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ENOTA MURSKA SOBOTA

PROGRAM SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN
Cilji programa: na Enoti Murska Sobota smo v okviru preventivnega programa »Socialno vključevanje
posebej ranljivih skupin« pomagali tako posameznikom, kot tudi družinam. Program je bil namenjen
naslednjim skupinam prebivalstva: starejšim, otrokom, invalidom, osebam s težavami v duševnem
zdravju, pripadnikom etničnih skupin.
Program vključuje naloge kot so pomoč in varstvo invalidov ter drugih posebej ranljivih skupin
prebivalcev (konkretne naloge kot so pomoč invalidom na domu, prinašanje potrebščin iz trgovine,
druženje in graditev socialne mreže); razvijanje različnih oblik družabništva (pomoč starostnikom in
drugim ranljivim skupinam prebivalstva in spremljanje). Sam program je v celoti zasnovan z namenom
blaženja socialnih in psihičnih posledic invalidnosti in posledic socialne izključenosti in stigmatizacije
zgoraj omenjenih skupin prebivalstva. Javni delavci so se ukvarjali tudi z otroci, predvsem z namenom
izboljšanja njihovih razvojnih možnosti. Z neposredno pomočjo in oporo otrokom, mladostnikom,
staršem in s širjenjem socialne mreže smo vplivali na zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki negativno
vplivajo na: odklonsko oz. družbeno nesprejemljivo vedenje otrok in mladostnikov, učno uspešnost
otrok, občutek lastne vrednosti in njihovo samopodobo, vzpostavljanju dolgoročne strategije uspešnega
ravnanja in vedenja vseh družinskih članov v njihovih socialnih vlogah, sanaciji za otroke neustreznih
družinskih razmer in s tem tudi preprečitve izločitve otrok iz družin ter s tem razpada družinskega
sistema, izboljšanju komunikacije in odnosov v družini, dvigu kakovosti družinskega življenja.
Delo je bilo zastavljeno tako, da so javni delavci izvajali konkretne praktične zadolžitve praviloma na
domu družine oziroma na domu posameznikov in sodelovali z vodjo programa in mentorjem, ki sta bila
vedno na voljo za strokovna vprašanja. Delo na domu se je dopolnjevalo z obiskovanjem drugih institucij
(knjižnica, zdravstveni dom, dom za starejše, kino…) ali pa izleti, sprehodi, družabna srečanja,
predvsem z namenom, da se posameznikom, otrokom in celotni družini razširi socialno okolje in
preseže socialna izključenost. Javni delavci so otroke spremljali tudi v Dnevni center za otroke in
mladostnike Kekec in z njimi preživljali prosti čas, otroci so z vključitvijo razširili svojo socialno mrežo in
tudi kvalitetno preživljali svoj prosti čas. Tudi za ostale skupine prebivalstva se je delo prilagajalo
posamezniku z individualnim načrtom, predvsem z namenom zmanjševanja socialne izključenosti.
Čas izvajanja: program se je izvajal skozi celotno leto 2021, ob upoštevanju navodil NIJZ.
Uporabniki: uporabniki programa so starejši, otroci, invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju,
pripadniki etničnih skupin.
Obseg programa: družine in posamezniki so bili vključeni v program na podlagi predlogov strokovnih
delavk ter strokovnih delavcev osnovnih šol in so bili velikokrat istočasno obravnavani v okviru socialno
varstvene storitve pomoč družini za dom ali osebna pomoč. Z družinami in posamezniki se je sklenil
dogovor o načinu, vsebini in obsegu izvajanja programa. Skupaj je bilo vključenih 28 družin, od tega 55
otrok.
Umestitev programa: program se uvršča v preventivni program.
Financiranje: program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in občin.
Rezultati in evalvacija: opravljena evalvacija programa je pokazala izjemno zadovoljstvo vključenih
uporabnikov, pozitivne učinke izvajanja, smiselnost programa in potrebo po nadaljevanju programa tudi
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v prihodnje. Laični sodelavci so bili ves čas opravljanja dela deležni mentorstva, vodenja ter
izobraževanj s strani centra za socialno delo.

PREVENTIVNI PROGRAM KREPITVE DRUŽIN
Program je namenjen staršem in mladim, ki si želijo izboljšati in nadgraditi družinske odnose, izboljšati
veščine starševstva ter pozitivno vplivati na otrokovo vedenje in na njihovo samopodobo. V program
bodo imela možnost s sklepom napotovati tudi okrožna sodišča v okviru trajnih ukrepov za varstvo koristi
otrok.
Program ponuja dvanajst vodenih skupnih srečanj. Vsako srečanje traja okrog dve, srečanja pa potekajo
enkrat tedensko. Program obsega predavanja, predstavitve, razprave, igranje vlog, avdiovizualna
gradiva, domače naloge, igre, otrokovo igro, starševsko igro, nadzorovane vaje,… Strokovni delavci
delajo istočasno v dveh ločenih skupinah. V eni skupini sta dva strokovna delavca z otroci, v drugi
skupini pa dva strokovna delavca delata s starši. Po eni uri ločenega dela, se starši in otroci združijo in
delajo skupaj. Takoj po prenehanju srečanja in odhodu staršev in otrok strokovni delavci evalvirajo
srečanje. Družinam se bo na tak način ponudila možnost, da okrepijo znanje in veščine, ki jih že imajo,
ter se naučijo nekaj novega. Vse to pa poteka v varnem in zaupnem krogu pod vodstvom usposobljenih
izvajalcev.
Namen programa: Preventivni program za krepitev družin staršem zagotavlja veščine in možnosti za
krepitev pozitivnih družinskih odnosov ter nadzor oziroma spremljanje njihovih otrok ter pomagal pri
komunikaciji o družinskih vrednotah in pričakovanjih. Starši bodo tako izboljšali svoje veščine za dobro
izvajanje starševske skrbi, na Centru za socialno delo Pomurje pa bomo zaradi tega manj družin
obravnavali v okviru javnih pooblastil. Pri otrocih bo manj težav na področju duševnega zdravja, manj
različnih oblik zasvojenosti, težav v odraščanju ter vedenjskih in čustvenih težav pri otrocih. Otroci in
starši bodo znali bolje komunicirati, otroci več ne bo v tako velikem obsegu begali od doma.
Cilji programa: Z uvedbo preventivnega progama za krepitev družin želimo pri vseh ključnih skupinah
– starši, otroci, družine kot celote – doseči vrsto konkretnih ciljev. Ti so:
1. Cilji, ki jih želimo doseči pri starših:
(a) Usposobljenost staršev za pravilen odziv, tako, da se bodo naučili:
-

-

ustrezno izkazovati naklonjenost in empatije drug drugemu – do otrok in drugih ljudi;
izkazovati pozitivne pozornosti in pohvale ob zaželenem vedenju otroka;
ustrezno izkazovati občutke in čustva, se pogovarjati o občutkih in čustvih staršev in otrok
opredeliti model vedenja, ki bo ustrezal družinskim vrednotam in normam, ki jih starši želijo
prenesti na otroke;
novih strategij soočanja s težavami in izzivi, odpornosti ter obvladovanja jeze, s čimer se bodo
starši lažje izogibali dodatnemu stresu, naučili pa se bodo tudi uspešnega reševanja konfliktov
ter zmanjšali verbalno in fizično nasilje;
veščin, s pomočjo katerih bodo starši pri igri z otrokom prepustili vodilno vlogo otroku, hkrati pa
bodo sposobni voditi otroka skozi igro brez konfliktov;
postavljati pričakovanja, ki bodo primerna starosti in razvojni stopnji otroka.

(b) Učenje strukturnih veščin staršev, na kakšen način:
-

uporabljati starosti primerne vzgojne metode ter kako naučiti otroka, da bo sprejel posledice
svojega vedenja;
vzpostaviti jasna pravila in vrednote primernega vedenja ter pomagati otroku razumeti pravila
in vrednote v družini ter skupnosti;
prepoznati potencialne probleme in problemske situacije v družini in skupnosti (npr. uporaba
interneta, medijev, soseščina itd.) ter kako zavarovati otroke;
prepoznati svoje dobre starševske lastnosti ter jih krepiti;
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-

doseči med partnerjema dogovor glede vzgoje otrok, vzgojnega stila in družinskega življenja (v
primeru enostarševskih družin se starš samostojno odloča glede ključnih vprašanj);
spremljati, kje se otrok zadržuje, s kom se druži, njegove aktivnosti, šolske obveznosti ter šolski
uspeh;
spodbujati otroka pri doseganju ciljev, za katere starši in otroci menijo, da so pomembni, in jih
pri dosežkih tudi pohvaliti;
reševati družinske konflikte, ustrezno predstaviti svoje argumente in se naučiti odpuščati;
zavarovati otroka pred prepiri med staršema oziroma jim pomagati razumeti vzroke za prepire;
zagotoviti strukturo družinskega življenja na splošno (npr. skupni obedi ob določenih delih
dneva, manjši »obred« pred odpravljanjem v posteljo ipd.).

(c) Učenje staršev, na kakšen način se vključiti v šolsko okolje in skupnost:
-

kako spremljati in pomagati otrokom pri šolskih obveznostih in domačih nalogah;

-

kako sodelovati in komunicirati s šolo, izvajalci prostočasnih dejavnosti ter zdravstvenih in
socialnih storitev v skupnosti, ki so namenjene otrokom.

2. Cilji, ki jih želimo doseči pri otrocih:
a) krepitev čustvenih zmožnosti zato, da se bi otroci naučili in vadili:
-

prepoznati in poimenovati lastna čustva ter čustva drugih;
na ustrezen način pokazati čustva;
nadzirati in kontrolirati lastno vedenje v težjih situacijah;
čutiti in pokazati sočutje;
sprejemati povratno informacijo od drugih o svojih čustvih, reakcijah in vedenju.

b) doseganje motivacije in usmerjenosti v prihodnost, da bi otroci:
-

ugotovili, kaj cenijo v življenju, kaj je tisto, kar je trenutno pomembno v življenju ter kakšne so
možnosti v prihodnosti;
definirati želje o tem, kaj bi radi postali, kaj se naučili in kaj dosegli;
načrtovali in zastavili lastne cilje, ki bi temeljili na njihovih željah;
se naučili prejeti pohvalo in nagrado za uspehe kasneje in ne takoj.

c) krepitev samozavesti pri otrocih, da bi:
-

znali prepoznati obstoječe veščine in dosežke, kaj je tisto, kar znajo in ob čem se počutijo dobro;
znali krepiti zaupanje v lastne zmožnosti in veščine;
znali od drugih sprejemati negativne pripombe o sebi, na primer pripombe o videzu, predvsem
višini in teži.

d) krepitev veščin za reševanje problemov, da se bi otroci naučili:
-

sprejemati odločitve, tehtati med različnimi možnostmi ter načrtovati doseganje ciljev;
nadzorovati čustva, vedenje ter misli.

e) Skrb otrok zase, da se bi naučili:

-

skrbeti za svoje telo, zdravje in videz ob zavedanju pomena čistoče, gibanja in zdravega načina
prehranjevanja;
poznati učinke, ki jih imajo različne substance na možgane ter fizični razvoj, vedenje, čustva,
kognitivne sposobnosti, videz, zdravje, prijateljstvo, odnose v družini, šolski uspeh ter možnosti
v prihodnosti.

f)

izgradnja socialnih vezi, da bi otroci:

-
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-

gradili in krepili dolgotrajne in pozitivne odnose z drugimi ljudmi;
delili, mislili in delovali z drugimi ljudmi takrat, ko so na vrsti, ter pomagali drugim in bili odgovorni
za podeljene naloge in skupinsko delo;
poznali svoje vloge in pravice, kot tudi dolžnosti;
razumeli meje socialnih odnosov in se odzivali na potrebe in zahteve drugih, ne da bi s tem
ogrožali sebe.

g) učenje spoštovanja do drugih, da bi:
-

spoštovali individualne razlike med različnimi osebnostmi, značaji, kulturami, narodnostmi,
ozadji in veščinami;
spoštovali starejše ljudi s tem, da jim pomagajo ter jih prosijo za nasvete.

h) učinkovitejša komunikacija, s kateri bi otroci:
-

aktivno poslušali ostale;
izražali lastne potrebe in se odzivali na potrebe drugih, ko bi le-ti potrebovali pomoč;
prosili za pomoč, ko česa ne bi zmogli sami, in sicer tiste ljudi oziroma službe, ki so za to
pristojne in odgovorne;
soočili se s konflikti in jih razreševali z učinkovitimi metodami, upoštevali različne poglede ljudi,
ki so vpleteni v konflikt, ter pomagali ljudem, da se o problemu pogovarjajo.

i)

upiranje pritisku vrstnikov, s tem ko bi otroci:

-

-

razvili nove veščine in interese skozi različne prostočasne dejavnosti izven šole;
spoznali resnične deleže uporabe različnih substanc pri. določeni ciljni populaciji – normativno
izobraževanje;
razvili veščine za učinkovito in sistematično upiranje vrstnikom oziroma ponujanju različnih
substanc;
izbirali prijatelje, ki ne zlorabljajo drog in vedo, kakšne odlike ima dober prijatelj;
znali poiskati relevantne informacije glede drog in njihovih učinkov.

j)

prepoznavanje družbenega konteksta, tako da bi otroci:

-

prevzemali odgovornost za lastno vedenje;
prilagajali vedenje različnim socialnim situacijam in družbenim vlogam.

-

k) Pridobitev učnih veščin, da bi se otroci naučili in vadili, kako posvečati pozornost šolskemu delu
in domačim nalogam.

3. Cilji, ki jih želimo doseči pri družini kot celoti:
-

krepitev komunikacijskih veščin, tako da bi družinski člani:
poslušali drug drugega;
organizirali družinske sestanke, na katerih bi se pogovarjali o pomembnih zadevah;
definirali odgovornosti in naloge ter si jih pravično porazdelili;
mirno razpravljali o težjih temah, kot so alkohol, druge droge, odnosi in spolnost.

a) postavljanje meja in zagotavljanje družinske strukture, tako da bi družine:
-

skupaj reševale probleme z uporabo različnih metod in veščin, ki so se jih naučili v programu;
uporabljale starosti primerne disciplinske metode za vse družinske člane;
bile dosledne in pravične pri kaznovanju;
drug drugemu zagotavljale primerne povratne informacije.

b) ohranjanje zastavljenih družinskih ciljev, tako da bi družine:
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-

-

izkoristile vse razpoložljive vire v skupnosti in zmanjšale socialno izoliranost (npr. druženje z
drugimi družinami ter vzpostavljanje stikov s podpornimi službami, kot so npr. zdravstvene,
socialne, zaposlitvene idr.);
načrtovale in organizirale prihodnost družinskega življenja;
razvijale in razumele obstoječe vrednote;
preživljale skupen čas in načrtovale skupne aktivnosti.

Čas izvajanja: Z izvajanjem programa smo na Enoti Murska Sobota, po uvodnem srečanju dne 28. 10.
2021, pričeli dne 17. 11. 2021. Srečanja potekajo vsak teden, ob sredah, med 16.00 in 18.00.
Kraj izvajanja: Krizni center za mlade Murska Sobota
Uporabniki: družine z otroki. V program so vključene tri rejniške družine. Skupino za starše redno
obiskujejo tri rejnice, skupino za otroke pa trije otroci.
Umestitev programa: program se uvršča v preventivni program.
Financiranje: program je financirala MO Murska Sobota in Inštitut za raziskave in razvoj Utrip
Rezultati in evalvacija: program bomo evalvirali s pripravljeno anketo ali vprašalnikom po koncu
progama. Pri uporabnikih bomo preverili zadovoljstvo, njihova pričakovanja in predloge v zvezi z
izvajanjem programa.

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V LETU 2021

Skupina za samopomoč staršev otrok s posebnimi potrebami deluje od septembra 2020.
Namen skupine je omogočiti medsebojno podporo in povezovanje staršev s podobnimi izkušnjami in s
tem širjenje njihove socialne mreže. V skupini lahko člani podelijo svojo zgodbo, stiske, težave,
vprašanja, in izkušnje s tistimi, ki jih lahko razumejo.
V skupino so bili povabljeni starši, ki na Enoti M. Sobota koristijo pravico do delnega plačila za izgubljeni
dohodek. Odzvalo se je enajst oseb. V skupino sva vključeni tudi dve strokovni delavki, in sicer Martina
Horvat Kuzma in Barbara Zadravec
Srečanja skupine potekajo enkrat mesečno. V letu 2021 so bila srečanja v živo delno onemogočena
zaradi zahteve po izpolnjevanju pogoja PCT za vstop v prostore CSD. Ker večina članic skupine ni
izpolnjevala zahtevanega pogoja smo se dogovorili, da se bomo srečevali preko aplikacije Zoom. Sprva
je ta način srečevanja bil vsem nov in so bile članice malo zadržane, vendar se je v naslednjih srečanjih
tudi ta način izkazal za uspešnega.
Vsebino srečanj sva na začetku izbirale strokovni delavki po pripravljenem programu, teme zadnjih
srečanj pa so določale že članice same glede na aktualne potrebe. Veliko stik se je pojavilo že zaradi
same epidemije in z njo povezanih omejitev v življenju, kar so družine z otroki s posebnimi potrebami
še posebej občutile.
V času epidemije so se članice medsebojno povezale, bile pogosto v kontaktu. Strokovni delavki sva
članicam nudile oporo in pomoč tudi individualno izven srečanja skupine, večinoma po telefonu ali
elektronski pošti.
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SKUPINA STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ »SONČNICE« IN »TULPIKE«

Cilji: program Skupine starih ljudi za samopomoč je dodatni program Centra za socialno delo Pomurje,
Enota Murska Sobota, ki se je začel izvajati v letu 2017. Program skupine starih ljudi za samopomoč
dopolnjuje strokovno delo javne službe pri reševanju socialnih stisk starega človeka. Program vidno
prispeva k boljši kvaliteti življenja starih ljudi v bivalnem okolju. Program posameznemu članu omogoča
socialno vključenost in prispeva k boljši kvaliteti vsakdanjega življenja in aktivnega preživljanja starosti.
Skupina deluje kot prijateljska skupina in nadomestna družina; v njej je za vsakega člana varen prostor
za pogovor, tolažbo, spodbudo, medsebojno pomoč in samopomoč. Delovanje v skupini
prostovoljcev/voditeljem skupin omogoča razvijanje osebnih sposobnosti, spretnosti, izkustveno učenje,
pripravo na lastno starost ter osebnostno rast. Program ima v lokalni skupnosti pomembno vlogo pri
razvijanju solidarnosti med ljudmi in med generacijami, ter pri detabuizaciji starosti. Osnovni cilj rednega
izobraževanja v skupinah je preobrazba naključno zbranih ljudi v prijateljsko skupino na principu
samopomoči ter izmenjavi izkušenj in znanj.
Čas izvajanja: Program izvajamo tri prostovoljke (strokovne delavke CSD), ki smo se na Zvezi društev
za socialno gerontologijo Slovenije usposobile za vodenje skupin za samopomoč za stare. V okviru
programa Skupine starih ljudi za samopomoč znotraj centra delujeta dve skupini: Tulpike in Sončnice.
Skupini se srečujeta na vsakih 14 dni oz. enkrat mesečno.
V času ko je bila v letu 2021 epidemiološka situacija v državi najslabša, smo ostali povezani s pomočjo
medsebojnih telefonskih klicev. Voditeljice smo večkrat poklicale člane in ta način ostale povezane . Na
ta način smo zmanjševali psihosocialne stiske, saj so starejši v tem obdobju najbolj rizična skupina.
Uporabniki: program je namenjen starim ljudje nad 65 let, ki se v skupino vključijo prostovoljno.
Sodelovanje v programu je za uporabnike brezplačno. Število uporabnikov v obeh skupinah skupaj je
13.
Obseg programa: v skupini za samopomoč za stare ljudi je temeljna dejavnost pogovor. Pogovor se
nanaša na teme, ki člane povezujejo, neguje se kultura poslušanja, vsak član lahko posreduje svojo
lastno življenjsko izkušnjo, izrazi svoje občutke, stališča in mnenja. Vse kar je bilo v skupini povedanega
se varuje po načelu zaupnosti. V skupini tako poteka proces zadovoljevanja nematerialnih potreb po
temeljnem človeškem odnosu, doživljanju smisla starosti in povezovanja generacij. Osrednja metoda
dela je skupinska metoda dela. Ostale metode pa so: individualna metoda dela (ob posebnih situacijah
v katerih se uporabnik znajde) in intervizija (za voditeljice, vsaj trikrat letno).
Umestitev programa: pomembno vlogo ima zlasti kot preventiva na področju socialnega varstva,
katerega namen je preprečevanje, lajšanje in zmanjšanje socialnih stisk posameznikov in skupin
občanov – ohranjanje in vzpostavljanje socialne mreže starih ljudi.
Financiranje: zakonodaja nam v namen delovanje skupine ne zagotavlja nobenih finančnih sredstev,
zato vire financiranja iščemo drugje v okolju. V letu 2021 je bil tako program sofinanciran s strani Zveze
društev za socialno gerontologijo Slovenije in Mestne občine Murska Sobota. Zato smo lahko za
uporabnike v okviru programa izvedli dodatne aktivnosti. Dne 09.08.2021 smo si ogledali čokoladnico
Passero. V mesecu juniju 2021 pa smo se udeležili dveh delavnic v Hiši Sadeži družbe (joga obraza in
zeliščarska delavnica), ki so bile brezplačne. Enkrat smo se odpravile tudi na sprehod in nabiranje
bezga, ki so ga članice uporabile za pripravo soka. S tem smo uporabnicam omogočili socialno
vključevanje, saj si same plačljivih aktivnosti zaradi nizkih pokojnin ne morejo privoščiti. Dogodki so bili
izvedeni pred poletjem in poleti, saj je bila takrat epidemiološka situacija najugodnejša. V času ko smo
se videli manj, smo bili še posebno pozorni na to, da ne pozabimo drug na drugega, se pokličemo,
pišemo in ostajamo v stiku. Voditeljice smo v mesecu decembru članicam po pošti posredovale
voščilnico z majhno pozornostjo.
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Rezultati in evalvacije: učinki skupine za samopomoč za stare ljudi so reševanje problema
osamljenosti ljudi, zmanjševanje socialnih stisk, razvijanje samopomoči, solidarnosti in medsebojne
pomoči, utrjevanje in širjenje socialne mreže, sprejemanje in priprava na starost, spodbujanje
medgeneracijskega povezovanja in solidarnosti. Evalvacija programa poteka skozi redna intervizijska
srečanja prostovoljcev ter letne supervizije, ki jih vodijo usposobljeni supervizorji Zveze društev za
socialno gerontologijo Slovenije.
PROGRAM – VSEMU BOM KOS
Na Enoti Murska Sobota želimo s tesnim sodelovanjem z ZRSZ v okviru preventivnega programa
Vsemu bom kos pomagati tako posameznikom kot tudi družinam. Program je namenjen naslednjim
skupinam prebivalstva: posameznikom in/ali družinam, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči
in/ali varstvenega dodatka in so hkrati prijavljeni v evidence brezposelnih oseb pri ZRSZ, ne glede na
oviranost, stopnjo invalidnosti in/ali stiske, tudi zaradi oblike odvisnosti (različne oblike), ki jih
posamezniki doživljajo. Program je namenjen tistim, ki so bili vključeni že v številne programe pri ZRSZ,
a se niso vključili v programe, ki jih ponuja socialna aktivacija
Strokovni delavci na CSD Pomurje, Enota Murska Sobota in strokovni delavci ZRSZ, OE Murska Sobota
smo za uporabnike, ki so se v program vključili, pripravili delavnice, ki so namenjene predvsem krepitvi
funkcionalnih veščin, ki obenem obogatijo izkušnje posameznikov in družin in jim tako omogočijo lažji
vstop na trg dela (razpolaganje in organizacija osebnega časa, funkcionalno opismenjevanje,
ozaveščanje in seznanjanje z možnostjo uveljavljanja različnih pravic iz javnih sredstev,
medsebojno/medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, učenje veščin komuniciranja idr.).
Z neposredno pomočjo, ki jo ponujamo uporabnikom bomo posredno vplivali na krepitev in širjenje
socialne mreže in na zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki vplivajo na izbiro strategij ravnanja in
vedenja, ki jim velikokrat lahko oteži ali celo onemogoči aktivno sodelovanje v raznih aktivnostih.

Čas izvajanja: program se je začel izvajati v mesecu oktobru 2019. V letu 2021 je bil zaradi epidemije
izveden en sklop srečanj z eno skupino, dne 29. 6. 2021 ter 8. 7. 2021, v trajanju 2 uri na
srečanje/delavnico.
Uporabniki: uporabniki programa so moški in ženske od 18. leta naprej, ne glede na oviranost, stopnjo
invalidnosti in/ali drugo stisko, ki jo doživljajo.
Obseg programa: v letu 2021 je bilo v program vključenih 12 oseb.
Umestitev programa: program se uvršča v preventivni program.
Rezultati in evalvacija: program bomo evalvirali s pripravljeno anketo ali vprašalnikom po dveh
izvedenih delavnicah. Pri uporabnikih bomo preverili zadovoljstvo, njihova pričakovanja in predloge v
zvezi z izvajanjem programa. Pridobljeni podatki bodo podlaga za načrtovanje
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VESELI TRENUTKI Z OTROCI V REJNIŠTVU
Cilji programa:
Center vsako leto organizira za otroke, ki so v rejništvu, skupinsko in skupnostno delo z otroki in jim na
ta način bogati dneve otroštva. Skupinsko delo z otroki v rejništvu je pomembno iz več vidikov: daje jim
občutek, da niso sami, da ne živijo sami v rejniških družinah in situacijah, ki so drugačene, kot jo živi
večina otrok. Skupina daje prostor za pogovor, kjer so razumljeni, ker se učijo. Skupina je pomembna
za otrokovo identiteto (Žiberna, 2001). Prav tak način dela nam omogoča, da se tudi na neformalen
način približamo v prvi vrsti otrokom v rejništvu in nato tudi rejniškim staršem in ostalim vključenim, ki
so pomembni za otroke v rejništvu. Na ta način vzpostavljamo in ohranjamo zaupanje med vsemi
vključenimi.
Cilji programa Veseli trenutki z otroki v rejništvu:
-

povečanje zaupanja med otrokom v rejništvu in strokovno delavko na področju rejništva v
neformalnem okolju,
druženje z vrstniki, ostalimi otroci v rejništvu, ki imajo enako izkušnjo in razvijanje prijateljstva med
njimi,
novo okolje in kratek odmik od vsakodnevne situacije, počitek, razvedrilo,
zagovorništvo in opogumljanje otrok v rejništvu,
boljše sodelovanje z matično družino otroka in pridobivanje njihovega zaupanja.

Čas izvajanja: datum izvedbe: 3. 8. 2021
Zabavni dan za otroke v rejništvu v Panexfun Paintball poligon Krog in Cineplexx Murska Sobota - v
času poletnih počitnic smo dne 3. 8. 2020 v dopoldanskem času v Panexfun Paintball poligon Krog in v
popoldanskem v Cineplexx Murska Sobota organizirali zabavni dan za otroke v rejništvu. Otroci v
rejništvu so že v prejšnjem letu izrazili željo, da bi jih v jesenskih počitnicah v okviru skupinskega dela
organizirali paintball in ogled filma. Na žalost zaradi takratno razglašene epidemije Covid 19 in vladnih
ukrepov (zaprtje kinodvoran, omejitev druženja na 5 ljudi), tega ni bilo mogoče izvesti. Iz tega razloga
smo jim željo uresničili v poletnih počitnicah. Na poligonu smo se dobili ob 9.00 uri. Prisotnih je bilo 23
oseb. Od tega 7 rejnikov in 16 otrok. Otroci so se razdelili v skupine in se zabavali ob igri paintballa. Z
rejniki smo v tem času šli na sprehod do reke Mure. Pridružili so se nam tudi štirje otroci. Na koncu smo
se vsi skupaj okrepčali z pizzami za katere je poskrbela Gostila Zvezda. Pri mizi se je nadaljevalo
prijetno druženje ter pogovor.
Mlajše otroke smo peljali v kino. Na voljo za ogled so imeli dva filma in sicer Luka in Neobrzdani Spirit.
Skupaj je bilo prisotnih 8 oseb. Od tega 2 rejnici in 6 otrok. Za presenečenje smo otroke obdarili s
kokicami in pijačo.
Zabavni dan je imel pozitivne učinke tudi na medgeneracijsko druženje, na aktivno preživljanje prostega
časa in na zdravje otrok in rejnikov.
Rejnice so bile navdušene nad zabavnim dnevom in so povedale, da je tovrstno druženje zelo
dobrodošlo, saj se spoznajo med sabo tako otroci, kot one same. To je izvrstna priložnost, da se v
sproščenem vzdušju povežejo, podelijo težave s katerimi se srečujejo in nenazadnje ustvarijo nove
spomine. Tako otroci kot rejnice si želijo, da jim omogočimo podobne aktivnosti tudi v prihodnje.
Uporabniki: ciljne skupine uporabnikov so:
- otroci v rejništvu (druženje z vrstniki z enako izkušnjo, sklepanje novih prijateljstev,
vzpostavljanje zaupnega delovnega odnosa s socialno delavko, medsebojno spoznavanje in
pridobivanje zaupanja) in
- rejniki (medsebojno spoznavanje, vzpostavljanje zaupnega odnosa).
V okviru programa Veseli trenutki z otroki v rejništvu so bili povabljeni vsi otroci, ki so v rejništvu in sicer
24 otrok ter njihova rejnica/rejnik.
Obseg programa: program je izvajala strokovna delavka za področje rejništva.
Umestitev programa: program je bil namenjen primarni, sekundarni in terciarni preventivi otrok v
rejniških družinah.
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Financiranje: izvajanje programa se je financiralo iz proračunskih sredstev Mestne občine Murska
Sobota in donacij.
Rezultati in evalvacija: Center je bil preko izvedbe tega programa še bolj prisoten v rejniških družinah
in tudi na ta način vršil nadzor nad izvajanjem rejniške dejavnosti. Hkrati pa se je nudila otroku možnost
druženja z otroci, ki imajo vsi izkušnjo rejništva in s strokovnimi delavci, s katerimi se družijo izven
pisarne in na takšen način doprinesejo k graditvi zaupnega odnosa. Na koncu zabavnega dne smo
evalvirali medsebojno druženje in počutje otrok. Odzivi otrok so bili zelo pozitivni; izražali so željo po še
več tovrstnih srečanjih.

PILOTNI PROJEKT SOPA

Projekt SOPA, kot dodatni delovni program Enote Centra za socialno delo Murska Sobota, v katerega
sva vključena 2 strokovna delavca.
V letu 2021 se je Center za socialno delo Murska Sobota, skupaj s partnerji ( Nacionalni inštitut za
javno zdravje, ki je nosilec projekta, Zdravstveni dom M. Sobota, Center za krepitev zdravja, patronažna
služba ) vključil v projekt SOPA, ki pomeni" Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola " Osnovni
namen dela na programu je zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola pri odraslih, njegove negativne
učinke na zdravje ljudi ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola. Projekt je bil podaljšan v
začetek leta 2021 (mesec februar), naloga strokovnega delavca pa je bila, da vsak opravi intervju z 227
uporabniki centra, od tega 34 oseb, ki škodljivo ali tvegano pije, vključi v svetovalni proces z namenom,
da sta najmanj 2 uspešno obravnavana posameznika.
Strokovna delavca sta bila pri doseganju cilja uspešna.
Alkoholizem v sociali je velik problemski sklop, saj se je pri delu v programu pokazalo, da veliko stisk
in težav posameznikov in njihovih družin izvira prav iz problemov zasvojenosti.

PROJEKT UNICEF-ove Varne točke
Enota Murska Sobota je v okviru CSD Pomurje tudi v letu 2021 delovala kot Unicef-ove varna točke.
Projekt otrokom in mladostnikom v stiski omogoča točko, kjer lahko dobijo informacije in nasvete o
možnostih zaščite. Na Enoti Murska so se kot prostovoljke vključile štiri zaposlene.

HUMANITARNE AKCIJE





Božiček za en dan, Trije zimski botri. V okviru projekta Božiček za en dan smo obdarili 86 otrok
in 14 odraslih. V okviru Trije zimski botri pa smo obdarili 30 otrok.
Trgovina C&A je za uporabnika darovala božične puloverje in druga oblačila.
Društvo Prijlika v sodelovanju s socialnim podjetjem ZRIRAP so.p. darovali šolske potrebščine.
Društvo Prijlika darovalo igrače za otroke.
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ENOTA LJUTOMER
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ ŽENSKAM ŽRTVAM NASILJA »ŽIVIM NAPREJ«
Cilji: Cilj skupine je vzpostavitev osebnega stika, izmenjava izkušenj in medsebojna podpora med
ženskami, ki so doživljale ali še vedno doživljajo nasilje v medosebnih odnosih. Uporabnicam skupina
zagotavlja varen prostor za pogovor, zaupnost in anonimnost.
Čas izvajanja: Skupina se sestaja v povprečju vsaka dva ali tri tedne in traja do dve uri (zaradi ukrepov
in omejitev ob epidemiji koronavirusa Covid-19 je bilo srečanj manj).
Uporabniki: Uporabnice so ženske z izkušnjo nasilja v družini, ki so ali še vedno doživljajo psihično,
fizično, spolno ali ekonomsko nasilje v družinskih, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih
odnosih ter so s področja enote Ljutomer.
Obseg programa: Skupina se je na pobudo ene izmed uporabnic začela srečevati v mesecu decembru
2015, zato je CSD je sledil potrebam v okolju in ustanovil skupino. Skupino je letu 2021 vodila
psihologinja. V letu 2021 je bilo v skupino vključenih pet uporabnic. Srečanja so bila namenjena
razbremenitvi žrtvam nasilja, medsebojni podpori, večanju asertivnosti v odnosih ter izboljšanju
samopodobe. Srečanja potekajo v prostorih CSD in občasno tudi izven prostorov CSD.
Financiranje: Program zaenkrat še ni potreboval financiranja, po potrebi sredstva prispevajo
uporabnice same. Sredstva bi bila dobrodošla za izvedbo različnih aktivnosti za sprostitev in
povezovanje uporabnic.
Rezultati in evalvacija: Ob zaključku srečanj pri udeleženkah preverimo njihovo počutje in zadovoljstvo
s srečanjem. Poročajo o pozitivnih učinkih sodelovanja v skupini. Pogovor o preteklih izkušnjah ter
trenutnih težavah v medosebnih odnosih in s tem povezanimi stiskami nanje deluje razbremenjujoče,
podpora in svetovanje strokovnih delavk in drugih uporabnic pa jim je vzpodbuda za skrb zase. Pozitivne
povratne informacije udeleženk so motivacija za nadaljnje izvajanje in razvoj programa.
Težave: Težave so pri usklajevanju termina srečanj in pri udeležbi, ker so nekatere udeleženke
zaposlene v dvoizmenskem ali drugi obliki delovnega časa.
V letu 2021 nekaj srečanj nismo mogli izvesti, nekaj srečanj pa se uporabnice niso udeležile zaradi
omejitev in ukrepov ob preprečevanju širjenja koronavirusa Covid-19 ter pogoja PCT.

LAIČNA POMOČ DRUŽINAM «SKUPAJ ZMOREMO« (Pomoč pri izvajanju programov za družine) )
Cilji: Osnovni cilj programa je omogočiti in ustvariti otrokom boljše pogoje za njihov razvoj. S programom
poskušamo otrokom omogočiti razvoj njihovih potencialov tam kjer jim njihovi starši ne morejo pomagati
ali so pri tem neuspešni, hkrati pa vključujemo tudi starše, ki jih učimo kako otrokom pomagati. Ker je
uspešnost v življenju pogosto odvisna od tega ali verjamemo, da smo lahko uspešni, je za otroka
temeljnega pomena, da razvije zdravo samozavest, samospoštovanje in pozitivno vrednotenje samega
sebe. Otrokom pomagati razvijati pozitivno samozavest, saj jim le-ta pomaga, da so uspešni in učinkoviti
na vseh področjih življenja, ne samo v šoli.
Cilji programa so:







Učna pomoč otrokom
Spodbujati celovit in uravnotežen osebnostni razvoj otrok
Izboljšati kvaliteto življenja in prostega časa
Učenje socialnih veščin skozi medsebojne odnose
Izboljšanje samopodobe otrok in njihovih staršev
Otrokom in staršem nuditi v situacijsko pogojenih stiskah in težavah ustrezno pomoč in podporo

12

Čas izvajanja: Program se je v letu 2021 izvajal že osemindvajseto leto. Program izvajamo v okviru
programa javnih del. Delo je potekalo v popoldanskem času med 13. in 19. uro, od ponedeljka do petka,
in sicer na domovih uporabnikov. Izvajalci programa – javni delavci, imajo 1× tedensko sestanek z vodjo
programa, in sicer ob četrtkih. Program se izvaja na območju krajevne pristojnosti Centra za socialno
delo Pomurje, Enota Ljutomer.
Uporabniki: Program je v prvi vrsti namenjen družinam z osnovnošolskimi otroki, ki imajo težave,
katerih posledice se odražajo na psihosocialnih motnjah otrok. Predvsem gre za vedenjske, učne in
čustvene motnje. V letu 2021 je bilo vse skupaj vključenih 18 družin in 31 otrok.
V program so vključene družine, v katerih imajo otroci učne težave, v katerih starši ne zmorejo svoje
starševske vloge, družine, ki jih na centru za socialno delo obravnavamo zaradi akutnih težav, družine,
kjer starši niso zmožni opravljanja vloge vzgoje in skrbi za otroke in pri tem potrebujejo pomoč.
Obseg programa: Program vsa leta poteka po enaki zasnovi in enakih ciljih. Poteka s pomočjo
programa javnih del. V letu 2021 smo v programu imeli vključene vse skupaj štiri javne delavce. Hkrati
so delali vedno trije javni delavci. Vsak je obiskoval 4-5 družin, in sicer 2× tedensko, povprečno po dve
uri in pol. Pomoč je bila usmerjena na učno pomoč, poleg tega pa
izvajalec otrokom pomaga koristno izrabiti prosti čas.
Umestitev programa: Program predstavlja delo z družino, ki je
usmerjeno predvsem na:






Učenje socialnih veščin
Izboljšanje medsebojnih odnosov in komunikacije
Izboljšanje medsebojnih odnosov in komunikacije
Izboljšanje samopodobe odnosov in komunikacije
Izboljšanje kvalitete življenja in kvalitetnejša izraba prostega
časa.

Delo v družini omogoča, da otroci in njihovi starši vzpostavijo dober
odnos z izvajalcem programa (udeležencev javnih del), ki ni vpleten v njihovo družinsko situacijo in ne
vodi družine v centru, kot strokovni delavec, zato se vzpostavi bolj zaupen in prijateljski odnos.
Financiranje: Javna dela so financirana na podlagi pogodb med Zavodom Republike Slovenije za
zaposlovanje in občinami, v letu 2021 za občino Ljutomer, Razkrižje, Veržej in Križavci pri Ljutomeru.
Za izvajanje programa potrebujemo dodatna sredstva (za delavnice, piknike, pohode, športne dejavnosti
za otroke, kopanje), le-ta poskušamo pridobiti preko donatorjev.
Rezultati in evalvacije: Rezultate programa posebej evalviramo, preverjamo preko zadovoljstva
staršev in osnovnih šol. Na območju centra ni nobenih drugih oblik pomoči, kjer bi starši lahko našli
pomoč za svoje otroke in poiskali pomoč pri vzgoji. Program je nujna, potrebna in učinkovita pomoč
družini, ki je v okolju in v družinah dobro sprejeta. To nam kaže tudi dejstvo, da starši sami naprošajo
za pomoč, ne samo šole. Program šole vrednotijo visoko, v smislu pomoči otrokom pri šolskem delu,
kjer starši ne zmorejo pomagati otrokom in v smislu omogočanja doseganja uspehov otrokom. V letu
2015 je program evalvirala dodiplomska študentka v okviru diplomske naloge, ugotovitve so pokazale,
da je nadaljevanje s programom nujno, saj je program dobro sprejet med otroci in starši, poleg tega v
okolju ni drugih oblik tovrstne pomoči.
Težave: Program javnih del, zaradi svojih pogojev, otežuje izvajanje programa. V zadnjih letih opažamo,
da je vedno težje najti ustrezne kandidate t.j. brezposelne osebe, ki bi se vključili v program kot izvajalci.
Vsa sredstva za dodatne aktivnosti in materialne stroške programa moramo zagotavljati s pomočjo
donatorjev. Program laična pomoč družinam je pomemben preventivni program in bi moral program
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ostati del storitev javne službe. V letu 2021 so izvajanje programa dodatno oteževali ukrepi pred širjenje
okužbe z COVID-19.

PROSTOVOLJNO DELO - LAIČNA POMOČ DRUŽINAM «SKUPAJ ZMOREMO«
Cilji: osnovni cilj programa je v prvi vrsti učna pomoč osnovnošolskim otrokom, izboljšanje kvalitete
prostega časa, izboljšanje samopodobe otrok, vzpostavljanje kvalitetnega odnosa med prostovoljcem
in otrokom, ki temelji na medsebojnem sprejemanju in zaupanju. Za vsakega otroka je pomembno, da
razvije zdravo samozavest, samospoštovanje in pozitivno vrednotenje samega sebe. Cilj programa je
izboljšanje socialne vključenosti otrok.
Čas izvajanja: program se je v letu 2021 izvajal tretjič, kot dopolnilni program programa laična pomoč
družinam. Prostovoljci obiskujejo 1-2 družini po uro in pol, v popoldanskem času. Program se izvaja za
družine v Občini Ljutomer.
Uporabniki: program je v prvi vrsti namenjen družinam z osnovnošolskimi otroki, ki imajo predvsem
učne težave, kjer se že nakazujejo vedenjske in čustvene motnje.
Izvajalci programa: izvajalci programa so prostovoljci, ki so lahko odrasle osebe in tudi dijaki. V letu
2021 je prostovoljno delo izvajala ena odrasla oseba. Prostovoljka je redno sodelovala z vodjo
programa, na sestankih, ki so se izvajali 1 krat mesečno.
Obseg programa: odrasla prostovoljka je v letu 2021 obiskovala dve družini, vsako dve uri tedensko
oz. po potrebi.
Umestitev programa: program prostovoljno delo je preventivni program, ki se je vzpostavil kot
dopolnilni program Laične pomoči družinam »Skupaj zmoremo«.
Financiranje: za izvajanje programa (potni stroški, nezgodno zavarovanje) so potrebna donatorska
sredstva.

SKUPINA REJNIC ZA SAMOPOMOČ
Cilji: Skupina za samopomoč rejnicam omogoča varen prostor, kjer si rejnice lahko podelijo svoje
izkušnje, si nudijo vzajemno pomoč in podporo. Mnogokrat se srečujejo s podobnimi stiskami in
težavami, ki jih na skupinah poskušamo skupno razrešiti. Pomemben vir zadovoljstva je čustvena opora,
ki si jo dajejo rejnice. Pomemben jim je občutek, da delijo isti problem in da lahko drug drugi pomagajo.
Medsebojna podpora omogoča rejnicam tudi razvijanje samozavesti, učenje novih spretnosti, izmenjava
znanj.
Cilji skupine rejnic za samopomoč so čim bolj uspešna vzgoja otrok v rejniških družinah, odprt prostor
za komunikacijo, razbremenitev in podelitev izkušenj. Skupina za samopomoč je v iskanju rešitev in
podpore neprecenljiva in izjemno pomembna za rejnice, saj na ta način premagujejo stiske, težave in
dileme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ob svojem delu z otroki. Sodelovanje strokovnih delavcev
v skupini je čim bolj neformalno.
Čas izvajanja: Skupina rejnic za samopomoč se sestaja vsak prvi petek v mesecu od 9. do 11. ure, in
sicer v sejni sobi centra za socialno delo, razen v času poletnih počitnic v mesecu juliju in avgustu.
Obseg programa: Obseg programa: V letu 2021 se je skupina rejnic za samopomoč sestala petkrat, in
sicer marca, maja, junija, septembra in decembra. Zaradi COVID-19 so nekatera srečanja odpadla. Na
skupini sta prisotni dve strokovni delavki, kjer je njuna naloga usmerjanje dela skupine.
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Najpomembnejše teme na skupini so stiki otrok s starši, šolanje, vedenje otrok, izzivi, ki jih prinaša
obdobje odraščanja, pomen rejnikov, življenje v času COVID-19, ipd. Strokovni delavec daje svoj
prispevek z lastnim strokovnim znanjem in z usmerjanjem dela skupine.
Na skupinah seznanjamo rejnice tudi z aktualno zakonodajo s področja rejništva in uveljavljanja raznih
pravic otrok.
Uporabniki: Rejnice iz občin Ljutomer, Veržej, Križevci in Razkrižje in rejnice od drugod, ki imajo v
rejništvu otroke pod pristojnostjo Centra za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer.
Umestitev programa: Program spada v polje primarne preventive, saj gre za krepitev socialne klenosti
prebivalstva.
Financiranje: Program se financira izključno iz sredstev donatorjev (občine, zavarovalnice, nevladne
organizacije, podjetja ipd.).
Rezultati in evalvacija: Skupina deluje že od leta 1994. Srečanja potekajo vsak prvi petek v mesecu
ob 9. uri. Skupine se udeležuje pet naših rejnic in ena rejnica iz območja Upravne enote Lendava, ki
ima v rejništvu otroka, za katerega je pristojna naša enota. Med njimi je čutiti podporo in povezanost.
V letošnjem letu so zaradi karanten in COVID-19 redko bile prisotne vse rejnice hkrati. Izostanke so
vedno v naprej opravičile.
Težave: Nezagotovljeni stalni viri financiranja.

SKUPINA STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ »PRIJATELJI«
Cilji: Osnovna vizija skupine starih ljudi za samopomoč je druženje ljudi – starih nad 65 let, utrjevanje
prijateljskih vezi, notranja rast, osmišljanje življenja v tretjem življenjskem obdobju (zlasti s
psihosomatskega vidika) ter stare ljudi aktivirati in jih spodbujati k aktivnemu življenju. Smiselne in
koristne so dejavnosti, ki zbližujejo ljudi ter odpirajo svetla obzorja smiselnih stališč in delovanja v jeseni
življenja. Da se ljudje počutijo dobro, in da kljub nemoči in raznih boleznih začutijo še smisel v življenju.
Saj jih večina psihično močno stre, ko morajo zapustiti svoje domove in domače okolje. Izhajamo iz
tega, kar je že v starih ljudeh močno zakoreninjeno, zlasti iz njihovih spominov, življenjskih izkušenj,
spoznanj in modrosti. Skupina ni storilnostna, ampak odnosna, gojimo in gradimo medčloveške odnose
med osamljenimi - starimi. Tudi medgeneracijska srečanja jih zelo poživijo in se zelo razveselijo
predvsem mladih prostovoljcev iz GFML Ljutomer in otrok iz vrtca. Vključitev v skupino je osebno
prostovoljna. Povedano na skupini se skrbno varuje – razvili smo že visoko stopnjo zaupnosti.
Čas izvajanja: Srečanja potekajo enkrat tedensko, v letu 2021 smo jih, glede na epidemiološke
razmere, ki nas spremljajo in ki so nam oteževale srečanja, izvajali v obdobju od 1. 6. do 11. 8. 2022,
enkrat na teden ob torkih, v trajanju ene ure do ure in pol.
Uporabniki: Skupino sestavljajo stanovalci doma - čista domska skupina; 4 ženske in 3 moški. Smo
posebna – mešana skupina - 2 osebi sta na vozičku. Demenca je pri vseh že zelo prisotna. Smo v
glavnem pogovorna skupina. Člani se zelo dobro počutijo, saj zelo radi prihajajo. Smo optimalna
skupina, znamo se poslušati in slišati. Tako, da vsak posameznik pride do izraza, se začuti v skupini,
pove, kar sam želi in koliko želi. Zelo radi se vključujejo in povejo svoje izkušnje, doživetja na svojih
rodnih domovih predvsem iz otroštva in davnih težkih časov, ki so jih preživljali ob svojih dragih.
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Obseg programa: Skupina se sestaja v Domu starejših občanov Ljutomer, v
letu 2021 so se srečanja izvajala na prostem. Teme pogovora oz. vsebine
oblikujemo po želji članov skupine. Izbiramo med temami, ki so njim zanimive,
prijetne ali zabavne. Posebej dajemo pomembnost sprejemanju drug drugega
takšnega kot je, spremljanju aktualnih dogodkov ter spominom na preteklost in
sedanjost. Posebej posvečamo pozornost članu, ki praznuje rojstni dan, z malo
pozornostjo ter sadjem in sokom se vsi posladkamo. Posebej imajo radi kavo.
Velikokrat je tema pogovora odvisna od razpoloženja trenutno prisotnih. Radi
tudi zapojemo, posebej priložnostne pesmi. Še posebej obdelamo letne čase,
pa tudi na razgibavanje ne pozabimo, kolikor seveda kdo zmore. Velikokrat pa
jim tudi kaj preberem. Posebej posvetimo pozornost praznikom, kot so Velika
noč, Adventni čas, Božič, Novo leto, trgatve – martinovanje ipd. Zelo radi se
spominjajo teh dogodkov, kako so jih nekoč praznovali in doživljali, pa potem
primerjamo s sedanjostjo in podoživljamo. Voditelji skupin imamo organizirano
mesečno intervizijo, ker pa glede na razmere v državi in samem domu glede druženja smo jo izvajali
bolj redko.
Umestitev programa: Socialno preventivni program, za večjo kvaliteto jeseni življenja stanovalcev v
DSO Ljutomer ter povezovanje z ljudmi iz bližnje okolice, ki še zmorejo živeti v domačem okolju.
Financiranje: Je urejeno v okviru Združenja za gerontologijo in gerontagogiko Slovenije. Nekaj sredstev
pa so prispevali tudi sponzorji. Gre za minimalna sredstva, ki jih prejme skupina, tako da si pokrije
občasno kakšno kavo ali krajšo ekskurzijo.
Rezultati in evalvacija: Druženje v skupini nam spodbuja zdrav element proti osamljenosti, pomoč pri
krepitvi samopodobe in predelavi občutkov zapuščenosti ali zavrženosti v Dom. Ugotavljamo, da
pogovor med člani skupine večkrat nanese na bolj žalostne dogodke kot pa vesele. Tako, da je včasih
kar težko usmerjati pogovor in držati nit na neki optimalni ravni razpoložljivosti in da se ne odmaknemo
od glavne teme pogovora. Zelo se razveselijo vsake osebe, ki nas kdaj pa kdaj obišče, kot na primer g.
monsinjor Izidor Veleberi. Mnenje skupine je, da so skupine zelo pomembne, rešujejo velik del njihove
človeške stiske, postanejo pa tudi most, po katerem stari ljudje svoje dragocene življenjske izkušnje
posredujejo srednji in mlajši generaciji.
Težave: Največjo težavo je predstavljala epidemija Covid-19, ki nam že drugo leto zelo otežuje naša
druženja.

PROGRAM – VSEMU BOM KOS
Na Enoti Ljutomer želimo s tesnim sodelovanjem z ZRSZ- Uradom za delo Ljutomer, v okviru
preventivnega programa Vsemu bom kos, pomagati tako posameznikom kot tudi družinam. Program je
namenjen posameznikom in/ali družinam, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči in/ali
varstvenega dodatka in so hkrati prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ, ne glede na
oviranost, stopnjo invalidnosti in/ali stiske, tudi zaradi oblike odvisnosti (različne oblike), ki jih
posamezniki doživljajo. Program je namenjen tistim, ki bi se prvič vključili v tak program oziroma tistim,
ki so bili že vključeni v številne programe pri ZRSZ, a se niso vključili v programe, ki jih ponuja socialna
aktivacija.
Strokovna delavka CSD Pomurje, Enota Ljutomer in strokovna delavka ZRSZ, Urada za delo Ljutomer,
ki sta program izvajali, sta za uporabnike, ki so se v program vključili, pripravili dve delavnici, ki sta bili
namenjeni predvsem krepitvi funkcionalnih veščin, ki obenem obogatijo izkušnje posameznikov in družin
in jim tako omogočijo lažji vstop na trg dela (razpolaganje in organizacija osebnega časa, funkcionalno
opismenjevanje, ozaveščanje in seznanjanje z možnostjo uveljavljanja različnih pravic iz javnih
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sredstev, vključitvijo v socialnovarstvene storitve, medsebojno/medgeneracijsko sodelovanje in
povezovanje, učenje veščin komuniciranja idr.).
Z neposredno pomočjo, ki jo ponujamo uporabnikom bomo posredno vplivali na krepitev in širjenje
socialne mreže in na zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki vplivajo na izbiro strategij ravnanja in
vedenja, ki jim velikokrat lahko oteži ali celo onemogoči aktivno sodelovanje v raznih aktivnostih.
Čas izvajanja: program se je izvajal v mesecu juniju, 1. 6. 2021 ter 10. 6. 2021, v trajanju 2 uri na
srečanje/delavnico.
Uporabniki: uporabniki programa so moški in ženske od 18. leta naprej, ne glede na oviranost, stopnjo
invalidnosti in/ali drugo stisko, ki jo doživljajo.
Obseg programa: v letu 2021 je bilo v program vključenih 5 oseb.
Umestitev programa: program se uvršča v preventivni program.
Rezultati in evalvacija: program smo evalvirali s pripravljeno anketo ali vprašalnikom po dveh
izvedenih delavnicah. Pri uporabnikih smo preverili zadovoljstvo, njihova pričakovanja. Pridobljeni
podatki bodo podlaga za nadaljnjo načrtovanje izvajanja programa.

PREVENTIVNI PROGRAM KREPITVE DRUŽIN
Program je namenjen staršem in mladim, ki si želijo izboljšati in nadgraditi družinske odnose, izboljšati
veščine starševstva ter pozitivno vplivati na otrokovo vedenje in na njihovo samopodobo. V program
bodo imela možnost s sklepom napotovati tudi okrožna sodišča v okviru trajnih ukrepov za varstvo koristi
otrok.
Program se izvaja v sodelovanju z Občino Ljutomer Ljutomer in Osnovno šolo Cvetka Golarja Ljutomer.
Program ponuja dvanajst vodenih skupnih srečanj. Vsako srečanje traja dve uri. Srečanja potekajo 1x
na teden. Program obsega predavanja, predstavitve, razprave, igranje vlog, avdiovizualna gradiva,
domače naloge, igre, otrokovo igro, starševsko igro, nadzorovane vaje,… Strokovni delavci delajo
istočasno v dveh ločenih skupinah. V eni skupini sta dva strokovna delavca z otroci, v drugi skupini pa
dva strokovna delavca delata s starši. Po eni uri ločenega dela, se starši in otroci združijo in delajo
skupaj. Starši in otroci gredo v ločene skupine potem, ko opravijo skupno kosilo. Takoj po prenehanju
srečanja in odhodu staršev in otrok strokovni delavci evalvirajo srečanje. Družinam se bo na tak način
ponudila možnost, da okrepijo znanje in veščine, ki jih že imajo, ter se naučijo nekaj novega. Vse to pa
poteka v varnem in zaupnem krogu pod vodstvom usposobljenih izvajalcev. Ko ena skupina zaključi s
program, se začne nov cikel z novo skupino uporabnikov.
Namen programa: Preventivni program za krepitev družin staršem zagotovlja veščine in možnosti za
krepitev pozitivnih družinskih odnosov ter nadzor oziroma spremljanje njihovih otrok ter pomagal pri
komunikaciji o družinskih vrednotah in pričakovanjih. Starši bodo tako izboljšali svoje veščine za dobro
izvajanje starševske skrbi, na Centru za socialno delo Pomurje pa bomo zaradi tega manj družin
obravnavali v okviru javnih pooblastil. Pri otrocih bo manj težav na področju duševnega zdravja, manj
različnih oblik zasvojenosti, težav v odraščanju ter vedenjskih in čustvenih težav pri otrocih. Otroci in
starši bodo znali bolje komunicirati, otroci več ne bo v tako velikem obsegu begali od doma.
Cilji programa: Z uvedbo preventivnega progama za krepitev družin želimo pri vseh ključnih skupinah
– starši, otroci, družine kot celote – doseči vrsto konkretnih ciljev. Ti so:
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4. Cilji, ki jih želimo doseči pri starših:
(a) Usposobljenost staršev za pravilen odziv, tako, da se bodo naučili:
-

-

ustrezno izkazovati naklonjenost in empatije drug drugemu – do otrok in drugih ljudi;
izkazovati pozitivne pozornosti in pohvale ob zaželenem vedenju otroka;
ustrezno izkazovati občutke in čustva, se pogovarjati o občutkih in čustvih staršev in otrok
opredeliti model vedenja, ki bo ustrezal družinskim vrednotam in normam, ki jih starši želijo
prenesti na otroke;
novih strategij soočanja s težavami in izzivi, odpornosti ter obvladovanja jeze, s čimer se bodo
starši lažje izogibali dodatnemu stresu, naučili pa se bodo tudi uspešnega reševanja konfliktov
ter zmanjšali verbalno in fizično nasilje;
veščin, s pomočjo katerih bodo starši pri igri z otrokom prepustili vodilno vlogo otroku, hkrati pa
bodo sposobni voditi otroka skozi igro brez konfliktov;
postavljati pričakovanja, ki bodo primerna starosti in razvojni stopnji otroka.

(b) Učenje strukturnih veščin staršev, na kakšen način:
-

uporabljati starosti primerne vzgojne metode ter kako naučiti otroka, da bo sprejel posledice
svojega vedenja;
vzpostaviti jasna pravila in vrednote primernega vedenja ter pomagati otroku razumeti pravila
in vrednote v družini ter skupnosti;
prepoznati potencialne probleme in problemske situacije v družini in skupnosti (npr. uporaba
interneta, medijev, soseščina itd.) ter kako zavarovati otroke;
prepoznati svoje dobre starševske lastnosti ter jih krepiti;
doseči med partnerjema dogovor glede vzgoje otrok, vzgojnega stila in družinskega življenja (v
primeru enostarševskih družin se starš samostojno odloča glede ključnih vprašanj);
spremljati, kje se otrok zadržuje, s kom se druži, njegove aktivnosti, šolske obveznosti ter šolski
uspeh;
spodbujati otroka pri doseganju ciljev, za katere starši in otroci menijo, da so pomembni, in jih
pri dosežkih tudi pohvaliti;
reševati družinske konflikte, ustrezno predstaviti svoje argumente in se naučiti odpuščati;
zavarovati otroka pred prepiri med staršema oziroma jim pomagati razumeti vzroke za prepire;
zagotoviti strukturo družinskega življenja na splošno (npr. skupni obedi ob določenih delih
dneva, manjši »obred«pred odpravljanjem v posteljo ipd.).

(c) Učenje staršev, na kakšen način se vključiti v šolsko okolje in skupnost:
-

kako spremljati in pomagati otrokom pri šolskih obveznostih in domačih nalogah;

-

kako sodelovati in komunicirati s šolo, izvajalci prostočasnih dejavnosti ter zdravstvenih in
socialnih storitev v skupnosti, ki so namenjene otrokom.

5. Cilji, ki jih želimo doseči pri otrocih:
l)

krepitev čustvenih zmožnosti zato, da se bi otroci naučili in vadili:

-

prepoznati in poimenovati lastna čustva ter čustva drugih;
na ustrezen način pokazati čustva;
nadzirati in kontrolirati lastno vedenje v težjih situacijah;
čutiti in pokazati sočutje;
sprejemati povratno informacijo od drugih o svojih čustvih, reakcijah in vedenju.

m) doseganje motivacije in usmerjenosti v prihodnost, da bi otroci:
-

ugotovili, kaj cenijo v življenju, kaj je tisto, kar je trenutno pomembno v življenju ter kakšne so
možnosti v prihodnosti;
definirati želje o tem, kaj bi radi postali, kaj se naučili in kaj dosegli;
načrtovali in zastavili lastne cilje, ki bi temeljili na njihovih željah;
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-

se naučili prejeti pohvalo in nagrado za uspehe kasneje in ne takoj.

n) krepitev samozavesti pri otrocih, da bi:
-

znali prepoznati obstoječe veščine in dosežke, kaj je tisto, kar znajo in ob čem se počutijo dobro;
znali krepiti zaupanje v lastne zmožnosti in veščine;
znali od drugih sprejemati negativne pripombe o sebi, na primer pripombe o videzu, predvsem
višini in teži.

o) krepitev veščin za reševanje problemov, da se bi otroci naučili:
-

sprejemati odločitve, tehtati med različnimi možnostmi ter načrtovati doseganje ciljev;
nadzorovati čustva, vedenje ter misli.

p) Skrb otrok zase, da se bi naučili:
-

skrbeti za svoje telo, zdravje in videz ob zavedanju pomena čistoče, gibanja in zdravega načina
prehranjevanja;
poznati učinke, ki jih imajo različne substance na možgane ter fizični razvoj, vedenje, čustva,
kognitivne sposobnosti, videz, zdravje, prijateljstvo, odnose v družini, šolski uspeh ter možnosti
v prihodnosti.

q) izgradnja socialnih vezi, da bi otroci:
-

gradili in krepili dolgotrajne in pozitivne odnose z drugimi ljudmi;
delili, mislili in delovali z drugimi ljudmi takrat, ko so na vrsti, ter pomagali drugim in bili odgovorni
za podeljene naloge in skupinsko delo;
poznali svoje vloge in pravice, kot tudi dolžnosti;
razumeli meje socialnih odnosov in se odzivali na potrebe in zahteve drugih, ne da bi s tem
ogrožali sebe.

r)

učenje spoštovanja do drugih, da bi:

-

spoštovali individualne razlike med različnimi osebnostmi, značaji, kulturami, narodnostmi,
ozadji in veščinami;
spoštovali starejše ljudi s tem, da jim pomagajo ter jih prosijo za nasvete.

-

s) učinkovitejša komunikacija, s kateri bi otroci:
-

aktivno poslušali ostale;
izražali lastne potrebe in se odzivali na potrebe drugih, ko bi le-ti potrebovali pomoč;
prosili za pomoč, ko česa ne bi zmogli sami, in sicer tiste ljudi oziroma službe, ki so za to
pristojne in odgovorne;
soočili se s konflikti in jih razreševali z učinkovitimi metodami, upoštevali različne poglede ljudi,
ki so vpleteni v konflikt, ter pomagali ljudem, da se o problemu pogovarjajo.

t)

upiranje pritisku vrstnikov, s tem ko bi otroci:

-

razvili nove veščine in interese skozi različne prostočasne dejavnosti izven šole;
spoznali resnične deleže uporabe različnih substanc pri. določeni ciljni populaciji – normativno
izobraževanje;
razvili veščine za učinkovito in sistematično upiranje vrstnikom oziroma ponujanju različnih
substanc;
izbirali prijatelje, ki ne zlorabljajo drog in vedo, kakšne odlike ima dober prijatelj;
znali poiskati relevantne informacije glede drog in njihovih učinkov.

-

u) prepoznavanje družbenega konteksta, tako da bi otroci:
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-

prevzemali odgovornost za lastno vedenje;
prilagajali vedenje različnim socialnim situacijam in družbenim vlogam.

v) Pridobitev učnih veščin, da bi se otroci naučili in vadili, kako posvečati pozornost šolskemu delu
in domačim nalogam.

6. Cilji, ki jih želimo doseči pri družini kot celoti:
-

krepitev komunikacijskih veščin, tako da bi družinski člani:
poslušali drug drugega;
organizirali družinske sestanke, na katerih bi se pogovarjali o pomembnih zadevah;
definirali odgovornosti in naloge ter si jih pravično porazdelili;
mirno razpravljali o težjih temah, kot so alkohol, druge droge, odnosi in spolnost.

c) postavljanje meja in zagotavljanje družinske strukture, tako da bi družine:
-

skupaj reševale probleme z uporabo različnih metod in veščin, ki so se jih naučili v programu;
uporabljale starosti primerne disciplinske metode za vse družinske člane;
bile dosledne in pravične pri kaznovanju;
drug drugemu zagotavljale primerne povratne informacije.

d) ohranjanje zastavljenih družinskih ciljev, tako da bi družine:
-

-

izkoristile vse razpoložljive vire v skupnosti in zmanjšale socialno izoliranost (npr. druženje z
drugimi družinami ter vzpostavljanje stikov s podpornimi službami, kot so npr. zdravstvene,
socialne, zaposlitvene idr.);
načrtovale in organizirale prihodnost družinskega življenja;
razvijale in razumele obstoječe vrednote;
preživljale skupen čas in načrtovale skupne aktivnosti.

Čas izvajanja: Priprave na izvajanje programa so se začele oktobra 2021, predvsem z naborom družin,
obveščanjem osnovnih šol, občine o izvajanju programa. Izvedeno je bilo predavanje za strokovne
delavce, ki bodo program izvajali. Ustanovljene so bile skupine, ki bodo program izvajale in izdelan načrt
aktivnosti. Aktivnosti se zaradi razglašene epidemije niso mogle izvesti.
Uporabniki: družine z otroki.
Umestitev programa: program se uvršča v preventivni program.
Financiranje: program se sofinancira iz donatorskih sredstev, v letu 2021 je potekalo zbiranje
donatorskih sredstev.
Rezultati in evalvacija: program bomo evalvirali s pripravljeno anketo ali vprašalnikom po koncu
progama. Pri uporabnikih bomo preverili zadovoljstvo, njihova pričakovanja in predloge v zvezi z
izvajanjem programa.

Projekt UNICEF-ove Varne točke
Enota Ljutomer je v okviru CSD Pomurje, meseca januarja 2020 pristopila k projektu Unicef-ove varne
točke. V okviru projekta deluje označena Varna točka, kamor se lahko otrok ali mladostnik v stiski vselej
zateče po informacije, nasvet ali zaščito. V projekt so se kot prostovoljke, vključile štiri strokovne
delavke, dve strokovni delavki sta se v letu 2021 udeležili usposabljanja za prostovoljce.
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HUMANITARNE AKCIJE :





Božiček za en dan: v letu 2021 je bilo vključenih 141 otrok in 65 starejših uporabnikov.
Trije zimski botri: v letu 2021 je bilo vključenih 20 otrok.
Akcija sladkih paketov Miklavž 2021: v letu 2021 je bilo podarjenih 200 sladkih paketov.
Botrstvo (ZPM) - podaljšanje vloge za vključitev v projekt Botrstvo oziroma nova vloga: 54
otrok

ENOTA LENDAVA
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ MLAJŠIH INVALIDNIH OSEB
Cilji: osnovni cilji izvajanja programa so pomoč invalidnim osebam starim nad 18 let, zmanjšanje njihove
izključenosti iz socialnega okolja, razvijanje dejavnosti za premagovanje osamljenosti ter vzpostavitev
večje samostojnosti v vsakdanjem življenju.
Čas izvajanja: od meseca januarja do decembra leta 2021 po 2 uri na mesec.
Uporabniki: ciljna skupina uporabnikov programa so invalidne osebe stare nad 18 let, ki imajo status
invalida in živijo v domačem okolju in niso vključeni v drugo obliko organizirane dejavnosti in se čutijo
osamljeni, nekoristni in izključeni iz socialnega okolja.
Obseg programa: v program je bilo vključenih 10 invalidnih oseb starih nad 18 let. Program se izvaja
že od leta 1997 po okvirnem delovnem programu, ki je bil izdelan ob začetku delovanja skupine,
konkreten letni program pa se pripravi na začetku vsakega leta v sodelovanju s člani skupine.
Posamezno srečanje vključuje stalne teme in petje, poslušanje glasbe, občasno pa se delovanje
skupine popestri z organiziranjem ekskurzij, obiski razstav in drugih skupin za samopomoč,
predavanjem prostovoljk ter razgovori o doživetjih med dvema srečanjema.
Program skupine je zasnovan na aktivni vlogi vseh vključenih v delo skupine, ki s svojo aktivnostjo
zagotavljajo izboljševanje kvalitete življenja članov skupine.
V poročevalskem obdobju je bilo delo skupine zaradi ukrepov, vezanih na razglašeno epidemijo bistveno
spremenjeno. V skupino so vključene najbolj ranljive skupine oseb, zato se člani skupine niso srečevali
osebno. Vodje programa so vsak teden pk telefonu poklicale uporabnike in jim nudile pomoč in oporo v
teh težkih časih.
Izdelan je bil letni delovni načrt in pripravljen vprašalnik ter anketa za evalvacijo programa za leto 2021.
Tudi tokratni rezultati izvedene evalvacije kažejo, da so uporabniki z vključenostjo v program zelo
zadovoljni, se čutijo manj osamljeni in želijo še naprej sodelovati v programu ter želijo sodelovati s
podobnimi skupinami iz drugih okolij. Ugotavljamo, da člani skupine čutijo pripadnost, medsebojno se
podpirajo in ob medsebojni pomoči lažje rešujejo svoje stiske in težave. Nadalje se ugotavlja, da
sodelovanje v programu prispeva k aktiviranju njihovih psihofizičnih zmožnostih, dvigu samozavesti,
izboljšanju pozitivne samopodobe ter vpliva na osebnostno rast udeleženih. Na osnovi izmenjave
izkušenj in nudenja suporta v skupini si člani pomagajo med seboj, kar prispeva k razvijanju
samopomoči in dvigu kvalitete njihovega življenja.
Umestitev programa: program je namenjen odpravljanju socialnih stisk oseb s posebnimi potrebami in
ohranjanju socialne vključenosti uporabnikov. Program se vključuje tudi v mrežo skupin starih za
samopomoč v Republiki Sloveniji in v lokalnem okolju.
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Rezultati in evalvacija: ob polletju leta 2021 je bila opravljena evalvacija učinkov izvajanja programa z
metodo intervjuja. Rezultati zadnje izvedene evalvacije kažejo, da so uporabniki z vključenostjo v
program zadovoljni, nadalje bi vključenost v skupino priporočali tudi drugim uporabnikom, se čutijo manj
osamljeni in želijo še naprej sodelovati v programu ter želijo sodelovati s podobnimi skupinami iz drugih
okolij. Z izvajanjem programa se je vzpodbudila osebnostna rast uporabnikov, povečala se je njihova
samostojnost in se tako izboljšala kvaliteta njihovega življenja ter posredno ta oblika dejavnosti vpliva
tudi na razbremenitev svojcev, ki skrbijo za invalidne osebe.

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STAREJŠIH V KS LENDAVA - SPOMINČICA
Cilji: osnovni cilji izvajanja programa so usmerjeni v preprečevanje osamljenosti in bivanjske praznote
starih ljudi, z medsebojno izmenjavo izkušenj in s človeško oporo skupine premagovati svoje stiske in
reševati težave, priprava srednje generacije na smiselno starost, razvijanje medgeneracijske
solidarnosti in samopomoči ter dvig kvalitete življenja starih ljudi.
Skupina za samopomoč rešuje osebno osamljenost starih ljudi in zmanjšuje izolacijo starih ljudi in
medgeneracijske nepovezanosti.
Čas izvajanja: : v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021 se je izvajala skupina za samopomoč starejših
v KS Lendava »Spominčica«, ki se je na novo ustanovila 30.05.2017. Skupina se je srečevala mesečno
dvakrat po 2 uri.
Uporabniki: ciljna skupina uporabnikov programa so ostarele osebe, ki živijo doma same ali z družino,
se čutijo osamljeni in izključeni iz socialnega okolja. V program je bilo v obdobju od 01.01.2021 do
31.12.2021 vključenih 6 starejših oseb s podobnimi socialnimi in osebnimi karakteristikami. Povprečna
starost uporabnikov programa je bila 70 let. Najstarejša članica je bila stara 80 let, najmlajša pa 68 let.
Obseg programa: program se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vključuje stalne teme o življenju,
običajih, navadah, praznovanjih, petju in razgibavanju. Glavna dejavnost skupine je pogovor. Srečanja
se občasno popestrijo z majhnimi pozornostmi ob praznikih, rojstnih dnevih, obiskih razstav,
znamenitosti ter drugih skupin za samopomoč.
Skupina se srečuje v prostorih Društva upokojencev Lendava, Ulica Heroja Mohorja 3 v Lendavi, ob
torkih od 13.00 do 15.00 ure. Skupina je v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021 imela 10 srečanj. Z
člani skupine se je ves čas ohranjal telefonski kontakt.
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V poročevalnem obdobju je bil z uporabniki izdelan letni delovni načrt. Uporabniki so aktivno sodelovali
pri načrtovanju ter podajanju konkretnih predlogov, vsebin za posamezna srečanja, ki temeljijo na
njihovih potrebah in željah.
Vključenost v program daje uporabnikom možnosti izbire pomoči, podporo za reševanje problemov ter
jih opolnomoči in usposobi za čimbolj neodvisno življenje.
Umestitev programa: program sodi v preventivno dejavnost centra in se vključuje v mrežo skupin za
samopomoč v lokalnem okolju in v Republiki Sloveniji.
Financiranje: program se je v letu 2021 financiral iz sredstev Občine Lendava. Pogodba je bila
sklenjena za obdobje enega leta.
Rezultati in evalvacija: učinke izvajanja programa se je v letu 2021 ugotavljalo na podlagi individualnih
razgovorov s člani skupine, ki so povedali, da so z vključenostjo v program zadovoljni, saj vključenost
bistveno prispeva k zmanjšanju osamljenosti, osebnostni rasti, lažjemu premagovanju tegob, ki
spremljajo starost ter dvigu kvalitete življenja uporabnikov. Vključenost v program prav tako pomeni za
uporabnike možnost kakovostnega preživljanja prostega časa ter prispeva k čim bolj neodvisnemu
življenju starostnikov. Uporabniki programa so izražali željo po nadaljnjih srečanjih.
Z doseženimi učinki programa smo zadovoljni in so usklajeni z načrtovanimi cilji.
Težave: glede na dejstvo, da je skupina za samopomoč starejših v KS Lendava »Spominčica« po
delovanju precej mlada, posebnih težav ni bilo, si pa prizadevamo še za pridobitev novih članov, da na
ta način še bolj obogatimo delovanje skupine s podpornega vidika, pripadnosti in dviga kvalitete življenja
starejših ljudi.

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STAREJŠIH ZVONČICA

Cilji: cilj programa je, da se iz skupine naključno zbranih posameznikov ustvari prijateljska skupina, ki
sčasoma postane nadomestna družina starih ljudi, kateri si s skupino zadovoljujejo svoje nematerialne
potrebe, se socialno vključujejo, ohranjajo in krepijo zdravje, spodbujajo samopomoč in medsebojno
solidarnost. Namen programa je omogočiti starim ljudem, da ohranijo in na novo vstopijo v socialno
mrežo, ki jim zagotavlja socialno vključenost, sklepanje novih prijateljstev, občutek varnosti in
sprejetosti. S tem se zmanjša in preprečuje izolacija starih ljudi in njihove nepovezanosti z mlado in
srednjo generacijo, ki je eden glavnih razlogov za osebno osamljenost in izoliranost starih ljudi danes.
Čas in kraj izvajanja: skupina starih ljudi za samopomoč Zvončica se je ustanovila 14. 11. 2017.
Srečanja potekajo ob torkih ali četrtkih od 13.00 do 14.30 v prostorih Društva upokojencev Lendava ali
na drugi lokaciji po predhodnem dogovoru, ob lepem vremenu pa potekajo srečanja v naravi.
Uporabniki: ciljna skupina programa so osebe stare nad 65 let. V letu 2021 so bile v skupino vključene
4 osebe, en moški ter tri ženski, stari med 66 in 73 let. Trije prihajajo iz Lendave, en pa iz vasi Trimlini.
Obseg programa: program se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vključuje stalne teme o vsakdanjem
življenju, običajih in praznovanjih. Posebej je v skupinah veselo ob praznovanjih in rojstnih dnevi, ogledih
znamenitostih ter vključevanju gostov. Skupina je v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020 imela 8
srečanj. Z uporabniki smo bili ves čas v kontaktu preko telefona.
Skupina ni mogla proslaviti delovanje skupine z zaključkom zaradi razglašene epidemije, zato so bil
člani obdarovani individualno.
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Umestitev programa: program sodi v preventivno dejavnost Centra za socialno delo Pomurje, Enota
Lendava in se vključuje v mrežo skupin za samopomoč v lokalnem okolju in v Republiki Sloveniji.
Financiranje: program se je v letu 2021 financiral iz sredstev Občine Lendava. Pogodba je bila
sklenjena za obdobje enega leta.
Evalvacija: na podlagi skupinskega razgovora izhaja, da so uporabniki z vključenostjo v program
zadovoljni, saj vključenost prispeva k njihovi kvaliteti življenja in popestritvi prostega časa.
Težave: ker je bila skupina za samopomoč starejših »Zvončica« ustanovljena v letu 2017 in je zato
skupina še »mlada«, posebnih težav v tem triletnem delovanju ni zaznati.

SKUPINA ZA REJNICE

Cilji programa: razbremenitev, pridobivanje znanja in vzajemno učenje z uporabo in refleksijo lastnih
izkušenj in izkušenj ob pomoči strokovnih delavk centra in obratno. Izkušnje rejnikov in rejnic nudijo
možnost učenja strokovnim delavkam, da bolje razumemo potrebe družin, ki izvajajo rejniško dejavnost
in otrok v rejništvu. Končni cilj je omogočiti slednjim dobre pogoje odraščanja ter razvijati raven
strokovnega dela na področju rejništva.
Čas izvajanja: skupina se je v letu 2021 sestala 6-krat v obsegu po dve uri v prostorih Centra za socialno
delo Pomurje, Enota Lendava. Rejnicam se je podpora nudila po telefonu.
Uporabniki: vse rejnice in rejniki z dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnosti z območja Občine
Lendava. V skupino se lahko vključita oba zakonca, ki izvajata rejniško dejavnost. V letu 2021 je bilo
vključenih 6 oseb, trenutno je vključenih 5 oseb.
Obseg programa: vsebina srečanj je medsebojna izmenjava izkušenj in pomoč pri delu v rejništvu,
funkcioniranje družin, ki izvajajo rejniško dejavnost, medsebojni odnosi v družinah, čustvena navezanost
med družinskimi člani, vzgoja otrok in mladostnikov v rejništvu, zagotavljanje pogojev za njihov zdrav
razvoj in zadovoljevanje njihovih potreb, odnosi z matično družino otrok v rejništvu, reševanje konfliktov,
sprejemanje kritike na način, da se iz nje kaj naučimo, ter vse drugo, kar se nanaša na rejništvo in člani
skupine to zaznajo kot problem. Za rejnice in rejnike je bilo v letu 2021 v okviru Centra za socialno delo
Pomurje organizirano izobraževanje z naslovom Potrebe otrok v rejništvu. Izobraževanje se je izvedlo
v prostorih RIS Rakičan. V mesecu oktobru je Center za vse rejniške družine, ki spadajo pod okrilje
Enote Lendava, organiziral srečanje na Eko – socialni kmetiji Korenika v Šalovcih. Srečanja se je
udeležilo 22 rejnikov, otrok in družinskih članov.
Umestitev programa: področje rejništva je dejavnost, ki spada v javna pooblastila. Skupina rejnikom
omogoča podporo, dodatna znanja in veščine, ki jih potrebujejo pri delu z otroki. Je dopolnitev
individualnih pogovorov z rejniki.
Rezultati in evalvacija: rejniki, ki izvajajo rejniško dejavnost so se večinoma redno udeleževali srečanj.
Opravičljiv izostanek je bil slabo zdravstveno stanje ali obveznosti povezane z neodložljivimi strokovnimi
obravnavami otrok in mladostnikov. Skupino doživljajo kot čustveno razbremenitev in priložnost, da
lahko podprejo in bolje spoznajo druga drugo. Ob obravnavi konkretnih problemov se učijo aktivnega
poslušanja, pridobljena spoznanja pa lahko uporabijo v svojem ravnanju. Vzdušje je prijetno, v skupini
je čutiti empatičnost, povezanost, zaupnost in varnost, saj zmorejo spregovoriti o dilemah, stiskah in se
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osebno izpostaviti. Strokovni delavci s sodelovanjem z rejnicami in rejniki dobimo dober vpogled v
njihovo funkcioniranje.

SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN

Cilji programa: na Enoti Lendava smo v okviru preventivnega programa »Socialno vključevanje
posebej ranljivih skupin« pomagali tako posameznikom, kot tudi družinam. Program je bil namenjen
naslednjim skupinam prebivalstva: otrokom, starejšim, invalidom, osebam s težavami v duševnem
zdravju, pripadnikom etničnih skupin.
Program vključuje naloge kot so pomoč in varstvo invalidov ter drugih posebej ranljivih skupin
prebivalcev (konkretne naloge kot so pomoč invalidom na domu, druženje in graditev socialne mreže);
razvijanje različnih oblik družabništva (pomoč starostnikom in drugim ranljivim skupinam prebivalstva in
spremljanje). Sam program je v celoti zasnovan z namenom blaženja socialnih in psihičnih posledic
invalidnosti in posledic socialne izključenosti in stigmatizacije zgoraj omenjenih skupin prebivalstva.
Javni delavci so se ukvarjali tudi z otroci, predvsem z namenom izboljšanja njihovih razvojnih možnosti.
Z neposredno pomočjo in oporo otrokom, mladostnikom, staršem in s širjenjem socialne mreže smo
vplivali na zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki negativno vplivajo na: odklonsko oz. družbeno
nesprejemljivo vedenje otrok in mladostnikov, učno uspešnost otrok, občutek lastne vrednosti in njihovo
samopodobo, vzpostavljanju dolgoročne strategije uspešnega ravnanja in vedenja vseh družinskih
članov v njihovih socialnih vlogah, sanaciji za otroke neustreznih družinskih razmer in s tem tudi
preprečitve izločitve otrok iz družin ter s tem razpada družinskega sistema, izboljšanju komunikacije in
odnosov v družini, dvigu kakovosti družinskega življenja.
Delo je bilo zastavljeno tako, da so javni delavci izvajali konkretne praktične zadolžitve praviloma na
domu družine oziroma na domu posameznikov in sodelovali z vodjo programa, ki je bila vedno na voljo
za strokovna vprašanja. Delo na domu se je dopolnjevalo z obiskovanjem drugih institucij (knjižnica,
zdravstveni dom, dom za starejše, …) ali pa sprehodi, družabna srečanja, predvsem z namenom, da se
posameznikom, otrokom in celotni družini razširi socialno okolje in preseže socialna izključenost. Otroci
so z vključitvijo razširili svojo socialno mrežo in tudi kvalitetno preživljali svoj prosti čas. Tudi za ostale
skupine prebivalstva se je delo prilagajalo posamezniku z individualnim načrtom, predvsem z namenom
zmanjševanja socialne izključenosti.
Čas izvajanja: program se je izvajal skozi celotno leto 2021, ob upoštevanju navodil NIJZ.
Uporabniki: uporabniki programa so otroci, starejši, invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju,
pripadniki etničnih skupin.
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Obseg programa: družine in posamezniki so bili vključeni v program na podlagi predlogov strokovnih
delavk ter strokovnih delavcev osnovnih šol in so bili velikokrat istočasno obravnavani v okviru socialno
varstvene storitve pomoč družini za dom ali osebna pomoč. Z družinami in posamezniki se je sklenil
dogovor o načinu, vsebini in obsegu izvajanja programa. Skupaj je bilo vključenih 40 družin, od tega 49
otrok.
Umestitev programa: program se uvršča v preventivni program.
Financiranje: program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in občin.
Rezultati in evalvacija: opravljena evalvacija programa je pokazala izjemno zadovoljstvo vključenih
uporabnikov, pozitivne učinke izvajanja, smiselnost programa in potrebo po nadaljevanju programa tudi
v prihodnje. Laični sodelavci so bili ves čas opravljanja dela deležni mentorstva, vodenja ter
izobraževanj s strani centra za socialno delo.

PREVENTIVNI PROGRAM KREPITEV DRUŽIN

Program je namenjen staršem in mladim, ki si želijo izboljšati in nadgraditi družinske odnose, izboljšati
veščine starševstva ter pozitivno vplivati na otrokovo vedenje in na njihovo samopodobo. V program
bodo imela možnost s sklepom napotovati tudi okrožna sodišča v okviru trajnih ukrepov za varstvo koristi
otrok.
Program se izvaja v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava. Program ponuja dvanajst vodenih skupnih
srečanj. Vsako srečanje traja dve uri. Srečanja potekajo 1x na teden. Program obsega predavanja,
predstavitve, razprave, igranje vlog, avdiovizualna gradiva, domače naloge, igre, otrokovo igro,
starševsko igro, nadzorovane vaje,… Strokovni delavci delajo istočasno v dveh ločenih skupinah. V eni
skupini sta dva strokovna delavca z otroci, v drugi skupini pa dva strokovna delavca delata s starši. Po
eni uri ločenega dela, se starši in otroci združijo in delajo skupaj. Starši in otroci gredo v ločene skupine
potem, ko opravijo skupno kosilo. Takoj po prenehanju srečanja in odhodu staršev in otrok strokovni
delavci evalvirajo srečanje. Družinam se bo na tak način ponudila možnost, da okrepijo znanje in
veščine, ki jih že imajo, ter se naučijo nekaj novega. Vse to pa poteka v varnem in zaupnem krogu pod
vodstvom usposobljenih izvajalcev. Ko ena skupina zaključi s program, se začne nov cikel z novo
skupino uporabnikov.
Namen programa: Preventivni program za krepitev družin staršem zagotavlja veščine in možnosti za
krepitev pozitivnih družinskih odnosov ter nadzor oziroma spremljanje njihovih otrok ter pomagal pri
komunikaciji o družinskih vrednotah in pričakovanjih. Starši bodo tako izboljšali svoje veščine za dobro
izvajanje starševske skrbi, na Centru za socialno delo Pomurje pa bomo zaradi tega manj družin
obravnavali v okviru javnih pooblastil. Pri otrocih bo manj težav na področju duševnega zdravja, manj
različnih oblik zasvojenosti, težav v odraščanju ter vedenjskih in čustvenih težav pri otrocih. Otroci in
starši bodo znali bolje komunicirati, otroci več ne bo v tako velikem obsegu begali od doma.
Cilji programa: Z uvedbo preventivnega progama za krepitev družin želimo pri vseh ključnih skupinah
– starši, otroci, družine kot celote – doseči vrsto konkretnih ciljev. Ti so:

7. Cilji, ki jih želimo doseči pri starših:
(a) Usposobljenost staršev za pravilen odziv, tako, da se bodo naučili:
-

ustrezno izkazovati naklonjenost in empatije drug drugemu – do otrok in drugih ljudi;
izkazovati pozitivne pozornosti in pohvale ob zaželenem vedenju otroka;
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-

-

ustrezno izkazovati občutke in čustva, se pogovarjati o občutkih in čustvih staršev in otrok
opredeliti model vedenja, ki bo ustrezal družinskim vrednotam in normam, ki jih starši želijo
prenesti na otroke;
novih strategij soočanja s težavami in izzivi, odpornosti ter obvladovanja jeze, s čimer se bodo
starši lažje izogibali dodatnemu stresu, naučili pa se bodo tudi uspešnega reševanja konfliktov
ter zmanjšali verbalno in fizično nasilje;
veščin, s pomočjo katerih bodo starši pri igri z otrokom prepustili vodilno vlogo otroku, hkrati pa
bodo sposobni voditi otroka skozi igro brez konfliktov;
postavljati pričakovanja, ki bodo primerna starosti in razvojni stopnji otroka.

(b) Učenje strukturnih veščin staršev, na kakšen način:
-

uporabljati starosti primerne vzgojne metode ter kako naučiti otroka, da bo sprejel posledice
svojega vedenja;
vzpostaviti jasna pravila in vrednote primernega vedenja ter pomagati otroku razumeti pravila
in vrednote v družini ter skupnosti;
prepoznati potencialne probleme in problemske situacije v družini in skupnosti (npr. uporaba
interneta, medijev, soseščina itd.) ter kako zavarovati otroke;
prepoznati svoje dobre starševske lastnosti ter jih krepiti;
doseči med partnerjema dogovor glede vzgoje otrok, vzgojnega stila in družinskega življenja (v
primeru enostarševskih družin se starš samostojno odloča glede ključnih vprašanj);
spremljati, kje se otrok zadržuje, s kom se druži, njegove aktivnosti, šolske obveznosti ter šolski
uspeh;
spodbujati otroka pri doseganju ciljev, za katere starši in otroci menijo, da so pomembni, in jih
pri dosežkih tudi pohvaliti;
reševati družinske konflikte, ustrezno predstaviti svoje argumente in se naučiti odpuščati;
zavarovati otroka pred prepiri med staršema oziroma jim pomagati razumeti vzroke za prepire;
zagotoviti strukturo družinskega življenja na splošno (npr. skupni obedi ob določenih delih
dneva, manjši »obred« pred odpravljanjem v posteljo ipd.).

(c) Učenje staršev, na kakšen način se vključiti v šolsko okolje in skupnost:
-

kako spremljati in pomagati otrokom pri šolskih obveznostih in domačih nalogah;

-

kako sodelovati in komunicirati s šolo, izvajalci prostočasnih dejavnosti ter zdravstvenih in
socialnih storitev v skupnosti, ki so namenjene otrokom.

8. Cilji, ki jih želimo doseči pri otrocih:
w) krepitev čustvenih zmožnosti zato, da se bi otroci naučili in vadili:
-

prepoznati in poimenovati lastna čustva ter čustva drugih;
na ustrezen način pokazati čustva;
nadzirati in kontrolirati lastno vedenje v težjih situacijah;
čutiti in pokazati sočutje;
sprejemati povratno informacijo od drugih o svojih čustvih, reakcijah in vedenju.

x) doseganje motivacije in usmerjenosti v prihodnost, da bi otroci:
-

ugotovili, kaj cenijo v življenju, kaj je tisto, kar je trenutno pomembno v življenju ter kakšne so
možnosti v prihodnosti;
definirati želje o tem, kaj bi radi postali, kaj se naučili in kaj dosegli;
načrtovali in zastavili lastne cilje, ki bi temeljili na njihovih željah;
se naučili prejeti pohvalo in nagrado za uspehe kasneje in ne takoj.

y) krepitev samozavesti pri otrocih, da bi:
-

znali prepoznati obstoječe veščine in dosežke, kaj je tisto, kar znajo in ob čem se počutijo dobro;
znali krepiti zaupanje v lastne zmožnosti in veščine;
znali od drugih sprejemati negativne pripombe o sebi, na primer pripombe o videzu, predvsem
višini in teži.
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z) krepitev veščin za reševanje problemov, da se bi otroci naučili:
-

sprejemati odločitve, tehtati med različnimi možnostmi ter načrtovati doseganje ciljev;
nadzorovati čustva, vedenje ter misli.

aa) Skrb otrok zase, da se bi naučili:
-

skrbeti za svoje telo, zdravje in videz ob zavedanju pomena čistoče, gibanja in zdravega načina
prehranjevanja;
poznati učinke, ki jih imajo različne substance na možgane ter fizični razvoj, vedenje, čustva,
kognitivne sposobnosti, videz, zdravje, prijateljstvo, odnose v družini, šolski uspeh ter možnosti
v prihodnosti.

bb) izgradnja socialnih vezi, da bi otroci:
-

gradili in krepili dolgotrajne in pozitivne odnose z drugimi ljudmi;
delili, mislili in delovali z drugimi ljudmi takrat, ko so na vrsti, ter pomagali drugim in bili odgovorni
za podeljene naloge in skupinsko delo;
poznali svoje vloge in pravice, kot tudi dolžnosti;
razumeli meje socialnih odnosov in se odzivali na potrebe in zahteve drugih, ne da bi s tem
ogrožali sebe.

cc) učenje spoštovanja do drugih, da bi:
-

spoštovali individualne razlike med različnimi osebnostmi, značaji, kulturami, narodnostmi,
ozadji in veščinami;
spoštovali starejše ljudi s tem, da jim pomagajo ter jih prosijo za nasvete.

dd) učinkovitejša komunikacija, s kateri bi otroci:
-

aktivno poslušali ostale;
izražali lastne potrebe in se odzivali na potrebe drugih, ko bi le-ti potrebovali pomoč;
prosili za pomoč, ko česa ne bi zmogli sami, in sicer tiste ljudi oziroma službe, ki so za to
pristojne in odgovorne;
soočili se s konflikti in jih razreševali z učinkovitimi metodami, upoštevali različne poglede ljudi,
ki so vpleteni v konflikt, ter pomagali ljudem, da se o problemu pogovarjajo.

ee) upiranje pritisku vrstnikov, s tem ko bi otroci:
-

razvili nove veščine in interese skozi različne prostočasne dejavnosti izven šole;
spoznali resnične deleže uporabe različnih substanc pri. določeni ciljni populaciji – normativno
izobraževanje;
razvili veščine za učinkovito in sistematično upiranje vrstnikom oziroma ponujanju različnih
substanc;
izbirali prijatelje, ki ne zlorabljajo drog in vedo, kakšne odlike ima dober prijatelj;
znali poiskati relevantne informacije glede drog in njihovih učinkov.

ff) prepoznavanje družbenega konteksta, tako da bi otroci:
-

prevzemali odgovornost za lastno vedenje;
prilagajali vedenje različnim socialnim situacijam in družbenim vlogam.

gg) Pridobitev učnih veščin, da bi se otroci naučili in vadili, kako posvečati pozornost šolskemu delu
in domačim nalogam.
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9. Cilji, ki jih želimo doseči pri družini kot celoti:
-

krepitev komunikacijskih veščin, tako da bi družinski člani:
poslušali drug drugega;
organizirali družinske sestanke, na katerih bi se pogovarjali o pomembnih zadevah;
definirali odgovornosti in naloge ter si jih pravično porazdelili;
mirno razpravljali o težjih temah, kot so alkohol, druge droge, odnosi in spolnost.

e) postavljanje meja in zagotavljanje družinske strukture, tako da bi družine:
-

skupaj reševale probleme z uporabo različnih metod in veščin, ki so se jih naučili v programu;
uporabljale starosti primerne disciplinske metode za vse družinske člane;
bile dosledne in pravične pri kaznovanju;
drug drugemu zagotavljale primerne povratne informacije.

f)

ohranjanje zastavljenih družinskih ciljev, tako da bi družine:

-

izkoristile vse razpoložljive vire v skupnosti in zmanjšale socialno izoliranost (npr. druženje z
drugimi družinami ter vzpostavljanje stikov s podpornimi službami, kot so npr. zdravstvene,
socialne, zaposlitvene idr.);
načrtovale in organizirale prihodnost družinskega življenja;
razvijale in razumele obstoječe vrednote;
preživljale skupen čas in načrtovale skupne aktivnosti.

-

Čas izvajanja: program se je začel izvajati v mesecu oktobru 2021. Izvedeno je bilo predavanje za
strokovne delavce, ki so program izvajali. Ustanovljene so bile skupine, ki bodo program izvajale in
izdelan načrt aktivnosti.
Uporabniki: družine z otroki, 4 družine od teh je 6 otrok.
Umestitev programa: program se uvršča v preventivni program.
Financiranje: program je delno financirala LU Lendava.
Rezultati in evalvacija: program bomo evalvirali s pripravljeno anketo ali vprašalnikom po koncu
progama. Pri uporabnikih bomo preverili zadovoljstvo, njihova pričakovanja in predloge v zvezi z
izvajanjem programa.

Projekt UNICEF-ove Varne točke
Enota Lendava je v okviru CSD Pomurje meseca januarja 2020 pristopila k projektu Unicef-ove varne
točke. V okviru projekta deluje označena Varna točka, kamor se lahko otrok ali mladostnik v stiski vselej
zateče po informacije, nasvet ali zaščito. V projektu so kot prostovoljke sodelovale štiri strokovne
delavke.

HUMANITARNE AKCIJE

Center za socialno delo Pomurje, Enota Lendava je bil tudi v letu 2021 aktivno vključeval v izvajanje
skupnostnih akcij in se pri tem povezoval z nevladnimi, humanitarnimi organizacijami ter donatorji.
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sodelovanje s Humanitarnim društvom ADRA Slovenije pri pripravi predlogov družin
oziroma otrok ter pri razdeljevanju šolskih potrebščin 23-im otrokom iz socialno šibkejših družin,
sodelovanje z DRUŠTVOM POMAGAJMO ODPRTIH SRC pri napotitvi družin za pomoč v
sklopu njihove akcije Podari zvezek pri nabavi šolskih potrebščin za 18 otrok,
sodelovanje z prostovoljnim društvom PETKA ZA NASMEH pri napotitvi 15 starostnikov na
brezplačne frizure,
sodelovanje s CENTROM ZA DRUŽINE RIS RAKIČAN z informiranjem in napotovanjem
družin za udeležbo v prvomajskih in poletnih taborih, preko tega je bilo omogočena brezplačna
udeležba 7-im otrokom,
sodelovanje z DRUŽINSKIM CENTROM PEREC (LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA) z
predlogi in napotovanjem otrok iz socialno šibkih družin za udeležbo v brezplačnih poletnih
taborih,
sodelovanje z RDEČIM KRIŽEM SLOVENIJE pri pripravi predlogov otrok za brezplačno
letovanje v Debelem rtiču (7 otrok),
MEDNARODNI PROJEKT »RAZNOLIKOST JE MOST, KI GA ŽELIM PREČKATI« S
posredovanjem Hrvaškega kulturnega društva Pomurje, se je Center za socialno delo
Pomurje, Enota Lendava povezal z Udrugo udomitelja djece Međimurja iz Republike Hrvaške
ter posredoval pri vključitvi 6-ih mladih, pretežno romskih otrok iz rejniških družin, v projekt
Erasmusa : Raznolikost je most, ki ga želim prečkati. Cilj projekta je bil opolnomočiti mlade
različnih narodnosti k razvijanju boljših odnosov in aktivnemu sodelovanju v skupnosti.
Vključeni so bili v delavnice v obdobju od 29.07.2021 do 7.5.2021 v Selcu v Republiki Hrvaški.
Center je prejel donacijo oblačil, igrač in otroške opreme LIONS KLUBA LENDAVA –
LENDVA.
BOŽIČEK ZA EN DAN, v sklopu katere se je pripravilo predloge in razdelilo božična darila za
154 otrok in 26 odraslih uporabnikov.
Preko sodelovanja v akciji TRIJE ZIMSKI BOTRI se je posredovalo pri božičnem obdarovanju
3 otrok iz socialno ranljivih družin,
Sodelovanje z trgovino LIDL – v letu 2021 se je v njihovi trgovini v Lendavi dva krat
zbirala prehrana in izdelki za gospodinjstvo za socialno ogrožene uporabnike,
sodelovanje z EKO SKLADOM, kjer se je uporabnike seznanjalo z možnostmi sodelovanja v
akcijah, povezanih z zmanjšanjem energetske revščine in možnostmi uveljavljanja subvencij
pri energetski obnovi.
tudi v letu 2021 je Center za socialno delo Pomurje, Enota Lendava še nadalje sodeloval tudi
z
različnimi zasebnimi donatorji, ki so podarili otroško opremo (otroški
vozički), pohištvo, oblačila, prehrano, pri čemer se je posredovalo donirane izdelke pomoči
potrebnim družinam,
še nadalje se je sodelovalo z ZVEZO PRIJATELJEV MLADINE s podajo mnenja glede
vključenosti v njihov projekt BOTRSTVO in druge projekte,
tesno se je sodelovalo z RDEČIM KRIŽEM SLOVENIJE, KARITAS SLOVENIJE,
SLOVENSKA BANKA HRANE – SIBAHE, MOZAIKOM, OZARO in drugimi humanitarnimi
organizacijami v pri reševanju akutnih socialnih in materialnih stisk uporabnikov.

ENOTA GORNJA RADGONA

PROGRAM LAIČNA POMOČ DRUŽINI
Program predstavlja dopolnitev in dodatne podporne aktivnosti družinam, ki so vključene v obravnavo
na centru. Program se je izvajal na domovih družin in v prostorih Enote. Otrokom se je nudila predvsem
učna pomoč, podpora pri razvijanju učnih in delovnih navad, pomoč pri aktivnem preživljanju prostega
časa, pri premagovanju težav v odraščanju ter razvijanju ustreznega odnosa do vrstnikov in odraslih.
Staršem se je vzporedno nudila podporna pomoč pri vzgoji otrok. Pri otrocih vključenih v program se iz
dosedanjih večletnih izkušenj izvajanja tovrstnega programa kaže napredek na učnem področju, in
izboljšanje učnega uspeha, posledično izboljšanje samopodobe in motivacije za učenje. Pri starših se
kaže napredek pri prevzemanju aktivnejše starševske vloge pri vzgoji otrok in starševski skrbi.
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Ugotavljamo, da je vključenost družin v program bistveno prispeva k boljši kvaliteti odnosov in
funkcioniranja družine.
Cilji programa:
-

-

Ogroženim otrokom izboljšati možnost za razvoj z načrtnim in nadzorovanim vpeljevanjem
sprememb v njihovem matičnem družinskem okolju.
Posameznikom v situacijsko pogojenih stiskah in težavah, ki jih sami ne znajo ali ne zmorejo
odpraviti, nuditi ustrezno pomoč, z namenom vplivati na spremembe v vedenju, poiskati
ustrezne rešitve težav in urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju.
Nuditi pomoč družinam pri urejanju odnosov med družinskimi člani, doprinesti k ustreznejši in
adekvatnejši skrbi za otroke in usposabljati družino za opravljanje njene vsakdanje vloge.
Izboljšanje kvalitete življenja družin in posameznikov na podlagi individualnega načrte za
vsakega vključenega uporabnika v program.
Krepitev obstoječe socialne mreže in vzpodbujanje krepitve le- te.
Krepitev moči in vpliva vključenih uporabnikov v program in s tem večanje participacije v
socialnem okolju.

Izvajalke programa so zaposlene preko programa javnih del oz. so prostovoljke. V programu smo imeli
dve zaposleni in ena prostovoljka. V začetku leta smo program izvajali predvsem z obiski družin na
domu, kjer so nudile pomoč otrokom in družinam. Dnevno so obiskale dve do tri družine oz.
posameznike, pomoč pa so nudili tudi otrokom v okviru dejavnosti, ki jih organiziramo v prostorih centra
za socialno delo (učna pomoč, socialne igre).
Čas izvajanja: Aktivnosti v okviru programa so se izvajale skozi vse leto. Izvajale so se tudi v času
počitnic, ko je program dopolnil projekta »Počitnice na dlani«. Otroke iz programa Laične pomoči družini
smo v času božično novoletnih praznikov tudi obdarovali.
Uporabniki: Program psihosocialne pomoči družini se je izvajal za naslednje ciljne skupine: družine s
težavami, družine, pri katerih se posledice disfunkcije kažejo pri otrocih, družine, kjer je prepoznana
ogroženost otrok v njihovem razvoju, družine, ki jih obravnava center za socialno delo zaradi akutnih ali
kroničnih težav v socialnem delovanju, otroci z učnimi in vedenjskimi težavami, osebe s težavami v
duševnem zdravju, odvisniki, stari, brezdomci. Delo z družinami in posamezniki je potekalo na domovih
družin in v prostorih centra.
V program je bilo tekom leta vključenih dvanajst družin, triindvajsetim otrokom smo pomoč nudili na
njihovih domovih, po potrebi in glede na epidemiološke razmere, pa nekaterim tudi v prostorih centra.

Vsebine programa:
-

-

pomoč pri storitvah namenjenim, otrokom in mladostnikom, prikrajšanim za normalno družinsko
življenje ali z že znanimi težavami, starejšim osebam, osebam s težavami v duševnem zdravju,
invalidom,
pomoč pri učenju socialnih veščin in komunikacija s širšo socialno mrežo v lokalnem okolju,
aktivno druženje in podpora pri običajnih opravilih v vsakdanjem življenju,
pomoč pri sodelovanju z drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami pri aktivnem
reševanju problematike (obleka, obutev, prehrana),
pomoč pri vzpodbujanju in iskanju možnosti dodatnega izobraževanja in zaposlovanja,
pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za socialnovarstvene pravice.

Umestitev programa: Program Laična pomoč družini predstavlja dopolnilni preventivni program
osnovne dejavnosti centra. Družine in posamezniki, vključeni v program so v okviru redne dejavnosti
centra vključeni v eno izmed socialnovarstvenih storitev, v okviru katere jim je nudena strokovna pomoč
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in podpora pri prepoznavanju socialnih stisk in težav ter pri reševanju le- teh. Program Pomoč družini
in posamezniku pomeni »nadgradnjo« storitev, ki jih center v okviru redne dejavnosti ne more izvajati
Financiranje: program se je financiral sredstvi ZRSZ (zaposlitev preko programa javnih del), sredstev
Centra in donacij.
Izvajalci: zaposleni v programu javnih del, prostovoljki, mentorica programa: strokovna delavka Darja
Vučak.
Učinki programa in evalvacija:
Pri otrocih vključenih v program opažamo napredek na učnem področju, izboljšanju učnega uspeha,
posledično izboljšanje samopodobe in motivacijo za delo v prihodnje. Napredek se v nekaterih družinah
kaže tudi pri prevzemanju aktivnejše vloge staršev pri vzgoji in starševski skrbi nasploh.

PREVENTIVNI PROGRAM KREPITEV DRUŽIN
Izvedli smo vse priprave, dogovore in načrt za izvajanje novega družinskega preventivnega programa
Krepitev družin, ki je namenjen celotnim družinam, staršem in otrokom v starosti od 6 do 12 let. Program
smo začeli izvajati v sodelovanju z Zavodom Vitica iz Gornje Radgone.
Program je osredotočen na krepitev starševskih veščin. Namenjen je staršem in mladim, ki si želijo
izboljšati in nadgraditi družinske odnose, izboljšati veščine starševstva ter pozitivno vplivati na otrokovo
vedenje in na njihovo samopodobo. Program ponuja dvanajst vodenih skupnih srečanj. Vsako srečanje
traja dve uri. Srečanja potekajo 1x na teden. Program obsega predavanja, predstavitve, razprave,
igranje vlog, avdiovizualna gradiva, domače naloge, igre, otrokovo igro, starševsko igro, nadzorovane
vaje idr. Strokovni delavci delajo istočasno v dveh ločenih skupinah. V eni skupini sta dva strokovna
delavca z otroci, v drugi skupini pa dva strokovna delavca delata s starši. Po eni uri ločenega dela, se
starši in otroci združijo in delajo skupaj. Starši in otroci gredo v ločene skupine potem, ko opravijo skupno
kosilo. Družinam se bo na tak način ponudila možnost, da okrepijo znanje in veščine, ki jih že imajo, ter
se naučijo nekaj novega. Vse to pa poteka v varnem in zaupnem krogu pod vodstvom usposobljenih
izvajalcev.
Namen programa: Osnovni namen programa je večanje družinske odpornosti in zmanjšanje dejavnikov
tveganja za vedenjske, čustvene in učne težave, ter težave v medosebnih odnosih. Usmerjen je na
izboljšanje družinskih odnosov, starševskih veščin ter medosebnih in drugih življenjskih veščin pri
otrocih in mladostnikih. Kažejo se številni pozitivni učinki programa, kot so izboljšanje vedenja otrok,
starševskih veščin ter sodelovanja in odnosov znotraj družine.

DOPOLNILNI PROGRAM: REJNIŠKA DRUŽINA, NADOMESTNA, DRUGAČNA, POSEBNA

V okviru programa so potekala srečanja z rejnicami, kjer so se obravnavale različne aktualne vsebine.
Posebna pozornost je bila namenjena pomenu sodelovanja rejniške družine z matično družino in
sprejemanju matične družine. Center oz. enota, vsako leto za rejnice organizira usposabljanje,
organizira aktivnosti za rejniške družine in otroke med letom, kakor tudi v času počitnic.
Cilji programa:
-

odpiranje možnosti rejniškim družinam za komunikacijo,
odpiranje možnosti za razbremenitev rejniških družin,
izmenjava izkušenj pri izvajanju rejniške dejavnosti,
pridobivanje odgovorov strokovnjakov, kadar gre za problem, ki ga v skupini ni mogoče rešiti,
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-

širitev socialne mreže rejniškim družinam znotraj katere imajo raznotere možnosti za pomoč pri
vzgoji in oskrbi otroke,
pridobivanje znanja potrebnega za pomoč otrokom v zvezi z nasiljem, zlorabami in drugimi oblikami
prikrajšanosti otrok,
seznanjanje z zakonodajo, ki velja za področju rejništva in drugo zakonodajo na področju socialnega
varstva,
druženje otrok v rejništvu in rejniških družin.

Čas izvajanja: Aktivnosti v okviru programa so se zaradi ukrepov vezanih na zajezitev širjenja
koronavirusa izvajale v prilagojeni obliki skozi celo leto.
Uporabniki:
-

rejniške družine, ki imajo otroke v rejništvu na področju UE Gornja Radgona,
v skupino se vključujejo tudi rejnice, ki ne živijo na področju UE Gornja Radgona, pri njih pa živijo
otroci s področja UE Gornja Radgona,
otroci, ki živijo v rejniških družinah na področju UE Gornja Radgona,
otroci, ki živijo v rejniških družinah, izven krajevne pristojnosti UE Gornja Radgona, v rejniške
družine pa jih je namestil Center za socialno delo Gornja Radgona.

Vsebine programa : Otroke iz rejniških družin smo povabili v sodelovanje v projekt »Počitnice na dlani«,
ki je potekal v času poletnih in jesenskih počitnic. V času božično novoletnih praznikov smo vse otroke
obdarili s pomočjo vključitve v različne humanitarne projekte.
Za rejnike smo v okviru programa »Rejniška družina, nadomestna, drugačna, posebna« izvedli
prilagojena srečanja rejnikov, na katerih smo se pogovarjali o aktualnih temah, s katerimi se srečujejo
rejniki, pri opravljanju svoje dejavnosti. Razlog za to je bilo upoštevanje ukrepov vezanih na epidemijo
koronavirusa.
Umestitev programa: Program umeščamo med programe v podporo različnim družinskim oblikam.
Financiranje: program se je financiral s sredstvi zbranimi iz donacij.
Učinki programa in evalvacija: Izvajanje programa za rejnike predstavlja dodatne možnosti za
kvalitetnejše izvajanje same rejniške dejavnosti, saj nudi možnost izobraževanja, izmenjave izkušenj in
prispeva h graditvi delovnega odnosa z rejniki.
Za otroke v rejništvu program ponuja dodatne vsebine, ki prispevajo k aktivnemu preživljanju prostega
časa, širjenju in krepitvi socialne mreže, izboljšanju odnosa z rejniško in matično družino in k izboljšanju
počutja otrok v rejništvu.
Program:« POČITNICE NA DLANI«
Cilji: Otrokom in mladostnikom vključenim v program Laična pomoč družini in otrokom iz rejniških
družin polepšati počitniške dni in omogočiti aktivnosti, ki prispevajo h krepitvi in ohranjanju njihovega
zdravja in pozitivnega razvoja, ter jim omogočiti medsebojno druženje in krepitev socialne mreže.
Čas izvajanja: v času poletnih počitnic.
Uporabniki: Otroci in mladostniki, vključeni v program Laične pomoči družin in otroci iz rejniških družin.
Vsebine programa: Izvedene so bile delavnice na temo: Higiena v vsakdanjem življenju, Pomen zdrave
prehrane, Športne aktivnosti v vsakdanjem življenju in Tehnologija v vsakdanjem življenju. Poleg
navedenih vsebin so potekale različne družabne aktivnosti, ki so vzpodbujale medsebojno sodelovanje,
druženje in različne gibalne aktivnosti.
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Umestitev programa: Program »Počitnice na dlani« je dodatni preventivni program, namenjen otrokom
in mladostnikom iz lokalnega okolja.
Financiranje: program se je financiral izključno z donacijami podjetij
Učinki programa in evalvacija: Projekt je za otroke pomenil druženje, širjenje socialne mreže otrok,
aktivno preživljanje prostega časa, učenje socialnih veščin in učenje pomembnih vsebin za krepitev
njihovega zdravja in pozitivnega razvoja. Ugotavljamo, da je vključenost v projekt prispevala tudi k
aktivnejšemu vključevanju v ostale programe in storitve centra.

PROJEKT »KOŠARICA OTROŠKIH NASMEHOV«
Gre za projekt, katerega namen je izmenjava igrač in knjig za otroke. Izvaja se v čakalnici na hodniku,
kjer sta dve košari s knjigami in igračami za otroke. Gre za vzpodbujanje solidarnosti, izmenjave,
ekološke osveščenosti in trajnostne uporabe. Otrok, ki pride na center si lahko vzame igračo ali knjigo
in jo odnese domov, v kolikor pa ima doma igračo ali knjigo, ki je več ne potrebuje, pa jo lahko odda v
košaro, da bo razveselila katerega drugega otroka. Opaža se, da se košare skozi celo leto polnijo in
praznijo, ter da izmenjava aktivno poteka.

Projekt UNICEF-ove Varne točke

Enota Gornja Radgona je v okviru CSD Pomurje meseca januarja 2020
pristopila k projektu Unicef-ove varne točke. V okviru projekta deluje
označena Varna točka, kamor se lahko otrok ali mladostnik v stiski vselej zateče po informacije, nasvet
ali zaščito. V projekt so kot prostovoljke, vključene štiri strokovne delavke.

HUMANITARNE AKCIJE
Sodelovali smo v različnih humanitarnih projektih in z različnimi organizacijami, ki nudijo dodatno
materialno pomoč otrokom, ranljivim družinam in posameznikom. Ob božično- novo letnih praznikih smo
z njihovo pomočjo obdarili 108 otrok, 20 družin in razdelili 200 manjših darilnih paketov.
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Izvedene aktivnosti:
Društvo Mozaik- projekt Pomoč na vratih- pomoč pri prevozu, prenosu in montaži pohištva,
Platforma Truhoma- vključitev družine v dobrodelno platformo (prejem prehrambenih paketov
več krat letno),
Zveza prijateljev mladine Moste Polje- projekt botrstvo – 10 otrokom smo pomagali pri
pridobitvi botrstva za otroke,
Anina zvezdica- pridobili smo 15 prehrambenih paketov za družine oz. posameznike,
Rdeči križ- pomoč uporabnici pri nakupu hladilnika, prehrambeni paketi za uporabnike, za 21
otrok smo predlagali dobropise v knjigarnah za nakup šolskih potrebščin, za šest otrok smo
predlagali letovanje na Debelem Rtiču,
Trije zimski botri - s pridobljenimi paketi smo obdarili 13 otrok,
Uresniči željo - s pridobljenimi paketi smo obdarili 28 otrok in dva starša,
Božiček za en dan - s pridobljenimi paketi smo obdarili 67 otrok,
Ptujski Miklavž - prejeli približno 200 paketov sladkarij, s katerimi smo obdarili otroke in
starostnike,
Mladinski center Gornja Radgona- v akciji so zbrali in nam podarili veliko igrač, z namenom
obdarovanja socialno ogroženih otrok v času božičnih praznikov,
Motoristično društvo Lisjak- podaril je finančno donacijo in otroško darilo za štiri člansko
družino v materialni stiski,
V okviru skupne akcije ob mednarodnem dnevu boja proti revščini in v sodelovanju z Društvom
socialnih delavcev smo iz sredstev zbiranja starega papirja obdarili eno družino v materialni
stiski.
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KRIZNI CENTER ZA MLADE MURSKA SOBOTA
DNEVNI CENTER KEKEC
Program Dnevni center Kekec je namenjen osnovnošolcem, ki želijo ustvarjalno preživljati proste
popoldneve in tistim osnovnošolcem, katerim starši ne morejo oz. ne znajo pomagati in potrebujejo
pomoč pri učenju in izdelavi domačih nalog. Namenjen je otrokom, ki imajo težave v socialni integraciji,
imajo slabše razvite socialne veščine in dosegajo nižje učne rezultate. Otroci, ki so vključeni v ta
program izhajajo iz neurejenih družin, kjer so prisotni problemi povezani z nižjim materialnim
standardom – brezposelnost staršev, nižjo kulturno izobraženostjo, kjer imajo starši različne težave (npr.
z odvisnostjo). Vsebina programa se izvaja v okviru dnevnega centra Kriznega centra za mlade v Murski
Soboti.
V okviru Dnevnega centra Kekec, ki je pričel delovati pod okriljem KCM v mesecu aprilu 2013 otrokom
nudimo možnost aktivnega preživljanja prostega časa; jih vključujemo v različne aktivnosti - kot so
tematske in ustvarjalne delavnice, družabne in športne igre ter jim obenem nudimo učno pomoč, pomoč
pri domačih nalogah in utrjevanju snovi ter pomoč pri izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog.
Mesečno dva dni v tednu pa izvajamo ustvarjalne delavnice na določeno temo, v popoldanskem času
od 16.00 do 18.00, kamor povabimo otroke, ki sicer niso vključeni v DC Kekec (jih ne beležimo kot
otroke, ki kontinuirano obiskujejo DC temveč kot občasne, z njimi oz. njihovimi starši do sedaj tudi nismo
podpisovali dogovore o vključitvi, saj staršev tudi niti ne poznamo, običajno tak otrok pride sam na
določeno delavnico in tudi odide sam iz hiše).
V DC je bilo v poročevalnem obdobju vključenih 66 otrok, v starosti od 7 do 22 let. Redni obiski v DC pa
so bili s strani 20 otrok; v DC so prihajali kontinuirano – dvakrat tedensko, saj smo otroke razdelili v
skupine – glede na starost. Skupini sta bili formirani na način, da smo upoštevali specifične potrebe
otrok in starost. Tako so prihajali ob ponedeljkih in sredah isti otroci in ob torkih ter četrtkih. Ob petkih
je tudi skupina otrok, ki prihaja kontinuirano obenem pa smo nudili individualno učno pomoč – predvsem
učencem zadnje triade OŠ in srednješolcem. Zapisati je potrebno, da je DC Kekec namenjen predvsem
OŠ, saj se aktivnosti, interesi in potrebe otrok in mladostnikov razlikujejo, kar opažamo dnevno pri
našem delu. Glede na naše kadrovske in tudi prostorske omejitve pa ni mogoče ločiti otroke na več
starostnih skupin in delati istočasno z več skupinami. Zato so skupine ločene glede na starost po dnevih.
Otroci, ki obiskujejo DC Kekec prihajajo večinoma iz mesne občine Murska Sobota.
Graf: število obiskov po mesecih
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Tako je bilo v DC v poročevalnem letu 1442 obiskov otrok, posledično se je pripravilo tudi najmanj toliko
toplih obrokov.
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Graf: število vključenih otrok po mesecih
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Aktivnosti v okviru dnevnega centra so razdeljene v več sklopov:
- v prvi sklop lahko uvrstimo aktivnosti in dejavnosti povezane z izpolnjevanjem šolskih obveznosti
(pisanje domačih nalog, učenje in utrjevanje učne snovi)
- v drugi sklop sodijo tematske delavnice na željo oz. potrebo uporabnikov – skupaj z otroci
spregovorimo o določeni temi na primer nasilje v družini, medosebni odnosi, komunikacija,
prijateljstvo, samopodoba, avtoriteta, sprejemanje odgovornosti itd; socialne igre ter interakcijske
vaje.
- v tretji sklop sodijo aktivnosti, ki so povezane z aktivnim preživljanjem prostega časa in sicer
sodelovanje v ustvarjalnih delavnicah, kjer je poudarek na izdelovanju izdelkov iz materialov (glina,
mavec, tekstil, kolaž papir) na posamezno teme glede na praznik ali letni čas; športne aktivnosti s
športnimi pripomočki (igre brez meja ter različna tekmovanja – individualno in skupinsko).
V programu izvajamo naslednje aktivnosti: tematska delavnice, ustvarjalne delavnice, socialne igre,
interakcijske vaje, športne aktivnosti, sprostitvene vaje, sprehodi v naravo, izleti, ki smo jih organizirali
in izvajali predvsem v času šolskih počitnic, saj je DC deloval ves čas, tudi v času razglašene epidemije
in pa v počitnic.

Kot že navedeno, v tem poročevalnem obdobju – še posebej pa v obdobju razglašene epidemije, so
bile stvari nekoliko drugačne, število otrok, ki so prihajali v DC je bilo omejeno, saj smo morali upoštevati
navodila NIJZ in resornega ministrstva. Nudili smo učno pomoč otrokom – v času pouka. V času počitnic
in praznikov, ko nismo imeli pripravljenih ustvarjalnih ali tematskih delavnic, smo skupaj z otroci izvajali
socialne, interakcijske in didaktične igre, pogovore na določeno temo, otroci so imeli tisoč in eno
vprašanje o Covid 19, nekaj so slišali doma, nekaj v šoli, veliko pa po sredstvih javnega obveščanja in
spletnih straneh. Menim, da je bilo teh informacij preveč in so bile preveč zastrašujoče. Pri otrocih je
bilo moč zaznati prisoten strah – zase in za starše, prijatelje – o tej temi smo veliko govorili, iskali
pozitivne momente in jih opogumljali, motivirali, na način, da smo skupaj iskali načine, kako lažje in bolj
ustvarjalno preživimo te čase. Govorili smo o temah npr. spoznavanje samega sebe, spoznavanje telesa
in higiene, spoznavanje narave in okolja, letnih časov, eksotičnih živali, indijanskih plemen,… Teme so
po navadi predlagali otroci sami, zaposleni pa smo za njih pripravili knjige in teme podprli z izdelovanjem
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plakatov, slikami iz enciklopedij in slikovnim materialom na računalniku. Govorili smo o pasteh
računalnika in telefona, dotaknili smo se zasvojenosti s temi napravami, moram zapisati, da so tudi
otroci sami bili kritični do uporabe le-teh – predvsem v smislu, da njihovi starši več časa posvetijo
brskanju po telefonu – kot pa njim!
Potekale so različne ustvarjalne delavnice, kjer so otroci z našo pomočjo izdelovali različne izdelke glede
na letni čas in čas praznikov (izdelovanje izdelkov iz stiropora in lesa, das mase, naravnih materialov rožice, buče, čarovnice iz krep papirja, barvanje odpadlega listja in kamenčkov, izrezovanje šablon,
barvanje ptičjih hišic,… ). Pripravili smo delavnice na temo zdrave prehrane, kjer so otroci poskušali
iztisnjene sokove in različno sadje (sezonsko sadje), pripravljali hrano iz bio in eko pridelkov… Za otroke
smo pripravljali kuharske delavnice, kjer so pomagali pri pripravi hrane ob tem so spoznavali sestavine,
npr. peka piškotkov, muffinov.
Otroci so aktivno preživljali svoj čas v DC v obliki igranja različnih družabnih in športnih iger, z obiski
parka in knjižnice in sprehodi po mestu in parku.
Med šolskimi počitnicami smo z otroci pohajkovali po bližnji okolici, saj zaradi razmer nismo izvedli
izletov kot v preteklih letih npr. kopanja, ne drugih izletov, smo pa po bližnji okolici vse raziskali, iskali
skrite kotičke, zanimive stvari in reči.
Organizirali smo piknik za vse vključene otroke ob koncu počitnic.
Pri hiši smo zasadili velike cvetlične lonce s sadikami paradižnika in paprike ter z zelišči, otroci so imeli
skrb, da so jih zalivali in jih negovali, opazovali smo lahko rast rastlin in plodov in tudi obirali smo
plodove, ko so dozoreli.
Posvečali smo se tudi telesnim aktivnostim, pridno smo uporabljali telovadna orodja v parku in tudi
igrala, odpravili smo se na sprehode, na atletsko stezo, do telovadnih orodij v parku in k temu smo jih
spodbujali.
V junijskem terminu smo organizirali srečanje, za otroke in njihove starše, z namenom, da staršem
predstavimo začrtano delo z njihovimi otroci, kjer smo ugotavljali, da starši pričakujejo predvsem učno
pomoč za svoje otroke, saj so izrazili svojo nemoč v smislu, da otrokom zelo težko pomagajo, bodisi,
ker ne obvladajo šolskih snovi bodisi, ker otroci od njih ne sprejemajo učne pomoči. Tudi v tem letu smo
se soočali z delom na daljavo – šole na daljavo, ko je bil ves razred v karanteni in so otroci delali od
doma.
V okviru DC starši veliko pričakujejo od nas zaposlenih, žal tudi tako, da bi najraje preložili svoje
odgovornosti do otrok kar na zaposlene v naši hiši – sploh v času šole na daljavo, kar pa ni izvedljivo.
Starši so izražali nemoč in spregovorili o tem, da jim manjkajo veščine in spretnosti za delo z lastnim
otrokom, vsled tega smo v jeseni – tako v začetku septembra pripravili srečanje za starše – vendar
odziva s strani staršev ni bilo.
Vsak mesec smo pripravili praznovanje rojstnega dne – za otroke, ki so v tistem mesecu imeli rojstni
dan, ob tem je otrok dobil tudi skromno darilce, ki smo ga pripravili zaposleni.
Pripravili smo obdarovanje za vse otroke, kamor smo vključili tudi sorojence otrok, ki obiskujejo DC,
otroci so bili deležni daril iz akcije »Božiček za en dan«, »Trije zimski botri«, obdarovanje posameznih
donatorjev ; prav tako smo organizirali obdarovanje za veliko noč, za Miklavža, v ta namen pripravijo
kolegice z Župnijskega Karitas Murska Sobota darilca. Daril je bilo veliko, pa vendar so bili nekateri
straši nezadovoljni z darili.
Obenem pa se učimo, da sta nasmeh in lepa beseda vredna več kot vsi zakladi sveta.
V dejavnosti DC se vključujejo predvsem otroci iz mestnega okolja in tisti, ki jih vozijo starši.
Otrokom, ki se vključujejo v dejavnosti dnevnega centra smo ponudili tudi topel obrok in napitek.
Sredstva za vse zgoraj navedeno in za vso prehrano smo pridobili preko sponzorjev, donatorjev ter
prispevkov lokalnih podjetij, saj so v letu 2021 občine minimalno oziroma nič prispevale k izvajanju DC
Kekec (z izjemo MO Murska Sobota in občine Turnišče, ki sta sofinancirale zaposlitve prek JD).
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Utrinki iz dejavnosti DC Kekec
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PREŽIVLJAJMO SKUPAJ

Program »Preživljajmo skupaj…« je namenjen osnovnošolcem, ki želijo ustvarjalno preživljati proste
popoldneve v času šolskega dela in predvsem pa v času počitniških brezskrbnih dni. Namenjen je
otrokom, ki imajo težave v socialni integraciji, imajo slabše razvite socialne veščine in dosegajo nižje
učne rezultate. Otroci, ki so vključeni v ta program izhajajo iz družin, kjer so prisotne težave, povezane
z nižjim materialnim standardom – brezposelnost staršev, nižjo kulturno izobraženostjo, skratka otroci
prihajajo iz družin, kjer imajo starši različne težave. Vsebina programa se izvaja v okviru dnevnega
centra Kriznega centra za mlade v Murski Soboti.

Opis izvajanja programa
Program se je izvajal dva krat mesečno, v popoldanskem času – v času počitnic pa tri dni na teden.
Aktivnosti v okviru programa so razdeljene v več sklopov:
- v ta sklop sodijo tematske delavnice na željo oz. potrebo uporabnikov – skupaj z otroci spregovorimo
o določeni temi na primer nasilje v družini, medosebni odnosi, komunikacija, prijateljstvo, samopodoba,
avtoriteta, sprejemanje odgovornosti itd; socialne igre ter interakcijske vaje.
- v ta sklop sodijo aktivnosti, ki so povezane z aktivnim preživljanjem prostega časa in sicer sodelovanje
v ustvarjalnih delavnicah, kjer je poudarek na izdelovanju izdelkov iz materialov (glina, mavec, tekstil,
kolaž papir) na posamezno teme glede na praznik ali letni čas; športne aktivnosti s športnimi pripomočki
(igre brez meja ter različna tekmovanja – individualno in skupinsko).
V programu smo izvajali tematske in ustvarjalne delavnice, socialne igre, interakcijske vaje, športne
aktivnosti, sprostitvene vaje, sprehodi v naravo, spoznavanje narave in bližnje okolice.

PROSTOVOLJNO DELO Z MLADIMI

Je preventivni program na področju dela z mladimi, prostovoljci so vključeni v delo KCM – v pomoč
otrokom (učna pomoč), aktivno preživljanje prostega časa z otroci in mladostniki.
Pomoč prostovoljcev je dodatna, komplementarna dobrina temu, kar nudimo kot strokovna služba.
V naši instituciji so prostovoljci deležni uvodnega usposabljanja, kjer jim predstavimo svoja pričakovanja,
pa tudi sami predstavijo svojo vizijo dela z mladimi. Predvsem nas zanima tudi interes oziroma
motivacija za delo z mladimi. Sicer prostovoljci dodatno podporo dobivajo neposredno od mentorice in
somentorice – o potrebi pa tudi od drugih strokovnih delavcev.
Po potrebi smo se srečevali – intervizijska srečanja, srečanja so bila tematsko usmerjenja, namenjena
različnim strokovnim vsebinam, ki so prostovoljcem v pomoč pri delu ter sprotnemu evalviranju dela.
Del srečanj smo vedno namenili reševanju morebitnih stisk in dilem, ki so jih doživljali ob svojem delu.
Navedeni način dela se je pokazal kot zelo učinkovit, saj tudi prostovoljci doživljajo stiske, o katerih je
potrebno spregovoriti in jih razrešiti. Tri krat letno so bili vključeni tudi v supervizijsko skupino.
Vključenih je bilo pet prostovoljk, ki so opravile povprečno 10 ur prostovoljnega dela na mesec, v
mesecih, ko je bila razglašena epidemija pa manj (0).
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