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Reorganizacija centrov za socialno delo: Na tere , ližje k ljudem
So ial a pro le atika, stiske i težave ljudi zahtevajo strokov o, hitro i uči kovito po oč ter
podporo v okviru jav e služ e. Za pri er o o rav avo vse zahtev ejših potre potre uje o
sodo e , strokove i uči kovit siste socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo
želi o odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorga iza ija vključuje tri
spremembe: uvedbo informativnega izraču a, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo.
Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki pri ašajo predvse koristi uporabnikom storitev centrov za
socialno delo po vsej Sloveniji.
Z informativni izraču o bodo postopki bolj pregledni, z opustitvijo obveznosti vsakoletnega
obnavljanja letnih pravic pa tudi e ostav ejši.
Z reorganizacijo se uvaja novost: i for ativ i izraču , ki bo povečal tra spare t ost odloča ja o
pravi ah iz jav ih sredstev. Tako odo upraviče i do pravi i su ve ij že pred ko e postopka
o vešče i o podatkih, s kateri i razpolaga center za socialno delo zlasti pre ože jski položaj
druži e i izpol jeva je pogojev i a erava o odločitvijo viši a pravi e/su ve ije i o do je
upraviče osti . I for ativ i izraču o veljal kot začas a odločitev centra za socialno delo, ki o, če
se upora ik z jo stri ja, avto atsko postala ko č a odloč a. V pri eru, da uporabnik na
i for ativ i izraču poda ugovor, o izraču pregledala pristoj a služ a centra za socialno delo in
izdala odloč o. I for ativ i izraču o v upora i pri vseh pravi ah iz jav ih sredstev.
Pri vseh let ih pravi ah iz jav ih sredstev otroški dodatek, subvencija vrt a, ali e, kosila, držav a
štipe dija , pa se bodo i for ativ i izraču i izdajali avto atič o, e krat let o. Tako o uporabnik
dolža podati vlogo sa o za prvo uveljavlja je pravi e pr. o rojstvu otroka , pote pa o siste
avtomatič o e krat let o preveril izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje pravice. Obdelava
podatkov bo avtomatizirana, kar pomeni, da bodo strokovni delavci bistveno razbremenjeni
administrativnega dela.
Centri za socialno delo odo i for ativ e izraču e pričeli izdajati 1.1.2019. 1.1.2019 je tudi preseč i
datum, ko stra ka za adalj je preje a je let e pravi e e o več potre o oddajati vlog,
ampak bo center za socialno delo sam po uradni dolž osti izvedel postopek preverja ja tistih letnih
pravi , ki se iztečejo v ko kret e
ese u. S 1.9.2019 pa bodo centri za socialno delo prešli a
asov o izvaja je avto atič ega i for ativ ega izraču a za vse preje ike/druži e z odo re i i
letnimi pravicami, kar pri aša popol o avto atič o podaljševa je let ih pravi e krat let o v
jese ske času.
So ial a aktiva ija o iz oljšala skr za dolgotraj o rezposel e
Projekt socialne aktivacije predstavlja celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajno
brezposelnih oseb in dolgotraj ih preje ikov de ar e so ial e po oči. Na e so ial e aktiva ije
je prepoz ava je, us erja je, otivira je vključeva je ter spre lja je v so ial o aktiva ijo
vključe ih ose . Poleg tega je a e tudi podpreti vključe e v so ial o aktiva ijo pri jihovi
reaktiva iji, i tegra iji v različ e druž e e siste e ter posledič o po ov o vključiti a pri ar i,
sekundarni in terciarni trg dela.
Z vzpostavitvijo celovitega sistema socialne aktivacije bo projekt prispeval k večji so ial i
vključe osti in z a jša ju tvega ja revšči e preje ikov de ar e so ial e po oči i drugih
izključe ih ose ter k krepitvi oči i ko pete so ial o izključe ih ose . V progra e so ial e

aktiva ije se o v letih
i
vključilo .
dolgotraj o rezposel ih ose i dolgotrajnih
preje ikov de ar ih so ial ih po oči, v vseh petih letih (2017 – 2022) pa skupno 12.500 oseb.
Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega
socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022.
Nova organizacijska struktura stre i k iz oljša ju storitev za upora

ike

Reorganizacija uvaja novo organizacijsko strukturo centrov za so ial o delo, s či er se bo iz oljšala
njihova dostop ost i povečala kakovost storitev za upora ike. Z novo organizacijsko strukturo
bomo poenotili delovanje centrov za socialno delo in poenostavili upravne postopke. Centri za
socialno delo a lokal e
ivoju še aprej ostajajo osred ja strokov a i stitu ija a področju
socialnega varstva. Z reorganizacijo ustanavljamo 16 novih centrov za socialno delo. Iz o stoječih
centrov za socialno delo se oblikuje 63 enot centrov za socialno delo (do sedaj ajvečji Center za
socialno delo Maribor se bo preoblikoval v dve enoti), ki bodo ohranile svojo avtonomnost.
Takš a orga iza ija o ogoča več časa za tere sko delo, saj odo posa ič e e ote e trov za
socialno delo razbremenjene administrativno upravnih postopkov.




Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno
delo organizirala skup a sploš a služ a kadrovska služ a, raču ovodstvo, teh ič oad i istrativ a služ a, …. , služ a za uveljavlja je pravi iz jav ih sredstev (vodenje
postopkov o pravicah iz javnih sredstev: o otroške dodatku, z iža ju plačila za progra e
vrt ev, držav i štipe diji, dodat i su ve iji ali e za uče e i dijake i su ve iji kosila za
uče e in skup a strokov a služ a, ki o vključevala služ o za koordi a ijo i po oč žrtva
i terve t a služ a, krizni centri). Predvideva se, da o z otraj skup e strokov e služ e
delovala tudi o il a strokov a e ota, ki jo odo sestavljali strokov jaki različ ih profilov
(psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj
o oč ega e tra za so ial o delo.
Enote centrov za socialno delo bodo delovale kot vstop a točka za vse pravi e upora ikov
i odo še aprej izvajale strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in
različ e so ial o varstve e programe. Na e otah odo še aprej sprejemali vloge (ZUPJS,
ZSVarPre, ZSDP- ,… ter odločali o de ar i so ial i po oči, varstve e dodatku, subvenciji
najemnine, pravi i do plačila prispevka za o vez o zdravstve o zavarovanje, pravici do kritja
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroške dodatku, če se istočas o vodi
postopek o pravi i do de ar e so ial e po oči, pravicah iz starševskega varstva i druži skih
prejemkih.

Z reorganizacijo centrov za socialno delo se tako ohra jajo pred osti o stoječe orga iza ije e trov
za so ial o delo, i si er o stoječe loka ije e trov za so ial o delo, ki o ogočajo eposred o
dostopnost uporabnikom (na primer vlaganje zahtevkov in hkrati urejanje drugih pravic na centru za
so ial o delo, i for ira je o pravi ah, lažje ureja je spre e
; poz ava je situa ije upora ika,
poz ava je druži e; hitro reagira je v pri eru, ko je to potre o.
Reorganizacija centrov za socialno delo bo upora iko pri esla števil e koristi. Iz oljšali se osta
krajev a i časov a dostop ost, tako da odo storitve upora iko prijaz ejše. Različ e etode
dela in strokov jaki s spe ifič imi znanji bodo poskrbeli, da bodo storitve za uporabnike dostopne po
enakem standardu za vse. Z reorganizacijo centrov za socialno delo le-te pri ližuje o upora iko i
se res ič o vrača o azaj a tere , kar poudarja tudi geslo reorga iza ije: »Na tere , ližje k
ljudem«. Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo zaživeli . .
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