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Socialno delo je stroka, katere naloga
je pomoč konkretnim osebam,
posameznikom, skupinam in
skupnostim, da bi lahko zadovoljevali
osnovne potrebe ……

CSD v vlogi koordinatorja v okolju



POMEMBNOST POVEZOVANJA IN DOBREGA
PARTNERSKEGA SODELOVANJA (javni zavodi,
NVO,…)



Vsak od nas je v svojem poslanstvu NAJBOLJ
UČINKOVIT, kadar se povezujemo drug z drugim.

Sodelovanje CSD Zagorje ob Savi z
Društvom Fokus v projektu Reach :


V letu 2014 je bilo v projekt Reach (Društvo Focus) vključenih od 36
povabljenih 26 uporabnikov. V letu 2015 pa smo večinoma v projekt
vključevali uporabnike, ki se na center pogosto vračajo po izredno denarno
socialno pomoč za plačilo najnujnejših življenjskih stroškov in smo jih k
vključitvi v projekt delno tudi zavezali. Vključilo se je 59 uporabnikov (od
povabljenih 78 uporabnikov). S projektom smo nadgradili naše strokovno
delo pri dodeljevanju IDSP.



Pri upravičencih, ki večkrat zaprosijo za IDSP za isti namen (plačilo zaostalih
položnic za pokritje nujnih življenjskih stroškov, energentov, elektrike,
komunalnih storitev, najemnine) smo v dogovor o aktivnem, reševanju
vključili tudi aktivnost, da se uporabnik vključi v energetsko svetovanje. Prav
tako pri uporabnikih IDSP za ogrevanje.

Sodelovanje CSD Zagorje ob Savi z Eko
skladom:






V letu 2017 smo posredovali na Eko Sklad 37
prijavnic za obisk ENSVET, v letu 2018 do konca
septembra še 34.
Trenutno na Enoti Zagorje ob Savi aktivnih 48
dogovorov o aktivnem reševanju socialne
problematike (spremljanje položnic oz. IDSP za
ogrevanje).
Po naših informacijah ena uporabnica koristila ukrep
sofinanciranja zamenjave kurilne naprave (razpis Eko
sklada).

Sodelovanje CSD Hrastnik z Društvom
Fokus v projektu Reach in Eko skladom
Eko sklad – nepovratne finančne spodbude (ZERO) –
zamenjava starih kurilnih naprav na trda goriva: v to
pomoč je bilo vključenih 9 občanov;



-



REACH , AERO, ZERO (obisk energetskega
svetovalca, paket pripomočkov):

s CSD Hrastnik do 30.9.2018 omogočeno energetsko
svetovanje okvirno 150 uporabnikom občanom Občine
Hrastnik.

Naši predlogi za zmanjšanje energetske
revščine:
Energetska revščina je v osnovi pogojena z materialno
revščino.


Ključna vloga odločevalcev za spremembe v različnih
makro politikah (socialna, plačna, pokojninska,
upravljanja s človeškimi viri, stanovanjska,...), in
politikah na lokalni ravni (npr. zagotovitev zadostnega
stanovanjskega fonda v lokalni skupnosti in zavezanost
upravljalcev občinskih neprofitnih stanovanj k
energetsko varčni ureditvi stanovanjske enote pred
sklenitvijo najemne pogodbe z občanom).

Naši predlogi za zmanjšanje energetske
revščine:


potrebno prenoviti sistem dodeljevanja
socialnih transferjev, da bo razmerje med
transferji in plačami uravnoteženo, torej
takšno, da bo tudi na prejemnike DSP vplivalo
tako, da bodo bolj aktivni v reševanju lastne
socialne problematike, zaposleni pa ne
(energetsko) revni, kot prejemniki DSP….

Naši predlogi za zmanjšanje energetske
revščine:
merilo za dodelitev pravice iz naslova ukrepa v
prihodnjih razpisih naj bo določen dohodek na
družinskega (za posameznika, družino), ne pa
pogojevanje prejemanja določenega transfera.
 Ne smemo pozabiti: vse več upokojencev, ki
prejemajo pokojnino pod mejo priznanih
življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem
časovnem obdobju (vzdrževanje stanovanja,
nadomeščanje trajnih potrošniških dobrin).


Namesto zaključka:

„Zavrniti nesprejemljivo, ustvariti
novo, izumiti neznano…“
(S. Hessel)soavtor Splošne deklaracije o človekovih pravicah)

