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POROČILO SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2018
CENTRA ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA, ENOTA SEŽANA
V posamezne programe je bilo v letu 2018 vključenih:
Kakovostno staranje in sožitje generacij:
147 je vseh vključenih v program od tega jih je 25 iz Občine Hrpelje-Kozina.
Na programu je bila v letu 2018 kot dodatna pomoč zaposlena tudi ena oseba preko javnih del.
Pomoč brezdomnim in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva:
56 je vseh vključenih v program, od tega 9 iz Občine Hrpelje-Kozina.
Pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju in njihovim svojcem:
61 je vseh vključenih v program, od tega 15 iz Občine Hrpelje-Kozina.
V okviru programov nudimo posameznikom in družinam celostno individualno obravnavo, ki poteka intenzivno in
kontinuirano, kar pomeni rede stike (obiski na domu, telefonski pogovori, …) z namenom urejanja in izboljšanja
njihove socialno ekonomske situacije in psihosocialne podpore v vsakodnevnem življenju.
Nekateri uporabniki so v programe vključeni že vrsto let, saj bi brez tovrstne podpore bistveno slabše funkcionirali
oz. ne bi zmogli več ostati v svojem domačem okolju in bi morali iskati druge ustrezne stanovanjske rešitve,
možnost tovrstnih namestitev pa je zelo omejena.
V programe se tekom leta neprestano vključujejo tudi novi uporabniki, vendar število obravnavanih oseb med leti
niha, saj so med njimi tudi uporabniki, ki pomoč potrebujejo le določen čas, nekaj se jih izseli iz naše pristojnosti
oz. so nameščeni v institucionalno varstvo, največji osip pa je zaradi smrti.
V okviru programov smo izvajali naslednje aktivnosti:
 pomoč pri urejanju in premagovanju osebnih stisk in težav,



razbremenilni pogovori, krepitev virov moči, spodbujanje k raznovrstnim aktivnostim,



informiranje in pomoč pri uveljavljanju pravic v okviru CSD-ja



pomoč pri iskanju rešitev za lajšanje finančnih stisk,



pomoč pri vzpostavitvi socialnih stikov s sorodniki, sosedi, prijatelji,



urejanje in dajanje podpore pri odločanju za namestitev v institucionalno varstvo oz. pomoč pri iskanju
prenočišča ali nastanitve,



pomoč pri urejanju zdravstvenih storitev (pomoč in podpora pri stikih z zdravstvenimi službami)



informiranje o storitvah, postopkih in oblikah pomoči, ki jim jo lahko nudijo tudi druge službe, društva in
organizacije v lokalnem okolju,
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