ki omogoča plačevanje položnic brez provizije, brezplačen mestni potniški prevoz
Lokalc, brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane občane Kamerat in brezplačna izposoja koles
Bicy.
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OBČINA ŠOŠTANJ

Občina Šoštanj leži v zahodnem delu Šaleške doline, ob spodnjem toku reke Pake.
Območje občine Šoštanj je bilo od leta 1963 do leta 1995 del tedanje večje Občine Velenje, vendar pa
je občina Šoštanj obstajala že v času malih občin pred in po drugi svetovni vojni, ter bila do leta 1963
samostojna. Njen današnji obseg je zelo podoben nekdanjemu. Velik del je hribovit, v polpreteklem
obdobju so ta območja doživljala demografsko krizo zaradi odseljevanja prebivalstva kot posledice
rudarjenja.
Osrednji nižinski del zajema mesto Šoštanj, ki je bilo do šestdesetih let prejšnjega stoletja upravno,
kulturno in gospodarsko središče Šaleške doline ter sedež upravnega okraja. Bogata nahajališča
lignita pod SV delom mesta in pod vasmi Družmirje in Gaberke ter ustanovitev in delovanje
Termoelektrarne Šoštanj so zaznamovali razvoj Šoštanja od petdesetih let prejšnjega stoletja dalje.
Termoelektrarna Šoštanj, zgrajena leta 1955, je največja elektrarna v Sloveniji, ki državi zagotavlja
tretjino slovenske elektrike, v kritičnih točkah pa več kot polovico.
Občina Šoštanj je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, na območju naselij krajevnih skupnosti: Bele Vode, Družmirje, Florjan, Gaberke, Lokovica, Ravne, Skorno pri Šoštanju,
Šentvid nad Zavodnjem Šoštanj, Topolšica in Zavodnje.
Območje občine meri 96,6 km2, na dan 1. 1. 2018 je na območju občine živelo 8.667 prebivalcev.
Gostota poselitve je znašala 88 prebivalcev na km2, kar občino uvršča med srednje velike slovenske
občine. Občina Šoštanj je glede na starost njenih prebivalcev uvrščena med t.i. »stare občine«, saj je
delež prebivalcev, starejših od 80 let, višji od deleža prebivalcev, mlajših od 15 let.
Osnovno šolo v Šoštanju skupaj s podružnico Topolšica obiskuje 777 šolarjev, v predšolsko vzgojo pa
je vključenih 356 malčkov oz. 77 % celotne predšolske populacije.
Zametki humanitarne društvene dejavnosti v Šoštanju segajo v prvo polovico 20. stoletja, ko je bil
ustanovljen Krajevni odbor Rdečega križa, na šoštanjski meščanski šoli pa razredni in šolski odbor
podmladka Rdečega križa. Šolski odbor RK je pospešil skrb za zdravje šolarjev in osveščanje staršev
na ta način, da so imeli dvakrat letno predavanja zdravnika na temo o nalezljivih boleznih ter prva
pomoč v primeru nezgod.
Na pobudo krajevnega odbora RK je bila ustanovljena šolska kuhinja, leta 1932 je pričel delovati
oddelek za manj nadarjene otroke. Z izkupičkom od uprizarjanja gledaliških iger za otroke in odrasle
je meščanska šola od 1925 do začetka 2. SV omogočala nakup šolskih potrebščin in oblačil za revne
otroke.
Občina Šoštanj izvaja zakonsko določene naloge s področja sociale in uresničuje načela Resolucije o
socialnem varstvu. Na območju občine imajo sedež štiri humanitarna društva in en pododbor
humanitarnega društva , v vseh krajevnih skupnostih delujejo krajevne organizacije Rdečega križa.
Občina redno letno pogodbeno sofinancira delovanje OZRK Velenje ter Društva gluhih in naglušnih
Velenje in na podlagi javnega razpisa dodeljuje sredstva za delovanje humanitarnih in invalidskih
organizacij. Vsem humanitarnim društvom, ki izrazijo željo za izvedbo predavanj o zdravstveni
preventivi, zagotavlja brezplačen najem prostorov.
V letu 2018 je sofinancirala programe delovanja 17-ih humanitarnih in invalidskih društev in
organizacij. Programi vseh prijavljenih društev so bili po naravi delovanja humanitarni, zdravstveni ali
socialni.
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S pomočjo brezplačnih in subvencioniranih toplih obrokov občina skrbi za socialno ranljive skupine
prebivalstva. Tem pomaga tudi z enkratnimi denarnimi socialnimi pomočmi, namenja sredstva za
nakup šolskih potrebščin socialno šibke učence, sofinancira šolo v naravi za šoštanjske šolarje s
posebnimi potrebami,

subvencionira najemnine, zagotavlja dodatne subvencije za uporabnike

socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, spodbuja in sofinancira javna dela za socialne
programe - pomoč ranljivim skupinam in

delo v varstveno delovnih centrih. Občina zagotavlja

sredstva za sofinanciranje bivanja starejših in invalidnih oseb v institucionalnem varstvu in 3 x letno
sredstva za nakup prehrambenih paketov Rdečega križa, sofinancira srečanja starejših občanov po
vseh krajevnih skupnostih in zagotavlja pomoč v primeru izrednih dogodkov.


ANALIZA STANJA



stopnja registrirane brezposelnosti znaša 10,1 % in je višja od SLO povprečja;



med prejemniki izrednih denarnih socialnih pomoči Občine Šoštanj v obdobju 2014 –
2018 je bilo največ samskih oseb; izstopajo upokojenke, ki so nenadno ovdovele, njihova
pokojnina pa je nižja od 500,00 EUR; sledijo samske osebe brez zaposlitve;



za 39 % občank in občanov, ki zaprosijo za občinsko denarno pomoč , je denarna
socialna pomoč CSD edini vir dohodka;



23 % vseh vlog za denarno pomoč prihaja iz nepopolnih enostarševskih družin (matere
samohranilke);



med upravičenci pomoči na domu je prav tako največ samskih oseb, ki bivajo na
odročnih, samotnih kmetijah; socialne oskrbovalke jim pogosto predstavljajo edini stik s
svetom;



Samske upokojenke in upokojence z nizkimi dohodki opredeljujemo kot najbolj ranljivo
skupino na območju občine Šoštanj.
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Občina Šmartno ob Paki se razprostira ob porečju spodnjega dela Pake, stiku treh slikovitih dolin
Šaleške, spodnje in zgornje Savinjske. V osrčje občine pripeljeta dve glavni cestni vpadnici, iz
štajerske avtoceste Ljubljana-Maribor in iz šaleške in koroške smeri pa do Šmartnega vodi cesta iz
Velenja. Območje občine meri 18,2 km2, na dan 1. 1. 2018 je na območju občine živelo 3.224
prebivalcev. Gostota poselitve je znašala 177,1 prebivalcev na km2, povprečna starost prebivalcev je
42,3 let.
Občina Šmartno ob Paki spada med manjše slovenske občine, vendar zaradi svoje lege in centralnosti
občinskega središča pomembno stičišče v tem delu Slovenije. Ustanovljena je bila z zakonom, pred
letom 1995 pa del tedanje večje Občine Velenje. Občino sestavljajo naselja – deset vaških skupnosti:
Šmartno ob Paki, Gorenje, Paška vas, Rečica ob Paki, Podgora, Mali Vrh, Veliki Vrh, Gavce, Skorno in
Slatina. Občinsko središče je bilo nekoč izrazito agrarno, ki se danes preoblikuje v urbanizirano
naselje z razvijajočo se obrtno dejavnostjo. Največ gospodinjstev je v naselju Šmartno, najmanj v
kraju Gorenje, ki pa je znan po nastanku zametkov tovarne gospodinjske opreme Gorenje. Občina
ima dva javna zavoda in sicer Mladinski center in Osnovno šolo bratov Letonja z vrtcem Sonček.
Mladinski center nudi prostore v objektu Marof za razne prireditve, delavnice, predavanja in druženja
občanom in občankam. Športni center omogoča sproščeno rekreiranje na igrišču z umetno travo,
odbojkarsko igrišče in na velikem nogometnem stadionu. Martinova vas je stičišče druženja, kjer
imajo svoj prostor društva.
Občina izvaja tudi zakonsko določene naloge s področja sociale. Na območju občine delujejo dve
krajevni organizaciji Rdečega križa

Šmartno ob Paki in Gorenje. Pogodbeno sofinancira tudi

delovanje OZRK Velenje in Društvo gluhih in naglušnih Velenje. V občini deluje več humanitarnih,
invalidskih,

kulturnih in športnih društev, ki jim občina omogoča delovanje s sofinanciranjem

sredstev na javnih razpisih in zagotavlja prostorske pogoje za njihovo delovanje.
Občina skrbi tudi za socialno ranljive skupine. Občanom pomaga z enkratnimi denarnimi socialnimi
pomočmi, subvencionira najemnine, namenja sredstva socialno šibkim učencem , zagotavlja dodatne
subvencije za uporabnike socialne pomoči družini na domu, sofinancira bivanje starejših in invalidnih
oseb v domovih za ostarele. Dodatno zagotavlja tudi pomoč v primeru izrednih dogodkov, sofinancira
srečanje občanov starejših od 70 let, trikrat letno financira sredstva RK za razdelitev prehrambenih
paketov pomoč potrebnim občanom in sofinancira dejavnost športa in rekreacije.
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PROGRAMI NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE VELENJE

Naslov: Foitova 2, 3320 Velenje
Telefon: (03) 897 36 00; 041 408 896
Uradne ure: ponedeljek, sreda, petek od 8. do 12. Ure in sreda od 14. do 16. ure
SKLADIŠČE ZA OBLAČILA je na lokaciji Prešernova 9b, Velenje (za Pekarno Presta): izdaja oblačil je
vsako prvo in drugo sredo v mesecu od 12. do 16. Ure. Oddaja rabljenih oblačil je možna kadarkoli v
kontejner, ki je postavljen pred skladiščem.
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE VELENJE (RKS OZ Velenje) je samostojno, nevladno,
humanitarno, nepridobitno in prostovoljno združenje. Povezujemo Krajevne organizacije Rdečega
križa in Aktive Rdečega križa v podjetjih. Vsi skupaj pa smo del Rdečega križa Slovenije in ta del
Mednarodnega RK in Rdečega polmeseca, ki je prisoten v 186 državah.
Področja našega delovanja so široka in zajemajo organizacijo krvodajalskih akcij, vpisovanje
darovalcev organov po smrti, poizvedovanje o pogrešanih, pomoč v naravnih in drugih nesrečah,
izvajanje različnih oblik tečajev prve pomoči.
Pomembna je tudi socialna dejavnost, kjer v približno šestih delitvah letno razdelimo od 70 do 80 ton
hrane, 10 ton higiene in cca 3 tone oblačil in obutve. Prosilci za pomoč v prehrani in oblačilih pri nas
prejmejo vlogo za dodelitev pomoči, kjer posredujejo svoje osnovne podatke, predložijo fotokopije
dokumentov o dohodkih vseh družinskih članov (plačilne liste/pokojnine, nadomestil, preživnin,
invalidnin, odločb CSD), podatke iz gospodinjske evidence o družinski skupnosti, o prijavi na Zavod RS
za zaposlovanje. Po oddani podpisani popolni vlogi prosilce, ki ne presegajo zahtevanega cenzusa, ki
je določen v naših pravilnikih pisno povabimo po prejem pomoči.
Pred začetkom šolskega leta cca 140 otrokom pomagamo pri nabavi šolskih potrebščin v vrednosti
50,00 EUR na otroka. Letno peljemo na brezplačno letovanje na Debeli rtič od 25 do 30 otrok in od 48 starostnikov.
Veliko skrb posvečamo starejšim, saj naši prostovoljci po KO RK organizirajo srečanja starejših
krajanov, obiskujejo bolne in invalidne po domovih in po domovih za varstvo odraslih. Izvajamo
delavnice z namenom druženja (telovadba, ročna dela).
Na področju preventive in zdravstvene dejavnosti po naših Krajevnih organizacijah Rdečega križa
izvajamo različna zdravstvenovzgojna predavanja in delavnice Temeljnih postopkov oživljanja in
uporabe defibrilatorja. Izvajajo se meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi.
Na področju dela z mladimi že nekaj let po šolah izvajamo učne urice za prvo triado, kjer učence
seznanimo z organizacijo Rdečega križa in prostovoljstvom.
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ŽUPNIJSKA KARITAS
Ime: Župnijska Karitas Velenje – bl. Anton Martin Slomšek
Naslov: Šembriška cesta 27, 3320 Velenje
Odgovorna oseba: Jelka Borovnik
Dežurstvo: vsako sredo od 16. do 18. ure, na Kersnikovi cesti 13
Telefon: 031 832 350
Elektronska pošta: jelka.borovnik@siol.net
Naša dejavnost je pretežno pomoč ranljivim skupinam prebivalstva predvsem starejšim,
nezaposlenim, nezaposljivim, invalidom, zaposlenim z nizkimi dohodki, upokojenci, matere z otroki in
podobne skupine.
Naša KARITAS je organizirana

pri Župniji blaženega Antona Martina Slomška Velenje, sedež

Šembriška cesta 27. Ker pa ostali dve župniji nista organizirali svoje KARITAS, naša dejavnost pokriva
celotno območje Mestne občine Velenje. Pomoč nudimo izključno občanom in stanovalcem v Mestni
občini Velenje.
Delujemo samostojno, vendar v okviru Slovenske KARITAS. Veliko nam pomaga Škofijska KARITAS
Celje z nabavami prehranskih in higienskih artiklov, prav tako v jesenskem času z zelenjavo (paprika,
krompir, zelje) in sadjem (jabolka). Imamo interna pravila, po katerih razdelimo prehranske artikle,
glede na število družinskih članov, pa tudi ugotavljamo upravičenost do pomoči glede na dohodke
vseh družinskih članov.
Prehranske pakete razdeljujemo 10 x letno, vendar imamo dežurno službo vsako sredo v našem
humanitarnem skladišču na Kersnikovi cesti 13. Skrbimo za to, da nihče od nas ne gre praznih rok,
vedno se najde primerno živilo za nenajavljenega iskalca.
Letno razdelimo 40 do 45 ton živil. Stranke oskrbujemo tudi z oblačili in obutvijo, z igračami, manjšim
pohištvom (otroški vozički, posteljice, manjši gospodinjski aparati in drugo).
Glede na razpoložljiva sredstva pomagamo strankam tudi s plačilom položnic za stanovanje. Letno
pomagamo cca 30-im družinam ali posameznikom. Finančno pomoč družina prejme le enkrat letno.
Za šolske otroke vsako leto priskrbimo posebne pakete (zvezke, risalne bloke, pisala, barvice . . .)
različno po triadah (1–3 razred, 4–6 razred, 7–9 razred in za srednjo šolo). Po predhodnem naročilu
nabavimo tudi primerne šolske torbice.
Počitnikovanje organiziramo za družine, mladino in starejše, nekaj dni na morju, pa tudi v prostorih
Škofijske KARITAS v Vrbju pri Žalcu.
Stalno želimo aktivno vključiti starejše, ki so najbolj socialno izključeni. Imamo organizirane 2 skupini,
ki se tedensko srečujeta. Ena skupina do 15 udeleženk za razna ročna dela in ročne spretnosti, druga
skupina samo za druženje. V KARITAS nimamo redno zaposlene osebe, vsi smo prostovoljci. Enkrat
letno pripravimo za prostovoljce izlet ali romanje, nekateri prostovoljci pa se udeležijo tudi srečanj in
izleta preko Škofijske KARITAS Celje. Preko ŠK Celje imamo tudi večkrat letno izobraževanje za
prostovoljce. Enkrat letno organizirano obiščemo Dom za varstvo odraslih Velenje, posamezniki pa
redno obiskujejo svoje znance ali sorodnike v Domu Velenje, Topolšici, tudi na Vranskem.
V letu 2016 je MO Velenje izdala Vodnik po socialnih programih, kjer so zapisani vsi kontakti, kamor
se lahko obrnejo občani za pomoč tako materialno, finančno in pravno pomoč, pomoč v stiski, za
bivanje, glede prehrane in družabno življenje in izobraževanje starejših. Vodnik je gotovo še na
razpolago pri MOV.
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Na kratko sem opisala našo dejavnost, če se boste odločili in v vaš Katalog vnesli tudi to, čeprav
sodelujemo le posredno za zdravo življenje. Je pa naša dejavnost še vedno zelo potrebna, saj nas
obiskuje skoraj mesečno okrog 200 prošnjikov za kakršno koli pomoč.

MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE – MZPM
Naslov: Aškerčeva cesta 21, 3320 Velenje
Telefon: (03) 897 75 40
E-pošta: mzpm.velenje@vilarozle.si
Medobčinska zveza prijateljev mladine (MZPM) Velenje je humanitarna, nevladna, prostovoljska
organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, uveljavljanje
njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Pod okriljem zveze deluje 15 društev prijateljev
mladine iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Veliko dela in različnih akcij, ki lepšajo
vsakdanjik otrok in družin, izvedejo s pomočjo več kot 300 prostovoljcev. To so ljudje, ki imajo radi
otroke, zato jim posvečajo svoj prosti čas, znanje in izkušnje. Program dela MZPM Velenje v celoti
uresničuje konvencijo o otrokovih pravicah.
Programe MZPM Velenje lahko razdelimo na pet področij; v programu prosti čas sodelujejo z vsemi
vrtci in šolami iz Šaleške doline, kjer pripravljajo predšolsko in Kajuhovo bralno značko, Otroški
parlament, okoljevarstvene programe in različne raziskovalne programe. So regijski koordinator za
Otroške parlamente in projekt Evropa v šoli, ki ju izvajajo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine
Slovenije za področje Šaleške, Spodnje in Zgornje Savinjske doline. Že 46. let pripravljajo Malo
Napotnikovo kiparsko kolonijo, na kateri mladi kiparji, osnovnošolci pod vodstvom njihovih likovnih
pedagogov oblikujejo les in tako ohranjajo spomin na akademskega kiparja iz Zavodenj nad
Šoštanjem. V Vili Rožle, kjer je sedež zveze, si lahko v edini otroški kiparski galeriji v Sloveniji in Evropi
stvaritve mladih ogledate vse leto.
Izvajajo tudi številne preventivne programe. Njihovi prostovoljci so svetovalci v nacionalni mreži TOM
telefona za mladostnike. Pripravljajo predavanja Šole za starše, ki potekajo pod nazivom »Otroci so
naše največje bogastvo«, kamor vabijo priznane slovenske strokovnjake iz različnih področij. Poleti
organizirajo zdravstvena letovanja otrok ob morju in v hribih, od leta 2018 pa v času poletnih počitnic
v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje in Športno zvezo Velenje izvajajo poletno počitniško
varstvo za mlajše osnovnošolce. Decembra v okviru prireditev Veseli december poskrbijo za obiske
Dedka Mraza po vseh šolah, vrtcih, krajevnih skupnostih in za obdaritev predšolskih otrok v občinah
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Dedek Mraz razdeli več kot 2 tisoč daril in opravi okoli 100
obiskov. Veliko se posvečajo tudi humanitarnemu področju, kjer na različne načine pomagajo
družinam z otroki iz socialno šibkejših okolij. Dela na tem področju ne zmanjka.
Na MZPM Velenje se trudijo, da celo leto pripravljajo programe, v katerih se imajo otroci lepo. Veseli
so, kadar se otrokom pri ustvarjanju in igri pridružijo tudi njihovi starši, saj se zavedajo, da je igra zelo
pomembna za zdravo in ustvarjalno otroštvo.
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PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH (PUM-O)
Naslov: PUM-O Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje
Telefon: 041 326 422
E- pošta: pumovelenje@gmail.com
facebook stran: pumo velenje

S 1. 6. 2018 je v Velenju začela delovati nova skupina PUM-o. To je projektno učenje za mlajše odrasle,
stare med 15 in 26 let, ki niso uspeli zaključiti srednjega izobraževanja in so prijavljeni na Zavodu za
zaposlovanje, kot brezposelne osebe ali iskalci zaposlitve.
Program PUM-o je javnoveljavni program, ki v Sloveniji deluje že 20 let, zaradi povečane potrebe pa
so v letošnjem letu odprli še dva nova centra, eden od njih je v Velenju.
PUM-o sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020 in je brezplačen za udeležence!
Vpis je možen skozi vse leto.
Namen PUM-o je, da se udeležence motivira, se jih vključi v čim več aktivnosti in neformalnih
izobraževanj ter se jih s tem pomaga, da se odločijo za ponovno vključitev v izobraževanje, najdejo
nove možnosti zaposlitve ter novo pot v življenju.
V času projekta smo se vključili v različne družabne, športne aktivnosti, kulturne, socialne in
izobraževalne dejavnosti.
Do sedaj smo izvedli oziroma še izvajamo več projektov in aktivnosti. Vsebina projektov je odvisna od
interesa trenutno nastale skupine in se iz skupine v skupino spreminja.
Projekt Nemščina. Uspešno smo zaključili 30 urni začetni tečaj uporabne Nemščine, tečaj je potekal
od 1.7. do 25.9.2018.
Projekt Zdravo življenje. Zdravstveni dom Velenje nam je pripravil kar nekaj delavnic na temo zdravo
življenje; zdrava prehrana, odvisnosti, tehnike sproščanja, zdrav način življenja, test hoje. S tem
projektom smo začeli v mesecu juliju in še ni zaključen saj nas še čaka kar nekaj predavanj.
V sklopu zdravega življenja imamo tudi pripravo hrane Pripravimo si malice, včasih kuhane, včasih ne.
Spečemo si pecivo in pa seveda tudi torto ob rojstnem dnevu.
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Projekt šivanje, ročne spretnosti in umetnost. Preizkusili smo se v osnovah šivanja in osnovah risanja
in nastalo je kar nekaj uspešnih izdelkov, zato bomo v tej smeri še nadaljevali in smo že začeli z
izdelavo izdelkov za vsakoletni bazar Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, ki bo v
decembru ter se bomo tako preizkusili tudi kot prostovoljci. Projekt traja od vsega začetka.
V tem mesecu smo začeli tudi projekt »Od hobija do poklica«, kjer nam bodo posamezniki iz
lokalnega okolje predstavili svoje uspešne zgodbe.
Ves čas smo športno aktivni na različnih področjih košarka, nogomet, namizni tenis, biljard, pikado,
skozi vse poletje je bilo aktualno tudi plavanje na jezeru, supanje, odbojka na mivki, tudi krajši
planinski izleti v naravi.
Ogledali smo si in si še bomo znamenitosti in razstave v Velenju, Šaleški grad, Velenjski grad, razstave
v Galeriji Velenje, knjižnici Velenje.
Sodelovali smo tudi na dogodkih in usposabljanjih. Na univerzi za III. življenjsko obdobje smo
sodelovali pri predstavitvi uporabe defibrilatorja. Sodelovali smo tudi na Indi Campu, ki ga je
organiziral MC Velenje, vsak teden se družimo tudi z dnevnim centrom Moj Klub. Udeležili smo se
aktivnostih ob dnevu brez avtomobila v mestu, obiskali hišo brezdomcev ob dnevu duševnih bolezni.
Takšne dejavnosti bomo nadaljevali tudi v prihodnje saj se nam zdi zelo pomembno, da se mladi
vključujejo v vsakodnevne dejavnosti v lokalni skupnosti, da poznajo problematiko in ranljive skupine
v skupnosti ter načine
V trenutni skupini pet udeležencev še nima vozniškega izpita in so se podali na to pot, tako, da so eni
že opravili CPP in že vozijo, drugi pa jim uspešno sledijo pod budnim očesom avtošole Relax ter
Rdečega križa Velenje.
Nekaj udeležencev se je odločilo tudi za nadaljevanje šolanja in že pridno opravljajo manjkajoče
izpite.
Trenutno je v skupini 17 udeležencev, se pa število spreminja, saj se jih je nekaj v tem času zaposlilo,
so se nam pa pridružili novi.
Najpomembneje pa je povezovanje skupine in posameznikov s pogovori in individualnim
usmerjanjem v osebnem življenju in karierni poti.

»Nekdo danes sedi v senci, ker je nekdo, nekoč posadil drevo«
Imaš občutek, da šola ni zate?
Nisi dokončal_a šole?
Se ti zdi, da te nihče ne razume?
Iščeš zaposlitev, pa še nisi našel_a prave poti?
Bi rad_a poiskal_a oz. razvil_a svoje ideje?
Če si vsaj na eno vprašanje odgovoril(a) z DA, smo pravi zate.

DRUŠTVO HIŠA - CENTER ZA BREZDOMNE OSEBE
Naslov: Cesta Simona Blatnika 21, 3320 Velenje
Telefon: 064 254 150
E- pošta: drustvo.hisa@t-2.si
http://drustvohisa.velenje.si/
Center za brezdomne osebe je socialno varstveni program, ki omogoča namestitev, prehrano in
psihosocialno podporo. Program se izvaja vse dni v letu, 24 ur na dan. Sprejemamo polnoletne
brezdomne osebe brez gibalne oviranosti (stopnice) in osebe, ki pri opravljanju osnovnih življenjskih
potreb ne potrebujejo stalne pomoči in postrežbe.
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Dokumentacijo (predlog CSD, zdravniško mnenje, EMŠO, DŠ, dokazilo o denarnih prejemkih) lahko
posameznik uredi najkasneje v času krizne namestitve, ki traja največ tri noči. Po razgovoru s
strokovnim delavcem oseba sklene dogovor oziroma pogodbo z izvajalcem in naročnikom programa.
Glavni temelji so:








Vzpodbujanje in pomoči pri načrtovanju aktivnega reševanja lastne problematike in
oviranosti.
Podpora pri reševanju zdravstvenih težav.
Vključevanje v socialno in družbeno okolje.
Socialna asistenca.
Ohranjanje in pridobivanje delovnih veščin in vzdržljivosti v vsakodnevnih delovno
okupacijskih aktivnostih.
Sodelovanje in povezovanje institucij, strokovnih služb pri uporabnikovem razreševanju
težav.

Društvo Hiša se ukvarja tudi z uvajanjem programa namestitvene podpore, ki je kot preventivna
antideložacijska dejavnost namenjena:





najemnikom, ki prehajajo iz brezdomstva in
najemnikom, pri katerih občina, kot lastnik stanovanja, zaznava nevarnost izgube
najemnega razmerja
najemnikom, ki zaradi težav v duševnem zdravju ali socialnih stisk potrebujejo psihosocialno
podporo.

Znotraj društva deluje tudi Podporna skupina za pomoč svojcem oseb s težavami v duševnem
zdravju. V skupino je vključenih do največ 6 oseb, cilj skupine pa je razbremenjevanje čustvenih stisk,
izmenjava izkušenj, psihoedukacija in podpora pri soočanju s stresnimi situacijami. Skupina se
srečuje vsako zadnjo sredo v mesecu, udeležba pa je brezplačna. Za vključitev so potrebne
predhodne prijave na telefonsko številko 070 846 250 (psihologinja Brigita Šinigoj) ali na elektronski
naslov brigita.sinigoj@t-2.si.

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
PROGRAM DNEVNI CENTER ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG VELENJE
Program je uporabnikom na voljo od ponedeljka do petka, med 8.00 in 14.00 uro, na lokaciji Kidričeva
2b, Velenje.
Kontaktni osebi: Fanika Lončar, 030 608 690, fanika.loncar@sent.si in Simona Kušter, 030 608 690
simona.kuster@dc.sent.si
Namenjen je vsem, ki na različne načine prihajajo v stik z drogami. Zajema nizkopražno obravnavo
uporabnikov nedovoljenih drog in je usmerjen v zmanjševanje socialne in zdravstvene škode zaradi
drog.
Kot odgovor na zdravstvene vidike tveganj med uporabniki drog vključuje izmenjavo igel in drugega
sterilnega pribora, informiranje o manj tvegani uporabi drog (svetovanje, informacijske zloženke),
opozarjanje na izrazita tveganja pri uporabi drog, zbiranje uporabljenih igel.
Kot odgovor na socialne vidike tveganj vključuje podporo uporabnikom pri urejanju socialnoekonomskega statusa, podporo pri stikih s socialnovarstvenimi institucijami, širjenje socialne mreže
in socialno vključevanje, svetovanje pri težavah zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, pomoč pri
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odločitvi za vstop v druge programe obravnave (substitucijski programi, detoksikacija, terapevtske
skupnosti).
Pri delu nas vodi spoštovanje posameznikove avtonomnosti in pravice do samostojnega odločanje o
svojem življenju. Vključitve v program ne pogojujemo z abstinenco. Držimo se dogovora o
sodelovanju z določenimi pravili (prepoved verbalne in fizične agresije; prepoved vnosa, preprodaje
in uporabe prepovedanih drog; spoštovanje posameznikove zasebnosti /anonimnost/ in spoštovanje
hišnega reda).

DNEVNI CENTER MOJ KLUB
DNEVNI CENTER MOJ KLUB, Mladinski center Velenje
Naslov: Efenkova 61a, 3320 Velenje
Telefon: 031 690 625
E-pošta: Ira.preininger@mc-velenje.si

Kvalitetnejše preživljanje vsakdana oseb s težavami v duševnem zdravju.
Namen programa:











kakovostno preživljanje vsakdana
razvijanje sposobnosti
nudenje pomoči pri vzpostavljanju, vzdrževanju in širjenju socialne mreže
nudenje pomoči pri vključevanju v okolje
nudenje pomoči, spremljanje in spodbujanje k vključevanju v aktivnosti, ki se odvijajo v širši
skupnosti (prireditve na prostem, obisk kina, gledaliških predstav in drugih prireditev)
pomoč pri pridobivanju in ohranjanju socialnih veščin, znanj in spretnosti
zmanjševanje socialne izključenosti
spremljanje uporabnika na njegovo željo k zdravniku, po nakupih, v javne ustanove,
knjižnico, itd.
sodelovanje z ostalimi institucijami: Center za socialno delo Velenje, inštitut Integra,
organizacija ŠENT Velenje, itn.

MLADINSKI KULTURNI KLUB eMCe plac (program eMCe plac ozavešča)
Naslov: Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
E-pošta: info@emceplac.si
Delovni čas: vsak dan med 13:00 in 24:00 (pet in sob: 13:00 – 02:00)
Mladinski kulturni klub eMCe plac je priljubljeno alternativno zbirališče mladih z različnimi družbenosocialnimi ozadji. Mladi tukaj preživijo velik del svojega prostega časa, se dobro počutijo in zaupajo
zaposlenim. Prav to je bilo glavno izhodišče za vzpostavitev programa eMCe plac ozavešča. Zametki
tega programa so nastali konec leta 2016, ko smo ob razgovoru z različnimi mladimi in mladinskimi
delavci ugotovili, da so mladi vse bolj izpostavljeni uporabi prepovedanih drog. Začeli smo snovati
program, preko katerega bi uporabnike ozavestili, ozaveščali in jim preko kreativnosti vzbudili kritično
misel tako pa zmanjšali tveganje, da postanejo uporabniki drog ali razvili odvisnost. Program eMCe
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plac ozavešča je tako odziv na zaznani porast dostopnosti in uporabe drog med mladimi v naši lokalni
skupnosti in naš prispevek k širšemu reševanju problematike.
Program je vzpostavil tudi #eMCe pomaga telefon, namenjen mladim v stiski, težavah in mladim, ki
potrebujejo pomoč ali samo pogovor. Telefonski pogovor vodi psihologinja Brigita Šinigoj, sicer
zunanja sodelavka in podpornica eMCe placa ter vodja Društva Hiša (društva za pomoč in
samopomoč socialno izključenih skupin).
Mladi lahko pokličete na telefonsko številko 031 022 330 dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah
med 18.00 in 20.00, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na naslov brigita.sinigoj@t-2.si.

UDARNIK, MLADINSKI CENTER VELENJE
Naslov: Efenkova 61a, 3320 Velenje
Telefon: 03/898-19-22
E-pošta: andrej.cvernjak@mc-velenje.si
Udarnik, Mladinski center je skupina prostovoljcev, ki ljudem v socialni stiski, starostnikom in tistim, ki
zaradi zdravstvenih omejitev dela ne zmorejo opraviti sami, ponuja fizično pomoč pri opravilih
(selitve, čiščenje, adaptacije stanovanj, hišna opravila, košnja trave, čiščenje gozdov, urejanje okolice,
kidanje snega, pomoč pri naravnih nesrečah, družabništva starejšim, inštrukcije otrok, obdarovanja in
animacije otrok...). Pomagajo tudi raznim organizacijam, zavodom in društvom, ki delujejo v korist
lokalne skupnosti. Svoje aktivnosti so razširili tudi na akcije, v katerih obiskujejo in animirajo različne
skupine socialno in družbeno izključenih skupin. Aktivno sodelujejo v solidarnostnem projektu
Mestne občine Velenje, Kamerat, ki starejšim in gibalno oviranim občanom in občankam vsak delovni
dan ponuja brezplačne prevoze ter asistenco pri opravkih.
V letu epidemije 2020, so od predsednika države prejeli priznanje Jabolko navdiha, saj so se v času
soočanja z boleznijo COVID-19 izjemno izkazali s projektom »Naše ulice so prazne, naša srca ne«.

SREDIŠČE MLADIH IN OTROK, MLADINSKI CENTER VELENJE
Središče mladih in otrok poteka v Mladinskem centru Velenje. Dolgoletno delovanje je pokazalo, da v
naš center zahajajo predvsem otroci in mladostniki iz manj vzpodbudnega družinskega okolja, ki so
socialno izključeni, z manj priložnostmi in šibko socialno mrežo. Gre za mlade, ki potrebujejo
predvsem pozornost, poslušalca in podporo. Nekoga, ki bo cenil njihove pozitivne lastnosti,
prepoznal njihovo močno stran in jih podpiral, vzpodbujal, motiviral. Zato je namen našega centra
zagotavljati prostor mladim, kjer lahko kvalitetnejše preživljajo prosti čas in se ob tem počutijo varne
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in sprejete. Želimo jim ponuditi alternativo posedanju na ulici in jih na ta način odvrniti od pasti
alkohola, drog in kriminala.
Izvajamo program učne pomoči, jih vzpodbujamo da pri nas naredijo domačo nalogo in jim
pomagamo pri učenju, ter program prostočasnih aktivnosti. Velik poudarek namenimo
neformalnemu učenju v obliki delavnic (ustvarjalne, kuharske, glasbene, itn.). Vsakodnevno lahko
igrajo družabne in športne igre. Pripravljamo športne turnirje, ob lepem vremenu gremo skupaj na
sprehode in športno igrišče. Organiziramo tudi izlete. Prav tako se trudimo polepšati njihove dneve v
času kratkih šolskih počitnic. V času poletnih počitnic pa jih poleg ostalih aktivnosti, vključimo v pet
dnevni Indijanski tabor in preživimo dneve v naravi.

Smo tudi izvajalci programa Evropska solidarnostna enota, preko katerega gostimo prostovoljce iz
različnih držav. Gre za mlade, ki pridejo k nam za eno leto, pomagajo pri delu in pridobivajo različne
izkušnje. Z njimi otroci in mladostniki nadgrajujejo znanje angleščine, razbijajo stereotipe in spoznajo
različne kulture. Pri izvajanju programa nam pomagajo tudi prostovoljci in društva iz lokalnega okolja.

LAS - lokalna akcijska skupina
Sedež: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
E-pošta: dragica.kauzar@velenje.si
LAS je oblika koordiniranega dela organizirane skupine strokovnjakov, zainteresiranih posameznikov
in drugih družbenih skupin na področju preprečevanja zasvojenost, ki jo priporoča Svetovne
zdravstvena organizacija in predstavlja v našem okolju nadaljevanje dela Odbora za koordinacijo
aktivnosti v zvezi z reševanjem problematike drog v Mestni občini Velenje.
Na ravni lokalne samouprave so v »Nacionalni program na področju prepovedanih drog 2013 – 2020«
LAS-i opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za
pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja.
Zaradi vse večjih razsežnosti uživanja drog in drugih oblik zasvojenosti v Velenju in okolici je pričela v
letu 1996 delovati na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki,
Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti z drogami. Skupina je
jasno začrtala pot za nadaljnje delo s sprejetjem poslovnika LAS-a, ki ureja organizacijo, način dela in
delovno področje Medobčinske LAS v vseh treh občinah.
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KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV (KZA) Velenje
Terapevtska skupina Breza
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, Velenje
Terapevtka: Zlata Golja, univ. dipl. soc. del., tel.: 031 675 054
Dejavnost programa je psihosocialna obravnava in nadaljevanje zdravljenja zasvojenosti od alkohola,
tablet in še nekaterih nekemičnih zasvojenosti po končanem bolnišničnem zdravljenju.
Sestanki skupine so vsako sredo ob 17. uri v čakalnici preventivnih ambulant Zdravstvenega doma.
Zadnjo sredo v mesecu se skupini pridružijo že uspešno rehabilitirani zdravljenci in njihovi svojci. Po
nasvet lahko pridejo vsi, ki imajo težave z zasvojenostjo.
Cilj delovanja skupine je vzdrževanje abstinence, doseganje sprememb na področju misli, doživljanja
in prepričanj, preizkušanje novih načinov reševanja problemov in podobno.
Člani so drug drugemu v oporo, učijo se iz lastnih izkušenj in izkušenj drugih, odkrito lahko govorijo o
svojih čustvih ter kot pravi moto skupine, hodijo

Z UPANJEM IN ZAUPANJEM PO NOVI POTI BREZ OMAME.

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, OBMOČNI ODBOR VELENJE
Kontaktne informacije:
Naslov: Šaleška 2d, 3320 Velenje
Telefon: (03) 58 76 300, 051 418 445, 041 365 731
E- pošta: velenje@hospic.si
www.hospic.si

Slovensko društvo hospic je nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena junija 1995.
Osnovni program društva je oskrba hudo bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo v zaključni
fazi in njihovih svojcev na domu, slednjih tudi v procesu žalovanja. Prizadevamo si, da bi – tako kot
rojstvo – tudi smrt postala naravni element živega, s tem pa naraven tudi odnos do umiranja in
žalovanja v slovenski družbi.
Prirejamo številna predavanja, seminarje in učne delavnice, ki so namenjeni ozaveščanju in
izobraževanju o umiranju, smrti in žalovanju tako strokovnih sodelavcev, široke javnosti in
prostovoljcev za pomoč pri skrbi za umirajoče bolnike in njihove svojce. Izdajamo tematsko
usmerjeno literaturo.
Izraz »hospic« izhaja iz besede “hospitium”, ki pomeni gostoljubno hišo, prenočišče ali zavetišče.
Zgodovinsko gledano so hospice najprej ustanavljali samostani kot zavetišča za romarje in reveže.
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Danes oskrba hospica nudi humano in sočutno oskrbo ljudem v zadnjih stadijih neozdravljivih bolezni
na način, da jim pri tem omogoči čimbolj polno življenje, tudi ko se le to izteka in nudi oporo svojcem
pri soočanju z grozečo izgubo v smislu priprave na slovo in kasneje podporo žalujočim odraslim,
otrokom in mladostnikom po izgubi bližnje osebe v procesu žalovanja.
Predsednica Območnega odbora Velenje je Darja Fale.

PROGRAMI DRUŠTVA:
Spremljanje na domu - celostna oskrba hudo bolnih v zaključni fazi bolezni in njihovih svojcev tam,
kjer so bolniki nastanjeni, predvsem na domovih, včasih tudi v bolnišnicah in domovih za starejše
Žalovanje odraslih - pomoč žalujočim in njihovim najbližjim pri olajšanju procesa žalovanja in čim
boljši ponovni integraciji v družbo in življenje
Skupina za žalovanje v Velenju: vsak prvi četrtek v mesecu ob 17.00 uri
Žalovanje otrok in mladostnikov - program žalovanja otrok in mladostnikov po izgubi bližnje osebe je
prilagojen starostni skupini med 5. in 17. letom. S programom nudimo otrokom in mladostnikom
podporo v žalovanju, hkrati pa omogočamo staršem ali skrbnikom, da bi razumeli posebnosti v
žalovanju odraščajočih ljudi. Program podpore izvajamo v obliki:





tabora za otroke in mladostnike Tabor levjesrčnih,
individualnega svetovanja,
kreativnih delavnic.

Detabuizacija smrti - V družbi je odnos do umiranja in smrti še vedno zavit v tančico številnih
predsodkov, strahov in skrivnosti – je tabuiziran. Osveščenost številnih umirajočih in tistih, ki delajo z
njimi pa počasi narašča in nas sili, da končno vendarle spregovorimo tudi o življenju in smrti, o
strahovih in stiskah, ki se ob umiranju dotaknejo nas vseh. V obdobju umiranja, ko že skoraj
zmanjkuje časa za popravni izpit življenja, nas lahko še posebej pestijo neurejeni/nerazrešeni
medosebni odnosi, kar velja tako za smrtno bolnega kot svojce in ostale bližnje osebe, ter tudi
strokovno osebje, ki skrbi za umirajočega bolnika.
Prostovoljstvo - usposabljamo prostovoljce, da postanejo del multidisciplinarnega tima hospica, ki s
strokovnimi delavci bolnim in njihovim svojcem nudijo sočutje, podporo in pomoč pri soočanju in
sprejemanju težke življenjske situacije.
Vse storitve so za naše uporabnike brezplačne.
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SEZNAM KONTAKTOV

ZDRAVSTVENA OSKRBA
Tabela 2: Kontakti - ZDRAVSTVENA OSKRBA
NAZIV IN NASLOV

KONTAKT

OPIS

SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ
URGENCA – zdravnik za nujne primere
Vodnikova 1, 3320 Velenje

112
https://www.zd-velenje.si/

ZDRAVSTVENI DOMOVI
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

03 8995 400
https://www.zd-velenje.si/

ZDRAVSTVENA POSTAJA ŠOŠTANJ
Trg Jožeta Lampreta 1, 3325 Šoštanj

03 588 16 40
https://www.zd-velenje.si/

ZDRAVSTVENA POSTAJA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 80, 3327 Šmartno ob Paki

03 588 50 18
https://www.zd-velenje.si/

BOLNIŠNICE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5, 3000 Celje

03 423 30 00
www.sb-celje.si
info@sb-celje.si

CENTRI ZA KREPITEV ZDRAVJA
CENTER KREPITVE ZDRAVJA ZD VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

03 899 5 628
051 202 078
ckz@zd-velenje.si
urska.bandalo@zd-velenje.si

52

SOCIALNO EKONOMSKA POMOČ
Tabela 3: Kontakti - SOCIALNO EKONOMSKA POMOČ
NAZIV IN NASLOV

KONTAKT

OPIS

CENTRI ZA SOCIALNO DELO
CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKOŠALEŠKA, enota Velenje
Prešernova 10, 3320 Velenje

03 898 45 01
03 898 45 22
gpcsd.velen@gov.si
http://www.csd-velenje.com/

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
OBMOČNA SLUŽBA VELENJE
Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje

03 898 82 10
gpzrszvelenje@ess.gov.si

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV
DVO VELENJE
Kidričeva 23, 3320 Velenje

03 898 84 01
03 898 84 02
info@domvelenje.si
www.dom-velenje.com

Dom starejših občanov, dnevno
varstvo, pomoč na domu.

CENTER STAREJŠIH ZIMZELEN TOPOLŠICA
Topolšica 78 A, 3326 Topolšica

031 710 314
https://www.deos.si/zimzelen-topolsica

INFO TOČKA:
080 2737

ŽUPNIJSKA KARITAS
Splitska ul. 13, 3320 Velenje

031 832 350
jelka.borovnik@siol.net

Dobrodelna organizacija rimokatoliške cerkve z namenom
uresničevanja karitativnega in
socialnega poslanstva cerkve.

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO
ZDRUŽENJE VELENJE
Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje

03 8973 600
041 408 896
velenje.ozrk@ozrks.si
http://velenje.ozrks.si

Samostojna, nevladna,
humanitarna organizacija za
pomoč ljudem v stiski.

NEVLADNE ORGANIZACIJE

MLADINSKI
DOM
MARIBOR
Stanovanjska skupina, enota Velenje
Ljubljanska cesta 1, 3320 Velenje

–

051 207 520
stsvelenje@t-2.si
http://slivnica.mladinski-dom-mb.si
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KONTAKT

OPIS

CENTER ZA BREZDOMNE OSEBE (Društvo
Hiša)
Cesta Simona Blatnika 21, 3320 Velenje

064 254 150
drustvo.hisa@t-2.si
http://drustvohisa.velenje.si

Namestitev, psihosocialna
podpora.

BREZPLAČNI TOPLI OBROKI
Dom za varstvo odraslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje

03 896 17 41
ines.gricar-locnikar@velenje.si

INŠTITUT INTEGRA
Prešernova 8, 3320 Velenje

059 037 101
office@eu-integra.eu
www.eu-integra.eu

ZAPOSLITVENI CENTER GEA
Prešernova 8, 3320 Velenje

059 037 101
zcgea@eu-integra.eu
www.zcgea.com

UNIVERZA
ZA
TRETJE
OBDOBJE VELENJE
Efenkova 61, 3320 Velenje

ŽIVLJENJSKO

03/ 587 20 50
info@uni-tri-velenje-drustvo.si
www.uni-tri-velenje-drustvo.si

CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA
ŠALEŠKE DOLINE
Titov trg 2, 3320 Velenje

03 898 54 64
medgeneracijsko@lu-velenje.si

PUM-O
Mladinski center Velenje
Efenkova 61, 3320 Velenje

041 326 422

DRUŠTVA
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU VELENJE
Šaleška 2b, 3320 Velenje

040 477 089
bojprotiraku@gmail.com
www.bojprotiraku.si

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV
SLOVENIJE POT K OKREVANJU
Koroška 21 A, 3320 Velenje

031 805 423
tilka.bubik@gmail.com

DRUŠTVO DIABETIKOV VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

041 745 588
diabetiki.velenje@gmail.com
www.diabetikivelenje.com

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE
SLOVENIJE,
Savinjsko-šaleška podružnica
Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje

031 574 079
051 355 644
info@zdruzenje-ms.si
jocazajc@gmail.com
www.zdruzenje-ms.si

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO
ŠALEŠKE DOLINE
Šaleška cesta 3, p. p. 508, 3320 Velenje

040 724 008
janja.rednjak@gmail.com
www.osteoporoza.si

MEDOBČINSKO DRUŠTVO
ŠALEŠKE DOLINE VELENJE
Kersnikova 13, 3320 Velenje

03/ 587 46 68
041 389 55
mdivelenje.40@gmail.si
www.mdi-velenje.si

INVALIDOV

Organizirana skupina za
samopomoč ženskam z rakom
dojke Velenje.
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO
NAGLUŠNIH VELENJE
Efenkova 61, 3320 Velenje

KONTAKT
GLUHIH

IN

041 389 554
03 897 44 73
mdgn.velenje@t-2.si
www.mdgnvelenje.si

DRUŠTVO
ZA
KRONIČNO
VNETNO
ČREVESNO BOLEZEN
SEKCIJA CELJSKO-KOROŠKE REGIJE
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor

041 665 000
info@kvcb.si
www.kvcb.si

ŠALEŠKI KORONARNI KLUB
Vodnikova 1, 3320 Velenje

070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si
https://www.koronarni-klub-velenje.si/

DRUŠTVO INVALID KONOVO
Konovska cesta 21, 3320 Velenje

041 210 189
bracic.host@gmail.com

DRUŠTVO SOŽITJE VELENJE
Goriška cesta 43, 3320 Velenje

041 623 826
041 500 373
sozitje.velenje@gmail.com

VID VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVALNO
DRUŠTVO
Šaleška 2 D, 3320 Velenje

031 334 393
slavka.mijoc@gmail.com

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
HOSPIC OO VELENJE
Šaleška 2D, 3320 Velenje

051 391 318
velenje@hospic.si
www.hospic.si

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
Velenju
Arnače 1, 3320 Velenje

ŠENTILJ

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PAKA
VELENJU
Paka pri Velenju 68, 3320 Velenje

OPIS

pri

031 655 290
du.sentilj@gmail.com
alojz.leskovsek@gmail.com

PRI

031 383 388
vodoncnik.marija@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PESJE
Podgorska cesta 1, 3320 Velenje

03 5866 332
marija.javornik16@gmail.com
stefan.matvoz@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKALE
Škale 85b, 3320 Velenje

031 308 190
tajnik.duskale@gmail.com
www.posrcumlad.si/skale

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE
Kidričeva 9 a, 3320 Velenje

03 587 1250
041 670 807
du.velenje@gmail.com
www.du-velenje.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRŽAVNIH IN
OBČINSKIH ORGANOV - OBČINA ŠOŠTANJ,
ŠMARTNO OB PAKI IN VELENJE
Titov trg 1, 3320 Velenje

040 554 741
cvetka.vrabic@gmail.com

Ljubljanska 56, 3320 Velenje
(Vrabič Cvetka)
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KONTAKT

KLUB UPOKOJENCEV GORENJE
Prešernova 8, 3320 Velenje

059 112 778
041 738 104
ku.gorenje@gmail.com

KLUB UPOKOJENCEV PREMOGOVNIKA
VELENJE
Partizanska 78, 3320 Velenje
Pisarna:
Rudarska 6
3320 Velenje

03 898 2140
pavel.zupevc@gmail.com

DRUŠTVO REGIONALNA
CELJE – ENOTA VELENJE
p.p. 504, 3320 Velenje

03 8976 690
031 243 071
varna.hisa@siol.net
drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net
http://varna.hisa.si
FB: Varna hiša Celje, Velenje, Slovenj
Gradec

VARNA

HIŠA

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

041 707 049
dmsbztvelenje@gmail.com
www.dmsbzt-velenje.si

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO – UNIVERZA ZA
III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE
Efenkova cesta 61, 3320 Velenje

03/ 5872 050
info@uni-tri-velenje-drustvo.si
www.uni-tri-velenje-drustvo.si

DRUŠTVO PSORIATIKOV
podružnica Celje
Pod gabri 3, 3000 Celje

SLOVENIJE

-

OPIS

030 694 688
info.celje@drustvo-psoriatikov.si
www.drustvo-psoriatikov.si

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠALEK
Kardeljev trg 5, 3320 Velenje

031 753 433
dusalek@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VINSKA GORA
Vinska Gora 31b, 3320 Velenje

03 5890 160, 041 997 538
du.vinskagora@gmail.com
www.du-vinskagora.velenje.si/index.pHp

ŠALEŠKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV
UPOKOJENCEV VELENJE
Cesta bratov Mravljakov 1, 3320 Velenje

03 5874 660
031 421 955
spzdu.velenje@gmail.com

DNEVNI CENTRI
VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA
Kidričeva 19 a, 3320 Velenje

059 090 250
info@vdcsasa.si
www.vdcsasa.si
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DUŠEVNO ZDRAVJE, ODVISNOST
Tabela 4: Kontakti – DUŠEVNO ZDRAVJE, ODVISNOST
NAZIV IN NASLOV

KONTAKT

OPIS

SVETOVALNICA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
Niki Jakol, univ. dipl. psih.
ZD Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje

03 899 54 89
niki.jakol@zd-velenje.si

Psihoedukativne delavnice in
individualna psihološka svetovanja.

03 899 54 67

Ponedeljki (13:00 – 20:00); ostale dni
v tednu (7:00 – 14:00), razen 1. in 3.
sredo v mesecu (13:00 – 20:00).

PSIHIATRIČNA AMBULANTA ZD VELENJE
Radomir Mojović, dr. med., spec. psih.
ZD Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje

KLINIČNO PSIHOLOŠKE AMBULANTE ZD VELENJE
Danica Veternik Dražnik, univ. dipl. psih.,
spec. klin. psih.

03 899 55 68

Za naročanje osebno ali po telefonu:
ponedeljek 8 – 10 ure
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KONTAKT

(odrasli)
ZD Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje

Maša Naraločnik Sinur, univ. dipl. psih.,
spec. klin. psih.
(otroci in mladostniki)
ZD Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje

OPIS
torek 18 – 20 ure
petek 12 – 14 ure
tel. številka 89 95 568

03 899 56 36
03 899 55 63

Za naročanje osebno ali po telefonu:
ponedeljek 8 – 10 ure
torek 18 – 20 ure
petek 12 – 14 ure
tel. številka 89 95 563

URGENTNA PSIHIATRIČNA AMBULANTA V OKVIRU PSIHIATRIČNIH BOLNIŠNIC
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
Celjska cesta 37, Vojnik

03 780 01 00
tajnistvo@pb-vojnik.si

Ambulanta je namenjena obravnavi
pacientov v primerih nenadnega in
bistvenega poslabšanja psihičnega
stanja. Urgentna psihiatrična
ambulanta obratuje neprekinjeno 24
ur na dan vse dni v letu.

PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IN ODDELKI ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
Celjska cesta 37, Vojnik

03 780 01 00
tajnistvo@pb-vojnik.si

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN
ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI ZD VELENJE

03 899 56 12
sasa.zuntar@zd-velenje.si
vilma.kutnjak@zd-velenje.si

ZD Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje
VARSTVENO DELOVNI CENTER
ŠENT - ENOTA DNEVNI CENTER ZA
ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG
Velenje
NC Velenje (1. nadstropje)
Kidričeva 2b, 3320 Velenje

030 608 690
fanika.loncar@sent.si
www.sent.si

DNEVNI CENTER MOJ KLUB
Efenkova 61a, 3320 Velenje

031 690 625

Kvalitetnejše preživljanje vsakdana
oseb s težavami v duševnem zdravju.

ira.preininger@mc-velenje.si
www.mc-velenje.si/dejavnosti/mojklub/
DRUŠTVA, USTANOVE IN KLUBI ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV
ANONIMNI ALKOHOLIKI
(v prostorih Doma za varstvo odraslih
Velenje)

03 5868 268
031 710 109
031 802 710

KOORDINATORJI OBRAVNAVE V SKUPNOSTI NA PODROČJU ZAKONA O DUŠEVNEM ZDRAVJU
CSD SAVINJSKO-ŠALEŠKA, enota Velenje
Marina MARINOVIĆ
Prešernova cesta 10, 3320 Velenje

03 777 30 67
marina.marinovic@gov.si

ZASTOPNIKI PRAVIC OSEB NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Za območje Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki obsega
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KONTAKT

OPIS

območni enoti ZZZS Celje in Krško, so imenovani naslednji zastopniki:
MARIJA ZIDARIČ

051 276 215
mimica.zidaric@gmail.com

VESNA ZUPANČIČ

051 276 211
vesna.zupancic.zastopnik@gmail.com

POLONCA NUNČIČ

051 276 212
polonca.zastopnik@gmail.com

ROMANA MIKLIČ

051 276 221
romanamiklic.zastopnik@gmail.com

TELEFONI ZA POMOČ V STISKI
PSIHOLOŠKA SVETOVALNICA POSVET

031 704 707, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure
info@posvet.org

Svetovalnica za pomoč osebam v
duševni stiski - naročanje po
telefonu ali e-pošti.

SOS TELEFON

080 11 55 ali (01) 544 3513
www.drustvo-sos.si,
drustvo.sos@drustvo-sos.si

Telefon za ženske, otroke in žrtve
nasilja.

031 722 333
mobing@drustvo-sos.si

Svetovanje v primerih nasilja na
delovnem mestu (vsak torek od
17.00 do 20.00).

ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN

116 123
www.telefon-samarijan.si

Svetovanje ljudem v duševni stiski.

TOM – TELEFON OTROK IN
MLADOSTNIKOV

116 111
www.e-tom.si,
www.zpms.si,
tom@zpms.si

Zaupni telefon za otroke in mlade v
stiski.

ZAVOD EMMA

080 21 33
www.zavod-emma.si,
zavod.emma@siol.net

Nudenje strokovne in brezplačne
pomoči otrokom, mladostnikom,
mladostnicam in ženskam žrtvam
nasilja. Poleg nudenja psihosocialne
strokovne pomoči žrtvam nasilja, se
aktivnosti izvajajo tudi na
preventivnem področju.

KLIC V DUŠEVNI STISKI

01 520 9 900

Na pomoč možno poklicati ne glede
na vzrok duševne stiske.

ZAUPNI TELEFON ZA TE

01 234 9 783

Nudenje pomoči ljudem v stiski.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
MEDOBČINSKA LAS ZA PREPREČEVANJE
ZASVOJENOSTI Z DROGAMI
Titov trg 1, 3320 Velenje

03 8961 676
dragica.kauzar@velenje.si
www.velenje.si

SVETOVALNICE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
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Svetovalnica »Tu smo
(območna enota Celje)
Ipavčeva 18, 3000 Celje

zate«

-

NIJZ

Svetovalnica »Tu smo zate« - Slovenj
Gradec
Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

KONTAKT

OPIS

031 778 772
svetovalnica@nijz.si

Namenjena odraslim prebivalcem v
celjski regiji za prvo psihološko
pomoč v duševni stiski in strokovno
oporo ob različnih življenjskih
preizkušnjah.

031 704 707
info@posvet.org

Enkrat tedensko, ob četrtkih med 14.
in 20. uro.

PODPORA BREZDOMNIM IN SOCIALNO IZKLJUČENIM
DRUŠTVO HIŠA
Cesta Simona Blatnika 21, 3320 Velenje

064 254 150
drustvo.hisa@t-2.si
http://drustvohisa.velenje.si/

Društvo za pomoč in samopomoč
socialno izključenim osebam.

SPLETNE STRANI

www.med.over.net

Spletno svetovanje na področju
zdravstva, sociale, prava in drugih
področij za kakovostno življenje.

www.nebojse.si

Nabor različnih vsebin iz področja
duševnih težav.

www.tosemjaz.net

Spletno svetovanje mladim na
področju duševnega in telesnega,
spolnega zdravja in medosebnih
odnosov.

www.nijz.si

Nabor različnih tem s področja
javnega zdravja.
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