DELO Z RANLJIVIMI DRUŽINAMI
NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO
IN SODELOVANJE
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Mojca Ojstrež Kogovšek, vodja poročja varstva otrok in družine, CSD Ljubljana, enota Šiška

RANLJIVE DRUŽINE
Spopadanje s težavam na različnih področjih življenja:
✓ Finančne težave
✓ Stanovanjske težave
✓ Težave z zdravjem
✓ Težave z odnosi

✓ Težave v vzgoji
✓ Težave v duševnem zdravju
✓ Težave z odvisnostjo
✓ ...

Zakonska podlaga strokovnih delavcev na CSD
•

Konvencija o otrokovih pravicah

•

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti

•

Evropska konvencija o uresničevanju
otrokovih pravic

•

Zakon o socialnem varstvu

•

Zakon o tujcih

•

Zakon o izvršbi in zavarovanju

•

•

Družinski zakonik

•

Zakon o nepravdnem postopku

•

Zakon o preprečevanju nasilja v družini

•

Zakon o osebnem imenu

•

Zakon o matičnem registru

•

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije

•

Zakon o vrtcih

•

Zakon o osnovni šoli

•

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami

•

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev

•

Zakon o osebni asistenci

•

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega
jezika

Zakon o prekrških

•

Zakon o duševnem zdravju

•

Zakon o kazenskem postopku

•

Zakon o prijavi prebivališča

•

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

•

Zakon o socialno varstvenih prejemkih

•

Kazenski zakonik

•

Zakon o štipendiranju

•

Zakon o upravnem postopku

•

•

Stanovanjski zakon

Zakon o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih

•

Zakon o nalogah in pooblastilih policije

•

Zakon o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v RS

•

Zakon o socialnem vključevanju invalidov

•

Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju

•

Zakon o dohodnini

Zakonska podlaga strokovnih delavcev na CSD
•
•
•

Pravilnik o izvajanju predhodnega svetovanja

•
•
•
•
•
•
•

•

Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za
socialno delo, multidisciplinrnih timov in regijskih služb pri
obravnavi nasilja v družini

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok
s posebnimi potrebami

•

Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali
območju

Pravilnik o izdaji dovoljenja za delo otrok, maljših od 15 let

•

Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške
dejavnosti

Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših
polnoletnih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju

•

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire
družinskega pomočnika

•
•

Pravilnik o osebni asistenci

Pravilnik o izvrševanju kazni zapora

•

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega
varstva

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

•

Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini,
pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v
skupnosti

Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku

Pravilnik o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom
in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila
Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja

Pravilnik o izvrševanju vzgojnih ukrepov

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev

Naloge CSD po Katalogu javnih pooblastil, nalog po
zakonu in storitev, ki jih izvajajo Centri za socialno delo:
Varstvo otrok in družine

• Statusna razmerja (mnenja sodišču o dovolitvi zakonske zveze, pridobitev poslovne sposobnosti,
družinsko in/ali partnersko svetovanje, predhodno svetovanje, mediacija)

• Razmerja med starši in otroci (priznanje očetovstva, mnenja sodišču v sodnih postopkih za

varstvo koristi otroka, obvestila o uskladitvi preživnin, mnenje CSD izven sodnih postopkov)

• Posebno varstvo otrok in mladostnikov (ukrepi za varstvo koristi otrok, rejništvo, skrbništvo
za otroke, posvojitve,…)

• Obravnava otrok in mladoletnikov (obravnava zunaj sodnega postopka, odložen pregon,

obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku, obravnava v kazenskem postopku, vzgojni
ukrepi po kazenskem zakoniku,…)

Naloge CSD po Katalogu javnih pooblastil, nalog po
zakonu in storitev, ki jih izvajajo Centri za socialno delo:
• Varstvo odraslih (nasilje v družini, obravnava storilcev kaznivih dejanj, varstvo invalidov,
uporabniki s težavami v duševnem zdravlju, skrbništvo,…)

• Krizne intervencije (Ker to niso naloge v okviru javnih pooblastil pa tudi ne naloge po

zakonu, jih CSD izvajajo kot osnovno strokovno socialno delo –pomoč človeku v stiski.
Značilnost teh nalog je, da obstaja pobudnik naloge, pritožnik, ki se (ponavadi) sklicuje na
splošno moralno dolžnost reagiranja CSD, ali pa da se uporabnik sam obrne na CSD ali da
CSD oziroma delavci CSD zaznajo krizni položaj, ki ni posebej zakonsko opredeljen in za
izvajanje ukrepov socialna služba nima jasnih in določenih pooblastil. Naloge imajo
elemente storitev in lahko v nadaljevanju preidejo v naloge po zakonu in javna pooblastila.)

Naloge CSD po Katalogu javnih pooblastil, nalog po
zakonu in storitev, ki jih izvajajo Centri za socialno delo:
•
•
•
•
•
•

Materialna pomoč
Prva socialna pomoč
Osebna pomoč

Pomoč družini za dom in na domu
Podpora žrtvam kaznivih dejanj
NALOGE CENTRA ZA SOCIALNO DELO V VLOGI KOORDINATORJA V
LOKALNI MREŽI PLURALNIH PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

Pomembnost sodelovanja

- Vrtci in šole
- Zdravstvo
- CZOPD
- Policija
- Nevladne organizacije
- Društva
- Dnevni centri,...

Družinski zakonik
156. člen
(načelo najmilejšega ukrepa)
Pri izbiri ukrepa za varstvo koristi otroka je treba upoštevati dve omejitvi:

izreče naj se ukrep, s katerim bodo starši čim manj omejeni pri izvajanju
starševske skrbi, če je z njim mogoče dovolj zavarovati koristi otroka;
predvsem naj se izreče ukrep, s katerim se otrok staršem ne odvzame, če
je s tem ukrepom mogoče dovolj zavarovati koristi otroka.

171. člen
(omejitev starševske skrbi)

(1) Sodišče enemu ali obema od staršev prepove izvajanje posameznih upravičenj iz starševske skrbi, če je otrok
ogrožen in bo korist otroka ob upoštevanju okoliščin primera dovolj zavarovana s tem ukrepom.
(2) Za zavarovanje premoženjskih koristi otroka lahko sodišče odloči, da imajo starši glede upravljanja
otrokovega premoženja položaj skrbnika. Sodišče lahko staršem prepove upravljanje z otrokovo preživnino,
drugim premoženjem ali prepove le odsvojitev ali obremenitev otrokovega premoženja.
(3) Sodišče lahko glede na okoliščine primera odloči, da center za socialno delo opravlja nadzor nad izvajanjem
starševske skrbi in določi tudi način tega nadzora.
(4) Ob izreku ukrepa sodišče otroka postavi pod skrbništvo za zastopanje v obsegu, v katerem staršem omeji
upravičenja iz starševske skrbi, in imenuje skrbnika.
(5) Ukrep omejitve starševske skrbi traja največ eno leto.
Če sodišče odloči o ukrepu omejitve starševske skrbi skupaj z ukrepom odvzema otroka staršem ali ukrepom
namestitve otroka v zavod, traja ukrep omejitve starševske skrbi največ tri leta.

162. člen
(vrste začasnih odredb)
(1) Sodišče sme za varstvo koristi otroka izdati začasno odredbo, s katero je mogoče doseči začasno varstvo koristi
otroka, zlasti pa:
-

odredbo, s katero otroka odvzame staršem in ga namesti k drugi osebi, v krizni center, v rejništvo ali v zavod;

-

odredbo o vstopu v stanovanje ali druge prostore, v katerih se otrok nahaja, proti volji staršev;

-

odredbo o prepovedi ali omejitvi stikov;

-

odredbo o načinu izvajanja stikov;

-

odredbo o vzgoji in varstvu otroka;

-

odredbo o preživljanju otroka;

-

odredbo o prepovedi prehoda državne meje z otrokom;

-

odredbo o izselitvi nasilnega člana iz skupnega stanovanja;

-

odredbo o prepovedi približevanja otroku osebam, ki ga ogrožajo;

-

odredbo o zavarovanju na premoženju staršev ali otroka;

-

odredbo o zdravniškem pregledu ali zdravljenju.

Načrt pomoči družini, ki se
spopada z večimi stiskami je
nemogoče oblikovati brez
sodelovanja z drugimi
institucijami.
- Tesno sodelovanje z družino

- Celostna obravnava
- Vključevanje vseh pomagajočih
- Hitra in pogosta izmenjava informacij
- Skupni koraki in cilji

Hvala za pozornost!

