
PRILOGA 2: Ključne okoliščine in razvojni izzivi v sistemu socialnega varstva v 
obdobju 2022–2030  

Nacionalni program socialnega varstva 2022−2030 nastaja v okoliščinah, ki jih 
izrazito zaznamuje pandemija COVID-19 (v letu 2020 je bila v Sloveniji epidemija razglašena 
dvakrat) in njene posledice (ter posledice nujnih omejitev in zaščitnih ukrepov) v vseh 
družbenih sistemih (denimo zdravstveni sistem, gospodarstvo, trg dela, sistem socialnega 
varstva). Kljub številnim ukrepom, s katerimi je Vlada RS v letu 2020 aktivno blažila 
zaostrene gospodarske razmere, razmere na trgu dela in socialne posledice tega 
dogajanja,32 lahko pričakujemo, da bo vpliv posledic pandemije COVID-19 in ukrepov za 
njeno premagovanje v Sloveniji precej dolgotrajen. To je povezano tudi z dejstvom, da je 
trajanje pandemije oziroma njenega pojavljanja kljub cepivu težko napovedati, zaradi česar 
je verjetno, da bodo vsaj nekateri omejitveni ukrepi (bolj ali manj zaostreni) v veljavi še nekaj 
časa. Turbulentno dogajanje pa ima in bo imelo tudi širše in dolgotrajnejše socialne 
posledice (posledice brezposelnosti, negotovosti, povečane socialne ranljivosti ljudi, 
poslabšanja socialne situacije in še posebej poslabšanje situacije ranljivih skupin) ter širše 
družbene posledice (krhanje družbene kohezije, nezaupanje v institucije, splošno 
nezaupanje v družbi, medgeneracijski odnosi). 

Že dlje časa se v družbi dogajajo tudi spremembe, ki so prav tako veliki izzivi za 
prihodnji družbeni razvoj (in tudi za razvoj sistema socialnega varstva) in od katerih so se 
nekatere v razmerah epidemije še okrepile: staranje prebivalstva (in zmanjševanje delovno 
aktivnega prebivalstva), digitalizacija, globalizacija, okoljski izzivi oziroma izzivi trajnostnega 
razvoja. Hitro spreminjajoče se družbene okoliščine (epidemije, migracije, naravne okoljske 
katastrofe ipd.) zahtevajo razmislek o možnih prilagoditvah socialnovarstvenega sistema, da 
bo ta omogočal hitrejši in boljši odziv ter zagotavljal močno varnostno mrežo za vse 
posameznike v ranljivih situacijah. 

Ob zunanjih okoliščinah in izzivih sistema socialnega varstva so pomembni tudi 
razvojni izzivi sistema samega, tj. izzivi, vizije in razvojni načrti, ki izhajajo iz potreb in 
izraženih preferenc ljudi (uporabnikov), iz uveljavljanja sodobnih načel socialnega varstva in 
iz vizije razvoja sistema, storitev, oblik pomoči in podpore. 

ReNPSV22−30 s svojim prvim ciljem naslavlja tveganje revščine in tveganje 
socialne izključenosti (zmanjšanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti 
socialno ogroženih in ljudi, ki živijo v ranljivih situacijah in kontekstih). Revščina je 
večdimenzionalni pojav, lahko je različno opredeljena in merjena na več načinov. Z vidika 
kazalnikov so ta razlikovanja pomembna, saj je merjenje revščine in poznejše oblikovanje 
ukrepov oziroma programov socialne in drugih politik odvisno od tega, katere vidike revščine 
naslavljamo. Revščino lahko razumemo kot absolutno ali relativno, lahko je dolgotrajna ali 
začasna, pogosto je povezana z ranljivostmi in socialno izključenostjo. Prav tako je 
pomembno, ali revščino merimo na temelju dohodkovnega koncepta ali koncepta, ki poleg 
dohodkovnih zmožnosti upošteva tudi zmožnosti ljudi pri dostopu do različnih resursov. 
Politike, usmerjene v odpravo revščine in vlaganje v posameznikove zmožnosti prek 
izobraževanja, prehranjevanja in zdravja, lahko pripeljejo do več in bolj ustreznih zaposlitev 
ter dolgoročno zagotavljajo trajnostni razvoj in dolgotrajno preprečujejo zdrs v revščino. 

Absolutna revščina pomeni življenje oziroma životarjenje pod minimalnimi 
življenjskimi pogoji, ki se običajno določijo na podlagi prehranskih potreb in drugih osnovnih 
dobrin in pomenijo osnovno preživetje. V okviru absolutne revščine je tudi treba ločiti med 
revščino tistih, ki nimajo dostopa do osnovnih potrebščin za preživetje, in tistih, pri katerih je 
nastala prikrajšanost do tega praga. V okviru naslavljanja zmanjšanja absolutne revščine je 
treba razvijati politike in programe, povezane z zadovoljevanjem minimalnih življenjskih 
potreb. To so primarno politike in programi, ki delujejo kurativno (odpravljajo, zmanjšujejo 
oziroma blažijo posledice revščine). Sem spadajo denarne dajatve (denarna socialna pomoč, 



varstveni dodatek), storitve v naravi (delitev pomoči v hrani), socialnovarstvene storitve in 
programi, s katerimi se naslavlja osebne stiske (težave v duševnem zdravju, odvisnost, 
socialna aktivacija in podobno). 

Relativna revščina pa predstavlja revščino v širšem, relacijskem kontekstu družbe. 
Pomeni, da posameznikom, družinam in skupinam resno primanjkuje virov, ki so nujni za 
ohranjanje prehrambnih vzorcev, za sodelovanje v dejavnostih in ohranjanje življenjskih 
razmer, običajnih oziroma pričakovanih v družbi, ki ji ti posamezniki (družine, skupine) 
pripadajo (definicija angleškega raziskovalca Townsenda iz leta 1979). Relativna revščina 
torej pomeni odstopanje od želenih in pričakovanih življenjskih vzorcev v družbi, nižji 
standard zaradi pomanjkanja virov, ki niso le materialni, ampak tudi izobrazbeni, kulturni ipd. 
Relativna revščina tako pomeni tudi pomanjkanje dejanskih priložnosti in možnosti v družbi, 
ki so lahko posledica družbenih omejitev ali osebnih okoliščin. V tem pogledu je treba 
obravnavati tudi ranljivost določenih družbenih skupin (določene družbene skupine tvegajo 
revščino zaradi različnih ranljivosti in situacij, kot na primer različne vrste diskriminacije na 
podlagi statusa, spola, narodnosti ali dejavnikov, kot so invalidnost, način bivanja, tip družine 
in podobno) in socialno izključenost (vprašanje udeležbe, krepitve moči in socialnih pravic). 

Ključne okoliščine, ki bodo vplivale na razvoj dejavnosti socialnega varstva 
v obdobju 2022–2030 

Epidemija je izjemno obremenila zdravstveni sistem in tudi sistem socialnega 
varstva, pri čemer so se izpostavile vse sistemske slabosti in problematike, ki se kažejo že 
dlje časa (v sistemu socialnega varstva predvsem sistemska neurejenost dolgotrajne 
oskrbe, neustreznost prostorov nekaterih domov za starejše, kadrovska problematika ipd.). 
Na drugi strani je učinkovit odziv na epidemijo zahteval in omogočil boljše povezovanje 
zdravstvenega in socialnega sistema, predvsem na področju skrbi za starejše, kar je 
potencial tudi za v prihodnje. Vsekakor je postalo jasno, da je treba v prihodnjih letih nujno 
pospešiti razvojne spremembe na področju deinstitucionalizacije in razvoja 
skupnostnih storitev pa tudi ustrezno preoblikovati oziroma nadgraditi pogoje delovanja 
socialnovarstvenih institucij (zavodov). 

Razmere, nastale zaradi epidemije COVID-19 in kot posledica nujnih zaščitnih 
ukrepov, so v letu 2020 močno vplivale na zmanjšanje gospodarske aktivnosti. Posebej 
prizadete so bile panoge, ki so bile v prvem in drugem valu epidemije zaradi ukrepov 
začasno zaprte ali pa so delovale v zelo omejenih okvirih (npr. gostinske, rekreacijske, 
športne, kulturne in osebne storitve, storitve hotelskih nastanitev in promet). Upad bruto 
domačega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: BDP) v letu 2020 je bil 4,2 %. Upad 
gospodarske aktivnosti je bil velik predvsem v prvem valu epidemije, v naslednjih valovih pa 
ne več, saj so se tako podjetja kot potrošniki postopno prilagodili novim razmeram. Urad RS 
za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljnjem besedilu: UMAR) tako v Jesenski 
napovedi 2021 napoveduje, da bo v letu 2021 rast BDP v Sloveniji kar 6,1-odstotna, rast 
(sicer bolj umirjena) pa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Za leto 2022 UMAR napoveduje 
4,7-odstotno rast BDP, za leto 2023 pa 3,3-odstotno rast.33 

Upad gospodarske aktivnosti, prekinitve dobavnih verig in dvig cen energentov ter 
tudi negotovost glede prihodnjega poteka pandemije je imelo in ima posledice za trg dela. Z 
vidika zaposlenosti in brezposelnosti so bile posledice najbolj vidne v prvem valu epidemije, 
ko se je povečalo število brezposelnih in število zaposlenih, ki so bili na čakanju na delo. 
Sprejetje interventnih ukrepov Vlade RS, ki so imeli za namen ohranjanje delovnih mest 
(sofinanciranje skrajšanega delovnega časa, financiranje čakanja na delo idr.), je sicer precej 
ublažilo poslabšanje razmer na trgu dela, zaradi česar sta bila v letu 2020 upad zaposlenosti 
in rast brezposelnosti manjša, kot bi sicer bila glede na upad BDP. Po podatkih UMAR 
(Jesenska napoved 2021) je bil upad zaposlenosti v letu 2020 0,6-odstoten, za leto 2021 



UMAR napoveduje 0,8-odstotno rast zaposlenosti, v letih 2022 in 2023 pa še večjo (1,5- 
oziroma 1,2-odstotno). 

Glede na podatke Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o mesečnem 
gibanju števila registrirano brezposelnih oseb so bila gibanja na trgu dela dinamična tako v 
letu 2020 kot v letu 2021. Priliv v brezposelnost je bil močan v spomladanskih mesecih 2020 
(z vrhom maja 2020, ko je bilo registrirano brezposelnih 90.415 oseb), v jesenskih mesecih 
je brezposelnost upadla, pozimi pa spet začela naraščati in je januarja 2021 dosegla 91.499 
registrirano brezposelnih oseb. Po januarju 2021 brezposelnost naglo upada in je v juniju 
2021 že padla pod raven števila registrirano brezposelnih v letu 2019 (pred pandemijo). 
Novembra 2019 je bilo registrirano brezposelnih 72.395 oseb, novembra 2021 pa ‚le‘ še 
65.379.34 

V prihodnje bo z vidika izziva podnebnih sprememb in degradacije okolja, ki 
življenjsko ogrožajo Evropo in svet, pomembno preoblikovanje gospodarstva v bolj 
trajnostno naravnano gospodarstvo, ki bo učinkoviteje izkoriščalo vire in bo konkurenčno. 
EU je v ta namen v začetku leta 2020 sprejela novo strategijo rasti, imenovano Evropski 
zeleni dogovor, ki predstavlja časovni načrt za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU. 
Cilj je vzpostavitev trajnostnega evropskega gospodarstva, ki do leta 2050 ne bo ustvarjalo 
neto emisij toplogrednih plinov, bo učinkovito uporabljalo vire in bo zaustavilo podnebne 
spremembe in onesnaževanje. Za doseganje tega cilja so nujne naložbe v okolju prijazne 
tehnologije, podpora industriji za inovacije, uvajanje čistejših oblik zasebnega in javnega 
prevoza, povečanje energetske učinkovitosti stavb ipd. EU bo zagotovila finančno podporo in 
tehnično pomoč regijam, ki jih bo prehod na zeleno gospodarstvo najbolj prizadel.35 

Staranje prebivalstva v Sloveniji je posledica upadanja rodnosti in podaljšanja 
pričakovane življenjske dobe. Zadnje projekcije prebivalstva EUROPOP2019 kažejo, da se 
bo število prebivalcev Slovenije po letu 2025 začelo zmanjševati.36 Od leta 2025 do leta 2050 
naj bi se število prebivalcev zmanjšalo v povprečju za 0,13 % letno. 

Projekcije prebivalstva37 kažejo, da se bo do leta 2030 v Sloveniji število ljudi, 
starih 65 let ali več, povečalo za približno 95.000 oziroma za 23 %, znotraj te skupine pa bo 
večje povečanje med starimi 71–80 let, katerih število se bo povečalo za 67.000 oziroma za 
39 %. Po drugi strani se bo število posameznikov, starih od 15 do 64 let, zmanjšalo za 
41.300 oziroma za 3 %, posledično se bo zmanjšala tudi številčnost razpoložljive delovne 
sile. Zaradi demografskih sprememb se bo v naslednjih 10 letih kazalnik starostne odvisnosti 
starega prebivalstva38 povečal za skoraj 10 o. t., na 40 %. 

Število nizkih pokojnin, ki izhajajo iz nizkih vplačanih prispevkov za socialno 
varnost (najnižja osnova), se bo še naprej povečevalo, kar bo zviševalo tveganje revščine v 
starosti in ustvarjalo pritiske na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Skupno število 
posameznikov, ki plačujejo prispevke za socialno varnost od najnižje dopuščene osnove, je 
avgusta 2020 znašalo okoli 126.000, v obdobju 2016–2019 se je njihovo število povečalo za 
6.300. Nizke so tudi pokojnine posameznikov, ki so se invalidsko upokojili, še posebej, če so 
se upokojili mladi. Tveganje revščine in tudi tveganje socialne izključenosti sta sicer že 
vrsto let med starejšimi (starimi 65 let in več) od vseh starostnih skupin najvišji in sta se v 
zadnjih letih (kljub zmanjšanju splošnega tveganja revščine in splošnega tveganja socialne 
izključenosti v populaciji) še povečevali.39 

Na trgu dela zaradi strukturnih neskladij in staranja delovne sile prihaja 
do pomanjkanja ponudbe delovne sile ter ustrezno usposobljene delovne sile. Poleg 
tega lahko zaradi trendov zelenega in digitalnega prehoda gospodarstva in družbe 
pričakujemo dodatne spremembe v strukturi povpraševanja po kvalifikacijah in kompetencah 
delavcev, čemur se bo moral prilagoditi izobraževalni sistem. Po vstopu na trg dela pa bodo 
poleg zagotavljanja dohodkovne varnosti v času brezposelnosti potrebni ukrepi za 



pridobivanje splošno uporabljivih in sektorsko nespecifičnih veščin ter usposabljanja na 
področju osnovne računalniške pismenosti in za višanje kvalifikacij. Predvsem bo to 
pomembno za nižje izobražene, in tudi sicer bo učenje odraslih skozi celotno življenje 
pridobivalo na svoji vlogi pri zagotavljanju trajnejših zaposlitev, hitrem prehodu med 
zaposlitvami in preprečevanjem dolgotrajne brezposelnosti. 

Prehod v bolj trajnostno naravnano gospodarstvo40 pomeni, da se bo verjetno 
zmanjšalo število zaposlenih v sektorjih, ki intenzivno uporabljajo vire in onesnažujejo okolje, 
ter povečala zaposlenost v drugih sektorjih. Ti trendi bodo v naslednjih letih okrepili 
medsektorsko neravnovesje, kar bo zahtevalo oceno trenutne razpoložljivosti kompetenc in 
napovedovanje potreb po kompetencah. 

Zaradi demografskih sprememb se bodo potrebe po socialnih in zdravstvenih 
storitvah ter programih, namenjenih starejšim, povečevale. Podaljševanje življenjske dobe 
namreč ne pomeni nujno tudi podaljševanja let zdravega življenja, ampak se s 
podaljševanjem življenjske dobe povečuje obseg zdravstvenih težav, značilnih za starejše, ki 
vplivajo na njihovo sposobnost samostojnega življenja. S starostjo se veča delež oseb, ki 
potrebujejo pomoč in podporo. V tem kontekstu je velik izziv naraščajoče število oseb z 
demenco in drugimi kognitivnimi motnjami. Demenca je hitro naraščajoč zdravstveni izziv 
in glavni razlog odvisnosti od pomoči drugega med starejšo populacijo. Staranje prebivalstva 
pomeni tudi povečevanje števila oseb z demenco, čemur so najbolj podvržene hitro starajoče 
se države, med njimi tudi Slovenija. V Evropi naj bi se število oseb z demenco z današnjih 10 
milijonov povečalo na 14 milijonov v letu 2030. V Sloveniji se bo po napovedih število oseb z 
demenco v naslednjih 20 letih podvojilo. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z MDDSZ v 
letu 2016 pripravilo Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020, v kateri 
problematiko naslavlja s številnimi usmeritvami in ukrepi v zdravstvenem in socialnem 
varstvu. Razvoj na področju demence pa potrebuje ukrepe in spremljanje tudi v prihodnjem 
obdobju. Pozornost je treba nameniti tako razvoju in prilagoditvam storitev za osebe z 
demenco kot razvoju oblik pomoči svojcem oseb z demenco in neformalnim oskrbovalcem. 

Pri prihodnjem razvoju socialnih in zdravstvenih storitev ter programov veliko oviro 
predstavlja pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile, ki je izrazito že zdaj. 
Kadrovski primanjkljaj je največji v poklicih nege in oskrbe, ki so slabo plačani in zelo 
zahtevni z vidika delovnih pogojev. Zaradi obojega zaposleni v negi tudi fluktuirajo v druge 
poklice in zaposlitve ali se zaposlujejo v tujini, kjer je plačilo višje. V prihodnje bo 
pomanjkanje kadrov s strokovnimi znanji za dolgotrajno, socialno in zdravstveno oskrbo 
verjetno še bolj pereče, saj ne bo dovolj ponudbe mladih delavcev glede na odliv starejših 
delavcev. V nekaterih sektorjih in poklicih bo odliv starejših delavcev težko nadomestiti. Ta 
izziv bo lahko pomagala nasloviti strategija ekonomskih migracij za obdobje 2020–2030, ki je 
v pripravi. Že pred pandemijo je na trgu dela primanjkovalo ustreznega kadra in so močno 
povpraševanje po delovni sili zapolnili migranti iz tujine. Staranje prebivalstva v sosednjih 
državah z višjimi plačami bo v Sloveniji dodatno vplivalo na razpoložljivost usposobljenih ljudi 
na trgu dela (tudi na področju socialnega varstva in zdravstva). 

Izziv v prihodnjih letih bo predstavljala tudi naraščajoča digitalizacija v delovnih 
procesih, načinu dela v gospodarstvu in v storitvah, načinu komuniciranja in življenja ljudi. 
Digitalizacija je skupen izraz za nove in napredujoče informacijske in komunikacijske 
tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT), umetno inteligenco in robotiko. To je lahko 
pomemben izziv za ukrepe politik v Sloveniji, saj bo zahteval izpopolnjevanje odraslih na 
področju digitalnih veščin skozi celotno življenje, s posebnim poudarkom na ranljivih 
skupinah, da bi se izognili tveganju brezposelnosti in revščine. Zlasti nizko izobraženi in 
starejši imajo po navadi manj digitalnih veščin. Približno polovica prebivalstva Slovenije, 
starega med 65 in 74 let, nima digitalnih veščin, med starimi od 55 do 64 let pa je brez teh 
veščin približno tretjina posameznikov. 



Glede na podatke OECD v 32 državah OECD v povprečju pri 14 % delavcev 
obstaja veliko tveganje, da bodo njihova delovna mesta avtomatizirana, še 32 % pa jih zaradi 
avtomatizacije doživlja pomembne spremembe svojih delovnih nalog (OECD 2018).41 Po 
navedeni raziskavi ima Slovenija med 32 državami OECD drugi največji delež delovnih mest, 
pri katerih je tveganje za avtomatizacijo veliko. Pandemija COVID-19 je tehnološke 
spremembe in proces avtomatizacije še pospešila, kar lahko vpliva na število delovnih mest, 
ki bi lahko bila avtomatizirana ali spremenjena. Zaradi pandemije COVID-19 se je povečalo 
povpraševanje po zahtevnejših veščinah tudi v sektorjih, ki se tradicionalno zanašajo na 
nizko kvalificirano delovno silo, kot so prehrambne storitve, trgovina na drobno in 
administrativno delo, in se bo morda povečevalo tudi v prihodnje. Vsi ti trendi zahtevajo hitro 
zvišanje kvalifikacije prebivalstva, ki ga prizadevajo te spremembe. 

Uporaba modernih informacijskokomunikacijskih tehnologij in drugih elementov 
digitalizacije bo v prihodnje vplivala tudi na izvajanje storitev v okviru socialnega varstva, še 
posebej verjetno na področju dolgotrajne oskrbe. Na ravni organizacij oziroma na makro 
ravni je izziv digitalizacija procesa oskrbe in beleženje izvajanja oskrbe, za izvajalce je izziv 
usposobljenost za uporabo različnih vrst IKT in ustrezna opremljenost, na ravni uporabnikov 
pa ozaveščenost in usposobljenost za rabo. Pomen uvajanja sodobnih IKT v storitve 
zdravstva in oskrbe se je dobro pokazal že v obdobju pandemije COVID-19, ko zaradi 
omejitev osebni stiki in oskrba niso bili vedno možni in se je povečalo število stikov prek 
telefonov, videoklicev. Storitve e-oskrbe morajo postati del sistema sociale oskrbe v 
kombinaciji ali ob pomoči na domu (npr. spremljanje aktivnosti na daljavo, detektorji padca, 
alarmi v primeru požara, izteka vode itd., spremljanje in stiki na daljavo). 

Razvojni izzivi sistema socialnega varstva do leta 2030  

Sistem socialnega varstva je izjemno razvejan in vključuje najrazličnejše 
deležnike. 

CSD so osrednja institucija na področju socialnega varstva. Že vrsto let opozarjajo 
na kadrovsko podhranjenost, ki je med drugim posledica vedno novih nalog zaradi 
sprememb področne zakonodaje, kadrovska struktura pa se ni večala skladno s povečanim 
obsegom dela. Posledica takšnega stanja je, da uporabnikom ne morejo zagotoviti izvajanja 
storitev na enaki ravni, saj je kadrovska zasedenost na CSD različna tako glede na ustrezni 
delež zaposlitev na posameznem centru kakor tudi glede na izobrazbeno strukturo (smer 
izobrazbe). Iz izračuna potrebnega dodatnega kadra na CSD, pripravljenega leta 2018, 
izhaja 81,63-odstotna kadrovska zasedenost. Z dodatnimi 73 zaposlitvami v letu 2019 se je 
odstotek kadrovske zasedenosti na CSD skupaj povečal na 87,16 %, med posameznimi 
CSD pa je razpon od 81,36 % do 99,10 % strokovnih delavcev, potrebnih za opravljanje vseh 
zakonsko predpisanih socialnovarstvenih storitev, javnih pooblastil in nalog po zakonu. 
Zaradi različnih pristopov CSD in različnih potreb na terenu prihaja tudi do različne 
zagotovitve storitev za posamezne uporabnike. 

Navedeno kaže na nujnost prenove sistema in nabora storitev socialnega 
varstva, glede na spremenjene potrebe uporabnikov (in ugotovitve o zaostrovanju socialnih 
problematik oziroma večji kompleksnosti izzivov uporabnikov) ter posledično zmogljivosti 
organizacij na področju socialnega varstva, ki bodo poleg obstoječih storitev zagotavljale tudi 
storitve na domu, s katerimi se spodbuja prehod v skupnostno pomoč in podporo. Poleg tega 
je Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 prinesla nekatere 
sistemske novosti, ki zahtevajo premišljene spremembe sistemskih ukrepov tudi na področju 
socialnega varstva. Tako se z vzpostavitvijo centrov za duševno zdravje za odrasle ter 
otroke in mladostnike širi mreža izvajalcev psihiatričnega zdravljenja v skupnosti in se 
prepleta s storitvami skupnostne psihiatrične obravnave ter nadzorovane obravnave. 
Ključnega pomena so zato pripravljeni dobri protokoli sodelovanja. Leta 2017 je bil sprejet 
Družinski zakonik, ki predvideva razvoj novih vsebin in storitev na CSD in pri drugih 



izvajalcih, zato je usposabljanje strokovnih delavcev za nove koncepte dela z družinami 
nujno, saj se pri svojem delu srečujejo z družinami s številnimi izzivi. Za uporabo novih 
konceptov dela z družino na CSD je nujno poleg usposabljanj za že zaposlene strokovne 
delavce zagotoviti tudi zaposlitev novih strokovnih delavcev. 

Tudi Resolucija o družinski politiki 2018−2028 »Vsem družinam prijazna družba« 
zavezuje k razvoju storitev za družine in otroke, zlasti iz ogroženih družin. Okrepiti je 
treba varovalne dejavnike v družinah in preprečevati potencialne dejavnike tveganja za 
otroke teh družin. Z različnimi ukrepi želimo krepiti moč staršev, da bodo svojim otrokom 
lahko zagotovili varno okolje za odraščanje in najbolj optimalen razvoj, s katerim bodo 
dejavniki tveganja v njihovem razvoju in prehodu v odraslo dobo (najstništvo) manjši. Še 
posebej so te vsebine naslovljene v Programu za otroke 2020−2025. 

Na področju socialnega varstva obstajajo različni načini zbiranja podatkov in 
različni upravljavci baz podatkov. Posledično težko hitro ocenjujemo potrebe po morebitnih 
novih storitvah in/ali prilagoditvi obstoječih ter v situaciji družbenih sprememb zagotovimo 
hitro pomoč in podporo uporabnikom. Na drugi strani neenotnost zbiranja podatkov in težave 
pri dostopu do njih tudi ovirajo evalvacijo storitev, ki je za zagotavljanje kakovostnih storitev 
in njihov razvoj izredno pomembna. 

Prav tako je potrebna vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema, ki bo 
dostopen širšemu krogu izvajalcev in bo omogočil vodenje uporabne statistike na način, da 
bo izvajalcem storitev tudi služil kot delovni pripomoček (in ne le kot beleženje opravljenega 
dela). Zato bo potrebna modernizacija dela ob sočasnem usposabljanju izvajalcev storitev, 
hkrati pa bo posebna pozornost namenjena tudi zagotavljanju uporabnikom prijaznih storitev 
socialne zaščite. 

V Sloveniji razmerje med institucionalno oskrbo in oskrbo na domu še ne 
dosega pričakovanih ciljev, to je primerljivega števila mest v obeh oblikah. Zaradi staranja 
prebivalstva se število starejših, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, povečuje in se bo še 
naprej povečevalo. Zagotavljanje storitev je precej razdrobljeno, saj so samo osebe v 
institucionalnem okolju deležne celostne dolgotrajne oskrbe (zdravstvene in socialne). 

Čeprav zaradi starajoče in dolgožive družbe v domove prihaja vse več stanovalcev 
z zahtevnejšimi zdravstvenimi zahtevami, v domovih še vedno živi okoli 10 % stanovalcev, ki 
bi še lahko živeli doma, če bi bilo na voljo dovolj storitev v skupnosti. Velik del starostnikov, ki 
živi doma, se srečuje s premajhno dostopnostjo obstoječih storitev v skupnosti in z 
neprilagojenostjo storitev potrebam uporabnikov v domačem okolju. Je pa situacija z 
epidemijo COVID-19 je pokazala, da institucionalna oskrba ni najbolj primerna oblika oskrbe 
(v Evropi je bilo okoli 50 % vseh smrti zaradi COVID-19 v institucijah). 

Slovenija se je že v iztekli Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva 
2013–2020 zavezala, da bo zagotovila primerljivo število storitev v institucionalnem varstvu 
in v skupnosti (razmerje 1:1). Ciljnega razmerja med storitvami v institucionalnem varstvu in v 
skupnosti v prejšnjem obdobju še nismo dosegli, je pa uresničevanje tega cilja povezano 
oziroma odvisno od sprejetja novih zakonov oziroma sistemske ureditve nekaterih področij 
(dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije, reorganizacije izvajalskih mrež itd.).42 

Razvoj in krepitev skupnostne obravnave podpira tudi Resolucija o nacionalnem 
planu zdravstvenega varstva 2016–2025 z naslovom Skupaj za družbo zdravja. Po podatkih 
IRSSV je skupaj v institucionalnem varstvu v Sloveniji 4.581 odraslih med 18 in 65 let, od 
tega jih 296 živi v vmesnih strukturah (stanovanjskih skupinah, manjših od 6 ljudi). Poleg 
tega približno 287 ljudi s težavami v duševnem zdravju živi v stanovanjskih skupinah, ki jih 
organizirajo nevladne organizacije.43 



Skupnostne storitve morajo biti osebam dosegljive in dostopne še pred vstopom v 
dolgotrajno oskrbo. Zato je treba obstoječe storitve (predvsem storitev pomoči na domu, 
dnevno varstvo, začasne namestitve, storitev prevoza itd.) prilagoditi in razviti nove oblike 
pomoči, ki bodo po uspešnem pilotiranju ustrezno zapisane tudi v zakonodajo. Nove storitve, 
ki bi se izvajale v skupnosti, bi tako odložile vstop oseb v sistem dolgotrajne oskrbe, 
uporabnikom zagotavljale možnost izbire pomoči med različnimi izvajalci, svojcem pa pomoč 
v informiranju, svetovanju, usposabljanju in storitvah, ki bodo v pomoč pri usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja, vključno s skrbjo za družinskega člana. 

Za osebe z lažjo obliko motnje v duševnem razvoju z dolgotrajnimi in hudimi 
težavami v duševnem zdravju ni ustrezno poskrbljeno, saj strokovni delavci za delo z njimi 
niso dovolj usposobljeni, posebnih strokovnih konceptov pa ni. Te osebe so nastanjene v 
ustanovah in so izločene iz lokalnih skupnosti ter so še vedno stigmatizirane. Zadnji 
razpoložljivi podatki kažejo, da je v domovih za starejše nastanjenih okoli 1.000 oseb v 
starosti med 18 in 64 let, ki imajo lažje težave v duševnem razvoju, nastanitev v varstveno-
delovnih centrih pa za njih zaradi starosti ni ustrezna. 

Ob naštetih izzivih in poudarkih razvoja sistema socialnega varstva do leta 2030 
pa bo pozornost namenjena tudi odpravljanju regionalnih razlik in neenakosti možnosti na 
področju socialnega varstva, promociji in razvijanju konkretnih oblik medgeneracijske 
solidarnosti in sodelovanja, vključevanju različnih družbenih skupin oziroma njihovih 
predstavnikov v načrtovanje in sprejemanje odločitev na različnih področjih (socialni partnerji, 
nevladne organizacije itd.) ter spodbujanju prostovoljstva. 

_________________ 
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