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POVZETEK
V Sloveniji je vedno več socialno ogroženih otrok. Zaradi brezposelnosti, neprimernega
socialnega okolja ali slabih družinskih razmer starši zanje ne morejo ustrezno poskrbeti.
Velikokrat na otroke pozabi tudi država. Na tem mestu imajo pomembno vlogo nevladne
organizacije, ki za uporabnike razvijajo vedno nove in prilagojene programe. Zaradi svoje
umeščenosti v civilno družbo lažje oblikujejo specifične potrebe posameznikov in skupin
prebivalstva. Z raziskovalnim delom želim prispevati k boljšemu pregledu delovanja različnih
društev, ki se ukvarjajo s socialno ogroženimi otroki in izvajajo programe za njihovo
kakovostnejše življenje ter lažje vključevanje v družbo. Primerjala bom delovanje slovenskih
društev z društvi iz drugih držav.
Za izdelavo magistrskega dela sem uporabila deskriptivno metodo dela s študijem domače
in tuje literature. Opravila sem študijo primera in naredila intervjuje s predsedniki ali
strokovnimi sodelavci treh društev. Uporabila sem tudi statistično metodo za analiziranje
pojavov in z grafi poskušala ponazoriti njihove značilnosti.
Ugotovila sem, da imajo vsa društva premalo sredstev, s katerimi bi lahko pomagali vsem
pomoči potrebnim otrokom. Večja promocija društva pozitivno vpliva na prepoznavnost in
posledično na večje prilive. Vsa društva za promocijo uporabljajo spletne strani in družabna
omrežja. Pri vseh društvih pomaga tudi veliko prostovoljcev, predvsem pri Društvu
prijateljev otrok Mavrica, kjer nimajo zaposlenih.
Vsebina naloge bo pomagala vodstvom društev pri informativnem pregledu delovanja
ostalih društev. Namenjena je tudi staršem pomoči potrebnih otrok, donatorjem, osebam,
ki si želijo postati prostovoljci ipd.

Ključne besede: društvo, socialno varstvo, pomoč, prag revščine, socialno ogroženi otroci
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SUMMARY
SOCIAL ASSISTANCE TO CHILDREN THROUGH NON-PROFIT
ORGANISATIONS
In Slovenia, there are more and more socially underprivileged children. Because of
unemployment, inadequate social environment or a bad family situation parents are not
able to take proper care of them. In many cases also the state forgets about the children.
At this point, the non-governmental organizations play an important role, which
continuously develop new and customized programs for its users. Because of their
placement in the civil society, they more easily form the specific needs of individuals and
population groups. With this research work I want to contribute to a better review of the
functioning of various societies which deal with socially underprivileged children and
implement programs for their better quality of life and easier integration into society. I will
compare the activities of Slovenian societies with societies from other countries.
To create a master's thesis, I used descriptive method by studying domestic and foreign
literature. I did a case study and interviews with the presidents or expert staff of three
societies. I used a statistical method to analyze the phenomena and with graphs I tried to
check their characteristics.
I found out that all societies are underfunded, which prevents them to help all children in
need. A greater promotion of a society has a positive impact on the recognizability and
consequently means higher inflows. All the societies use websites and social networks for
their promotion. All societies also get help from many volunteers, especially at the Društvo
prijateljev otrok Mavrica, where there are no employees.
The contents of the tasks will help the leadership of societies as an overview of the work
of other societies and to obtain some new ideas. It is also intended for parents of children
in need, donors, people, who want to become volunteers, etc.

Key words: society, social welfare, help , poverty threshold, underprivileged children
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1 UVOD
Pretekla štiri leta sem kot študentka v vlogi prostovoljne vzgojiteljice sodelovala pri
letovanju socialno ogroženih otrok na Debelem rtiču. Med pripravami me je vodja seznanil
s travmami otrok, ki jih ti zaradi takšnih ali drugačnih razlogov vsakodnevno doživljajo v
svojem življenju. Ob tem sem vsakega od njih začutila in se mu v polnosti posvetila. V
društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote sem otrokom pomagala pri učenju. Pomoč
socialno ogroženim otrokom, ki so ena izmed najranljivejših skupin, me je prevzela in
navdušila, zato sem se odločila pisati o tej temi.
V magistrski nalogi je poleg teorije o civilni družbi in področju socialne varnosti predstavljen
prag tveganja revščine v Sloveniji ter stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti v
drugih državah. Navedla sem vzroke socialne ogroženosti ter opisala resnične anonimne
zgodbe družin socialno ogroženih otrok. Po vsebini sem primerjala programe, ki delujejo v
društvih za pomoč socialno ogroženim otrokom v Sloveniji, ter delovanje podobnih društev
v tujini.
Vrste pomoči društev socialno ogroženim otrokom so bile analizirane pred dobrim
desetletjem, in sicer samo na primeru Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. V
obdobju od zadnje analize pa se je že marsikaj spremenilo. Namen raziskovalnega dela je
prispevati k boljšemu pregledu delovanja različnih društev v Sloveniji, ki se ukvarjajo s
socialno ogroženimi otroki, in izvajajo programe za njihovo boljše vključevanje v družbo.
Izdelana je primerjalna analiza delovanja slovenskih društev z društvi iz drugih držav.
Prispevek bo pomagal vodstvom društev, da bodo pridobila pregled nad njihovim
delovanjem, informacije in nove ideje za dodatno dejavnost ter lažje vključevanje socialno
ogroženih otrok v društva.
Hipoteze so sledeče:
Hipoteza 1: Kljub relativno visoki stopnji revščine in brezposelnosti obstaja velika
razvejanost društev in prostovoljcev.
Hipoteza 2: Nevladne organizacije v Sloveniji nudijo bolj raznoliko pomoč socialno
ogroženim otrokom kot v posameznih tujih državah.
Hipoteza 3: Ker sta Društvo prijateljev otrok Mavrica in Društvo Adra v slovenski javnosti
manj poznani, imata v svoje projekte vključenih manj otrok in prostovoljcev.
Največji problem današnjega časa predstavlja brezposelnost, ki na človeka vpliva družbeno,
materialno in gospodarsko. Veliko mladih je brez službe, a ker se zavedajo, v kakšni situaciji
se trenutno nahaja naša država, jim ni odveč opravljati tudi izjemno težke in negotove
službe, delati za nizko plačilo ter opravljati dela, ki ne ustrezajo njihovi stopnji izobrazbe.
Po drugi strani pa vodilnemu osebju ni všeč njihova neizkušenost in neodgovornost (Bajec,
Praznik & Križman, 2004).
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Veliko mladih je nesamozavestnih, imajo vrsto težav in mislijo, da si ne zaslužijo sreče,
predstavljajo si, da niso kos življenjskim problemom. Zaradi tega jim je potrebno pomagati,
spoznati morajo, kako pomembni so za družbo. Sami pa se morajo čim prej pričeti pozitivno
vrednotiti. Takšna samopodoba jih bo odvračala od skušnjav sodobne družbe in
mladostniških težav. Samozavest, ki jo prinaša pozitivna samopodoba, je recept za boj proti
drogam, alkoholu, nezaželeni nosečnosti in drugim oblikam nevarnosti, ki prežijo na mlade.
Socialno ogroženim je potrebno nuditi posebno pomoč, tako materialno kot socialno.
Omogočiti jim je treba, da se razvijejo v stabilne osebe, ki bodo v življenju znale premagati
vse težave, s katerimi se bodo srečevale. Mladi morajo postati samozavestni in se
spoštovati, da bodo obzirni do okolice in sebe, da bodo odgovorno in uspešno krmarili med
pritiski različnih situacij (Bratovš, 2004, str. 59–61).
Vsak posameznik je že od rojstva etiketiran in rangiran glede na izobraženost in finančno
stanje staršev. Revnejši otroci so prikrajšani za veliko materialnih dobrin, imajo slabše
igrače, običajno so primorani obleči ponošena oblačila, izobražujejo se v poklicnih šolah, da
se nato čim hitreje zaposlijo. To vodi v odrinjenost od premožnejših vrstnikov, katerim
zavidajo njihovo ponašanje z boljšimi znamkami oblačil in podobno. Revnejši mladi, ki imajo
visoko željo po znanju in jim uspe priti na fakulteto, so tam bolj v ozadju in morajo ves
prosti čas porabiti za študentsko delo, da se lahko prebijejo skozi vsakdan (Novak, 2004).
Otroci so si med seboj različni, vsak ima pravico biti drugačen in biti kot tak spoštovan.
Veliko otrok, ki živijo v revnih okoliščinah, je zaznamovanih, zaradi česar imajo veliko
osebnih ran, kar nekatere zapelje v zasvojenost z drogami in alkoholom. Revni otroci zato
potrebujejo še več ljubezni in pomoči. Tudi socialno ogroženi otroci so samo otroci, ki si
želijo biti siti, ljubljeni in sprejeti takšni, kot so. Imajo pravico, da ne živijo v pomanjkanju
in da se razvijejo v zdrave, srečne in samostojne posameznike, ki bodo v življenju uspeli
izkoristiti svoje talente in udejanjiti poslanstvo. Vsak bi moral sprejeti in imeti rad sebe
takšnega, kot je, in prav tako sprejemati tudi druge, ne glede na raso, materialni status,
vrednote in vse, kar ga etiketira. Ko se nekomu ponudi priložnost, ga je potrebno vključiti
v družbeno življenje. Kmalu zatem lahko ugotovimo, da je ta oseba v sebi zelo bogata in
nam lahko veliko pripomore v razvoju družbe. Zasvojeni mladostniki imajo po zdravljenju
pogosto veliko težav pri ponovni vključitvi v družbeno življenje, zaradi česar pogosto mislijo,
da so sami, kar pa jih ponovno vrne v svet omame (Galičič Nuhijev, 2004, str. 87–90).
MDDSZ pomaga socialno ogroženim otrokom z jamčenjem učnih knjig, sofinanciranjem
prehrane, šole v naravi in učnimi potrebščinami za učenje. Izobraževalni sistem lahko z
določenimi ravnanji pripore k družbeni in gospodarski integraciji otrok, s tem ko jih npr. bolj
vključuje v izobraževalne sisteme. Posameznik se osebno razvija, kadar tvori svobodne
odnose ter če se ima možnost izobraževati. Posledično to vpliva tudi na družbeno
gospodarsko varnost posameznika. Veliko mladih je socialno izključenih zaradi nedokončane
šole. Posledično nimajo izobrazbe, zato se težko dejavno vključijo v družbo in so uspešni v
življenju (Kotnik Trček, 2004, str. 103–106).
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Inštitut za socialno varstvo skrbi, da imajo zaposleni na področju socialnega varstva vse
potrebno znanje, ki se nanaša na njihovo delo in da so informacije dostopne tudi drugim.
Ukvarja se tudi s sedanjimi in predvidenimi bodočimi vprašanji in aktivnostmi MDDSZ.
Deluje tudi na področju družine in njene politike ter otroške opazovalnice, kjer preučuje
otroška in mladinska vprašanja, nejasnosti in težave (Kobal, 2004).
Ljudje smo si različni, zato imamo tudi različne potrebe. Med nami živijo skupine, ki
potrebujejo pomoč, obstajajo pa tudi posamezniki, ki jim s sredstvi to pomoč lahko nudijo.
V primeru, ko se kdo odloči pomagati drugemu, dobi občutek medosebne solidarnosti.
V zadnjem obdobju se za pomoč potrebnega človeka zavzema vse manj ljudi iz bližnje
okolice. Skrbi in pomanjkanje bi želeli prenesti kar na različne institucije ali državne
organizacije. Pomoči potrebne se usmerja na socialne službe in socialne delavce. Žal pa tudi
ta institucija ni sposobna obvladovati vseh težav in problemov sodobne družbe.
Pričakovanja pogosto presegajo njihove materialne in nematerialne zmožnosti. V sodobni
družbi je na pohodu individualizem, zato se vse manj ljudi žrtvuje za druge. V današnji
družbi se vse bolj cenijo uspehi posameznika in materializem. Žal je preveč tudi socialnih
težav in problemov, ki izhajajo iz brezposelnosti, različnih motenj v družinah, umrljivosti.
Slednja je posledica nedostopnega zdravstva, revščine ter umrljivosti komaj rojenih otrok
(Grossmanss, 2010, str. 25−32).
Socialno šibki otroci staršev, pri katerih v družinah prevladujejo težave z alkoholom, drogo
in agresijo, težko zaznavajo osnovne fizične potrebe, kamor spada zdravniška pomoč, saj
so njihove misli nenehno usmerjene k vsakodnevnim problemom, s katerimi se srečujejo v
družini. Takšni otroci imajo tudi težave pri čustvenem izražanju, saj jim primanjkuje
nežnosti, topline, pomoči, pogovora, podpore in še marsičesa. Približno polovica staršev in
njihovih otrok se je že soočila s problemi zaradi pomanjkanja socialnih sredstev, s težavami
v gospodinjstvu, v službi, s pomanjkanjem prihodkov in težavami večjih družin (Cleaver,
Nicholson & Tarr, 2007, str. 39–40).
Pri ugotavljanju, kaj ima za družino večje posledice, zloraba alkohola, droge ali izvajanje
nasilja, so ugotovili, da ima zloraba drog in alkohola manjše vplive na vzgojo otrok kot
nasilje v družini (Cleaver, Nicholson, & Tarr, 2007).
Pogosto je v družinah združena uporaba mamil, pretiranega alkohola in izvajanje nasilja.
Poleg tega v takšnih družinah prevladuje tudi slabo fizično in psihično zdravje, učne težave
pri otrocih, prostitucija, dolgovi ter stanovanjski problemi (Cleaver, Nicholson & Tarr, 2007).
V primerih, ko se v družinah nasilje in zloraba drog in alkohola ne pokrivata, imajo ljudje
eno težavo manj in so posledično manj nesrečni. Ob pomoči je nekaterim uspelo ostati
skupaj, po tem ko so zmanjšali izvajanje nasilja. Veliko staršev se je pa tudi razvezalo. Otrok
je pripadal staršu, ki je nenasilen. Kadar pa je v družini problem s prepovedanimi
substancami in se starša razideta, je otrok dodeljen staršu, ki se odreče drogam in alkoholu
(Cleaver, Nicholson & Tarr, 2007).
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Ocena staršev, ki prejemajo pomoč socialnih centrov, je izjemno pozitivna. Staršem je
nudena strokovna pomoč pri odvajanju od prepovedanih substanc in pomoč pri
obvladovanju jeze. Deležni so tudi predlogov in spodbud za boljše starševstvo in informacij
o možnem rejništvu. Starši dobijo tudi čustveno podporo, ki jo z veseljem sprejmejo
(Cleaver, Nicholson & Tarr, 2007).
Ker revščina ni le problem pomanjkanja finančnih sredstev, ki za sabo pušča več prej
navedenih posledic, je ni mogoče rešiti le z denarjem, ampak so za premagovanje te težave
potrebna dobra strategija in načrti za izvedbo različnih med seboj prepletenih dejavnikov
(Minujin, Delamonica, Davidzuik & Gonzales, 2006, str. 481–488).
Mlajši otroci so v slabih razmerah pogosteje bolni, še posebej so izpostavljeni trebušnim
boleznim zaradi nehigienskih razmer, ki so posledica pomanjkanja pitne vode (Minujin,
Delamonica, Davidzuik & Gonzales, 2006, str. 483–484).
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2 OPREDELITEV POJMOV
V nadaljevanju so predstavljeni civilna družba, značilnosti nepridobitnega sektorja, vzroki
za njegov nastanek ter socialne pravice, ki zadevajo pomoč otrokom.

2.1 CIVILNA DRUŽBA
Vsesplošno ime za neprofitne organizacije je civilna družba. Neprofitne organizacije delujejo
v korist civilne družbe, s tem ko uresničujejo potrebe državljanov. V civilno družbo spadajo
razne verske, dobrodelne, kulturne skupnosti, pa tudi človeku prijazna združenja, sindikati
in nevladne organizacije (Forbici, Divjak, Osnonkar, Dernovšek, Verbajs, 2010).
Truditi se morajo, da delujejo kot celota z vsemi člani organizacije, tako da je vsak upravičen
do svojega mnenja, novih idej in se v skupini počuti varno, produktivno in je upoštevan
(Oblak, 2004).
V civilni družbi se ljudje aktivno vključujejo v sfere družbe, kar ima vrsto pozitivnih posledic.
Postanejo bolj družabni, ne mislijo le nase in na svoje probleme. Civilna družba s svojim
delovanjem ustvarja pravo demokracijo, človek se najde s somišljeniki, lahko izrazi svoje
mnenje, odkriva skupne vrednote in spoštuje tudi drugače misleče. To človeka pozitivno
izoblikuje, poleg tega pa se počuti pomembnega (Bibič, 1997).
Samostojni viri znanja, s katerimi razpolaga civilna družba, so odločilni za izboljšanje
svobodoljubnih sklepov in rešitev. Formulacija politik današnjega časa in uresničitev le-teh
je soodvisna s profesionalnimi sredstvi civilne družbe, ki so − gledano na vodilno obliko −
samostojni. Vloga društev in ostalih organizacij ima pri tem ogromno vrednost (Bibič, 1997).
Kadar je civilna družba trdna, je le-ta ustvarjalka demokratične kulture politike. To pa je
neizogiben ultimat za demokracijo, ki mora biti uravnovešena. Civilna družba oblikuje
družbeno raznovrstnost, ki mora obstajati za močno politično raznovrstnost, priznavati mora
različne interese in prepričanja. Civilna družba je med drugim izvor postmodernega
državljanstva. Lastnosti tega so standardne politične pravice, obenem pa ga etiketirajo nove
pravice družbe. Te so soodvisne z razvojem in eksistenco skupnosti in dobrobiti oblasti.
Nove socialne pravice poglabljajo univerzalno državljanstvo, ki je usmerjeno k modernim in
dejavnim temam. Formacija močne civilne družbe ima lahko tudi daljno internacionalno
dimenzijo (Bibič, 1997).
V sodobnih državah demokracije se dvigujeta interes in povpraševanje po močni civilni
družbi, ki je sistematizirana. Na tak način se oblikuje čedalje kvalitetnejše družabniško
razmerje med državno prevlado in civilno družbeno komponento. Dobra osveščenost širše
publike o smislu in vrednosti civilne družbe, ki z značilnimi, izvirnimi potezami doprinese k
demokratizaciji narodnosti, se omogoča z interakcijo neprofitnih organizacij, civilne družbe
in javnih medijev (Brezovšek, Haček & Zver, 2008).
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Brezovšek, Haček in Zver (2008, str. 197) navajajo, da »je mogoče civilno družbo označiti
kot sfero, ki je drugačna, neodvisna in nasprotna državni sferi«.
Pomembno strukturo v političnem delovanju in komuniciranju med državo in njenimi
prebivalci tvorijo neprofitne organizacije. Aktivnosti organizacij, ki večinoma delujejo
prostovoljno, omogočajo sporazumevanje širše množice ljudi, hkrati pa zagotavljajo
mobilizacijo (Iglič, 2001).
Nevladne organizacije in civilna družba imajo pomembno vlogo pri spoštovanju in
ozaveščanju temeljnih pravic in spodbujanju skladnosti z načelom družbene odgovornosti s
spremljanjem udejanjanja praktičnega ravnanja (Gatto, 2005).
Osnovni namen nepridobitnih organizacij ni dobiček, ampak uresničevanje poslanstva.
Organizacije pa morajo stremeti tudi k uspehu, za katerega si je potrebno postaviti cilje in
jih uresničevati (Žnidaršič Kranjc, 1996).
Dobička, ki ga neprofitne organizacije ustvarijo, se ne sme razdeljevati njihovim
gospodarjem. Namen tega je, da so organizacije deležne davčnih ugodnosti in različnih vrst
pomoči. Nepridobitne organizacije se oblikujejo, ker na trgu ni dovolj učinkovitih storitev in
dobrin. Tako zmanjšujejo napake (Žnidaršič Kranjc, 1996).
Nepridobitna organizacija ima vpliv na okolje, katerega sestavni del je. Ravno tako velja
obratno. Okolje vpliva na organizacijo, s tem ko jo opredeljuje in limitira, kako mora ravnati,
obenem pa ji daje tudi priložnost za obetajoče dejavnosti. Nepridobitna organizacija si mora
predstavljati morebitne preoblikovanje v okolju, ki lahko poseže v njene notranje dejavnike
(Žnidaršič Kranjc, 1996).
2.1.1 ZNAČILNOSTI NEPRIDOBITNEGA SEKTORJA
Posamezniki v nepridobitnih organizacijah želijo biti dobrodelni in želijo prostovoljno dvigniti
družbeno okolje na višjo raven ter tako zmanjšati težave. Da člani društev uspešno ustaljeno
delujejo, si morajo med seboj pomagati in zaupati. Tako pridejo do doseženih želenih ciljev.
Za razliko od pridobitnega sektorja, ki dejavnosti trži, nepridobitni za svoje delovanje
pridobiva spontano namenjene prispevke in druge vire. Prednost nepridobitnega sektorja
je tudi, da se formirajo socialne mreže. Z izpolnjenimi prizadevanji se razširi tudi družbena
inovativnost. Tako se tudi posamezniki, ki so k temu pripomogli, počutijo bolj pomembni
(Pevcin, 2011, str. 181–183).
Nepridobitni sektor se je razvijal s tem, ko so se ljudje s skupnim interesom ali željo po
pomoči drugim prostovoljno združevali v neprofitne organizacije (Pevcin, 2011, str. 183–
184).
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2.1.2 VZROKI ZA NASTANEK NEPRIDOBITNEGA SEKTORJA
Nepridobitni sektor ima različne vzroke nastanka. V preteklosti so posamezniki skupne stvari
obravnavali le v neprofitnih organizacijah. Tudi ko je država pridobila večji pomen in
vrednost, so te organizacije ostale bistvene za razreševanje socialnih težav in vprašanj.
Postale so opora državi za uresničevanje storitev. Nekatere koristi država težko zagotavlja.
Najbolje je, da se uresničijo skozi nepridobitni sektor s sredstvi, ki jih zagotavlja tudi država.
Nepridobitni sektor prisluhne tudi željam manjšine s skupnimi interesi. Želje so iz strani
države bolj malovredne, saj ta upošteva le splošni interes in je določen s procesom politike.
Nepridobitni sektor ponuja moralna ravnanja za družbo, ki jih tudi uresničuje, in je družbi
tako za zgled (Pevcin, 2011, str. 184–185).

2.2 SOCIALNE PRAVICE
Ljudje, ki pomoč res potrebujejo, niso dobro obveščeni o nudenju denarne pomoči s strani
države. Center za socialno delo je pristojen za nudenje vseh podatkov, ki jih človek
potrebuje. Pogosto se zgodi, da ljudje ostanejo brez pravic, ki jim pripadajo, saj jih
svetovalni delavci ne vzamejo zares in jih ne podprejo pri prošnji za denarno pomoč, kot da
jim ne pripada. Centri za socialno delo potrebujejo preureditev in povečan usposobljen
kader za bolj učinkovito delovanje. S tako slabim delovanjem ne dobijo ustrezne pomoči res
revni ljudje, nekateri manj revni pa se znajo na račun socialnih pomoči okoriščati. Tako
revni ljudje potrebujejo pomoč društev, da lahko preživijo (Letno poročilo Varuha o ČP,
2015, str. 309–310).
Varovanje vsakega človeškega bitja in njegovih pravic je soodvisno delovanje socialnih
pravic ter na drugi strani državljanskih in političnih pravic (Akandji Kombé, 2005).
Od socialnih pravic v Sloveniji sem na področju družine izbrala otroški dodatek, pravico do
starševskega dopusta, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego
otroka ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.
2.2.1 OTROŠKI DODATEK
Z otroškim dodatkom se staršem zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in
izobraževanje otroka (ZSDP-1, 70. člen).
Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v
Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo vloge (ZSDP-1, 71. člen).
Pravico do otroškega dodatka za otroka ima eden od staršev ali druga oseba s prijavljenim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji, in sicer do 18. leta
starosti otroka (ZSDP-1, 73. člen).
Otroški dodatek varira glede na povprečni mesečni dohodek na osebo oziroma glede na
dohodkovni razred. Obstaja 8 dohodkovnih razredov. Znesek je odvisen tudi od števila otrok
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v družini. Znesek za prvega otroka v najvišjem dohodkovnem razredu znaša 19,88 evra,
največji otroški dodatek za starše iz prvega dohodkovnega razreda pa znaša 114,31 evra.
Za tretjega in vsakega naslednjega otroka v družini je največji otroški dodatek, ki znaša
137,18 evra (ZUPJS, 22. člen).
2.2.2 PRAVICA DO STARŠEVSKEGA DOPUSTA
Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko
mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko
prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od staršev ga izrabi neposredno po
izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do materinskega
dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti
otroka. Ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski
dopust se podaljša za dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih
otrok do treh let. Ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za
vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi več hkrati
živo rojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole
najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, podaljša za vsakega
nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Ob rojstvu nedonošenčka se starševski dopust
podaljša za toliko dni, kolikor dni je bila nosečnost krajša od 260 dni. Ob rojstvu otroka, ki
potrebuje posebno nego in varstvo, se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni na
podlagi mnenja zdravniške komisije. Starševski dopust se podaljša v primeru, ko starša že
ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda
osnovne šole, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, za 30 dni, za tri otroke do
končanega prvega razreda osnovne šole, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, za 60
dni in za štiri ali več otrok do končanega prvega razreda osnovne šole, v skladu s predpisi,
ki urejajo osnovno šolo, za 90 dni. Podaljšanja starševskega dopusta iz prvega, drugega,
tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se seštevajo. Izraba dela
starševskega dopusta v trajanju največ 75 dni se lahko prenese in izrabi najkasneje do
končanega prvega razreda osnovne šole otroka (ZSDP-1, 29. člen).
2.2.3 POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za otroka.
Pomoč znaša 280 evrov (ZSDP-1, 68. člen).
Pravico do pomoči ob rojstvu otroka imata mati ali oče s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima
tudi druga oseba in posvojitelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, če te pravice ni
uveljavil eden od staršev otroka (ZSDP-1, 69. člen).
2.2.4 DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, namenjen družini, ki ima v koledarskem letu
vsaj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če so otroke starši dolžni
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preživljati v skladu z določbami zakona, ki ureja družinska razmerja. Dodatek za veliko
družino s tremi otroki znaša 395 evrov. Dodatek za družino s štirimi ali več otroki znaša 480
evrov (ZSDP-1, 77. člen).
Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če ima eden od staršev in otroci
skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji.
Pravico do dodatka ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez
staršev (ZSDP-1, 78. člen).
2.2.5 DODATEK ZA NEGO OTROKA
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina pri preživljanju in
negi takega otroka. Višina dodatka za nego otroka zaradi povišanih življenjskih stroškov je
100 evrov mesečno (ZSDP-1, 79. člen).
Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živi v Republiki Sloveniji. Pravica se uveljavlja
na podlagi mnenja zdravniške komisije (ZSDP-1, 80. člen).
Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebna nega
zaradi zdravstvenih razlogov, vendar najdlje do 18. leta starosti, po 18. letu pa, če so ga
starši dolžni preživljati v skladu z določbami zakona, ki ureja družinska razmerja. Pravica do
dodatka za nego otroka preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni
pogoji po tem zakonu (ZSDP-1, 81. člen).
2.2.6 DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali
druga oseba, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas od polnega zaradi
nege in varstva otroka iz tretjega odstavka 79. člena tega zakona. Pravico iz prejšnjega
odstavka ima tudi eden od staršev ali druga oseba, ki neguje in varuje dva ali več otrok z
zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju ali zmerno ali težjo gibalno oviranostjo. O
pravici iz prvega in drugega odstavka tega člena se odloči na podlagi mnenja zdravniške
komisije. Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če ni več zavarovana za starševsko varstvo
v skladu z 8. členom tega zakona, ali če je zahtevala izbris iz registra brezposelnih oseb ali
v ta register ni vpisana. Šteje se, da oseba dela s krajšim delovnim časom od polnega tudi
v primeru, če je že pred uveljavljanjem pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek
delala krajši delovni čas od polnega. Šteje se, da eden od staršev neguje in varuje otroka,
če ima roditeljsko pravico in otroka dejansko neguje in varuje. Če je otrok zaupan v varstvo
in vzgojo enemu od staršev, se šteje, da drugi starš ne neguje in varuje otroka. Višina
delnega plačila za izgubljeni dohodek je 734,15 evra mesečno. Če eden od staršev dela s
krajšim delovnim časom, mu pripada sorazmerni del delnega plačila za izgubljeni dohodek.
Upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek so obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek
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zavarovanca plačuje upravičenec, prispevek delodajalca pa Republika Slovenija. Upravičenci
do delnega plačila za izgubljeni dohodek so obvezno zdravstveno zavarovani za primer
bolezni in poškodbe izven dela za pravice do zdravstvenih storitev in povračila potnih
stroškov. Prispevek plačuje upravičenec (ZSDP-1, 83. člen).
Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima eden od staršev ali druga oseba, če
imata otrok in eden od staršev ali druga oseba stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
dejansko živita v Republiki Sloveniji (ZSDP-1, 84. člen).

2.3 SOCIALNA VARNOST
»Socialna varnost je najširši sistem. Obsega sisteme socialnega varstva in socialnega
zavarovanja, družinske dajatve in sisteme za primer brezposelnosti.« (Novak & Cvetko,
2005, str. 20).
Izraz socialna varnost ima širši pomen od pojma socialnega zavarovanja kadar se nanaša
na krog uporabnikov, je pa tudi pomembnejši od pojma socialnega varstva v sredstvih, ki
jih predpisujejo zakonska določila (Novak & Cvetko, 2005).
Socialna varnost ima koncept po Mednarodni organizaciji dela (MOD). V primeru, da ljudje
izgubijo službo ali imajo določene stiske, so v finančni oskrbi socialne varnosti. Socialna
varnost gleda tudi na državno individualno eksistenčno raven in storilnost (Novak & Cvetko,
2005).
Socialna varnost je po konvenciji MOD št. 102 iz leta 1952, ki predpisuje merila socialne
varnosti, skupek univerzalnih korakov z opredeljenimi dolžnostmi, ki v prvi vrsti varujejo
ljudstvo pred gospodarsko revščino. V le-to se mogoče zapade zastran raznih obolenj,
dolgih obdobij brez službe pa tudi ostarelosti. Populaciji obljublja korektno zdravstveno
varstvo in zagotavlja finančno podporo družinam za izobraževanje otrok. Socialna varnost
zagotavlja osnovno preživetje v razmerah, ki nižajo ali popolnoma izničijo sposobnost
posameznika za opravljanje službene dejavnosti (Novak & Cvetko, 2005).
Izraz socialna varnost ima iz leta v leto večji pomen. S kategorijo socialne varnosti želimo
zajeti celotne družbene vzorce, ki imajo možnost vplivanja na socialno občutljivost
posameznika. Socialna varnost ima temeljno nalogo, da navadnemu človeku, socialno
ogroženim družinam in različnim družbenim slojem daje občutek varnosti pred bojaznijo, da
se njihov gospodarski in družbeni položaj na dolgi rok ne bosta zniževala. Socialna varnost
med drugim zagotavlja, da se popravki, ki bi lahko vplivali na poslabšanje, časovno
planirajo. Z ažurnim zaznavanjem je mogoče vpeljati varnostne postopke, s katerimi bi ta
poslabšanja popolnoma izničili ali pa vsaj omilili (Novak & Cvetko, 2005).
V družbi je potrebno poskrbeti, da je posameznik zaščiten pred naključnimi presenetljivimi
tveganji in ostalimi primeri, ki jih narekuje današnji način življenja, v tolikšni meri, da te
variacije ne morejo bistveno vplivati na propadanje človekove obstoječe družbenogospodarske neodvisnosti (Novak & Cvetko, 2005).
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Novak in Cvetko (2005) poudarjata tudi razlike med socialno varnostjo in socialnim
zavarovanjem. Zreli družbeni sistemi poskušajo pokriti vse oblike socialne varnosti, medtem
ko jih socialna zavarovanja ne. V primeru, da katera oblika ni zadovoljena, je socialna
varnost okrnjena. Socialna varnost se izraža na celotni dejavni populaciji, na njihovih
družinskih članih ter na nedejavnem ljudstvu. Določbe za doseganje sredstev iz socialnih
transferjev so vedno bolj ohlapne oziroma iz zahtevkov socialne varnosti počasi minevajo.
Načrt ovrednotenja kapitala je prevzet iz načrta denarne podpore iz proračunskih sredstev.
Obstajajo pa tudi razlike med socialno varnostjo in socialnim varstvom. Osnovna zamisel
socialnega varstva sloni na zasnovi podpore, ki je lahko tako javna kot privatna, sama
socialna varnost pa varovanemu posamezniku nudi določene ugodnosti. Višina socialnih
prejemkov iz socialnih sredstev je podrejena finančnemu stanju prosilca, v socialnem
varstvu pa ta ultimat ni potreben. Socialna varnost se zagotavlja z nekaterimi dajatvami
državljanov, socialno varstvo pa je pokrito iz proračunskih sredstev. S socialnim varstvom
se po predpisih zagotavljajo sredstva le za najnujnejše preživetje (Novak & Cvetko, 2005).
Osnovni smoter socialne varnosti je varstvo državljanov. Program socialne varnosti je
osnovan na principu narodne pomoči. Vsak delovno aktiven prebivalec naj bi od lastnega
prihodka doprinesel del sredstev za aktivnosti, ki jih pokriva socialna varnost. Program
socialne varnosti omogoča črpanje sredstev vsem državljanom. Edini pogoj je, da so do
sredstev resnično upravičeni, le-te terjajo in jih nato tudi dobijo. Za črpanje sredstev, ki so
namenjena socialni varnosti, morata biti realizirana dva osnovna ultimata. Obvezna je
potreba po socialni pomoči oziroma socialni dogodek, kot je na primer obolenje ali
pohabljenost. Človek, ki predloži vlogo za črpanje sredstev, pa mora biti v predpisanem
pravnem odnosu z imetnikom socialne varnosti (Novak & Cvetko, 2005).
Prejemke iz socialne varnosti razvrščamo v materialne in finančne. V vseh sistemih socialne
varnosti so prisotni oboji prejemki. Obe vrsti se običajno povezujeta, obseg ene ali druge
je odvisen od trenutne potrebe prosilca (Novak & Cvetko, 2005).
V družbi se nenehno iščejo odgovori na vprašanje, v kakšnem obsegu mora država poskrbeti
za družbeno stanje državljanov oziroma za ureditev javne socialne varnosti. Odgovori so
običajno vezani na ekonomsko ureditev in trenutno stanje BDP. Kjer po državah prevladuje
gospodarska tolerantnost, je v osnovi poudarjeno varstvo človekove svobode. Sistem
temelji na načelu, da vsak človek prosto upravlja s pridelanim dobičkom. O vsoti denarja,
ki je namenjena socialnemu varstvu socialno ogroženih, človek izbira sam. Dobro bi bilo, da
država poskrbi za najnujnejše in zavaruje le najšibkejše ljudi. V ureditvah držav, ki temeljijo
na socialni solidarnosti tako imenovanih socialnih državah, ureditev izhaja iz načela, da
država v popolnosti skrbi za delovanje programa socialne varnosti (Bubnov Škobrne, 2010).
Prejemke socialne varnosti delimo na dolgoročne in kratkoročne. Dolgoročne se prejema v
primeru smrti hranilca družine, invalidnosti ter v primeru nezmožnosti za delo. Kratkoročni
prejemki so dohodki za čas nezmožnosti za delo zaradi obolenj (Novak & Cvetko, 2005).
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Prejemke delimo tudi na materialne in ekonomske. Materialne dajatve so za skrbništvo
nezmožnih v domovih za upokojence, za vseobsegajoče zdravstveno varstvo, za okrevanje
invalidnih oseb, skrbništvo otrok v vrtcih in šolah, pomoč posameznikom brez službe in
podobno. Ekonomski prejemki pa so različna finančna poplačila, kot so dodatki za otroke,
pokojnine in nadomestila za invalidnost. Danes skoraj ni sistema socialne varnosti, v
katerem ni povezave obeh vrst prejemkov (Novak & Cvetko, 2005, str. 25–26).
Že sama ustava vsake države zajema osnovne doktrine s področja socialne varnosti
državljanov. Tako kot v državah z visokim bruto domačim proizvodom, je tudi naša
organizacija v državi osnovana na skladnih načelih. Tudi v začetnih določilih predpisov, ki
redigirajo področja socialne varnosti, je mogoče zaslediti edinstvena izhodišča, ki
postavljajo temelje za postavitev koristne formacije socialne varnosti (Novak & Cvetko,
2005).
»Med najpomembnejša temeljna načela socialne varnosti pri nas štejemo načela enotnosti,
univerzalnosti, obveznosti, vzajemnosti in solidarnosti, delitve po delu, demokratičnosti,
nezastarljivosti in neodtujljivosti, spoštovanja pridobljenih pravic ter varstva pravic iz
socialne varnosti.« (Novak & Cvetko, 2005, str. 35).

2.4 SOCIALNO VARSTVO
Socialno varstvo je program, osnovan na ideji pomoči. Namenjen je človeku v kriznem
stanju. Poznamo sistem splošnega varstva ljudi z gospodarskim ali družbenim tveganjem in
sistem socialnega skrbstva za ljudi, ki rabijo svojstveno podporo (Novak & Cvetko, 2005).
Izraza socialno varstvo in socialno skrbstvo se poenotita, saj je za socialno varstvo mogoče
šteti le to, kar sodi v socialno skrbstvo. Pri tem je izpostavljena dejavnost zavodov na
področju sociale, ki razdeljujejo denarna nadomestila v najnujnejšem razponu
posameznikom v stiski. Upravičenost in višino sredstev izbere ustrezno pooblaščen organ,
ki se odloča po oceni poznanih dejstev, pri tem pa presoja tudi denarne zmožnosti imetnika
socialnega varstva. V realnosti po navadi to presojo opravijo odgovorni in usposobljeni
uslužbenci krajevne skupnosti, iz katere izhaja prosilec (Novak & Cvetko, 2005).
Sistem socialnega varstva pozna dve vrsti prejemkov. Eden od teh je prejemek v materialni
obliki, drugi pa v finančnih sredstvih. Prejemki v materialni obliki se dodeljujejo zlasti
starejšim in nezmožnim za delo, sirotam ter fizično in psihično bolezensko spremenjenim
ljudem. Materialne dobrine prejmejo tisti, ki niso vključeni v zavarovalni sistem, temveč
pomoč potrebujejo zaradi telesnih ali duševnih omejitev. Finančna sredstva pa so
namenjena osebam, ki si niso sposobne zagotoviti dovolj resursov za obstanek pri življenju.
Vsaka država zase določa prag preživetja za svoje državljane. Meje dohodkov na
posameznika so predpisane z zakoni ali pa z drugimi podzakonskimi predpisi. Do denarnega
nadomestila je upravičena vsaka oseba, ki tega praga ne osvaja (Novak & Cvetko, 2005).
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V kolikor socialnega varstva ni, to povzroči poslabšanje na več področjih, npr. slabšo raven
življenja in odnose med ljudmi. Naloga socialnega varstva je, da so revni preskrbljeni s
temeljnimi življenjskimi potrebščinami, da bi jih spodbudili za samostojno premagovanje
težav in revščine (Barrientos & Hulme, 2008).
Vsak človek si zasluži, da živi življenje, v katerem ima izpolnjene temeljne potrebe, se počuti
telesno in duševno stabilen, ima zdravstveno varstvo, je končal vsaj osnovno šolo in lahko
individualno ter korektno odloča o zadevah v svojem življenju in življenju domačih in
prijateljev (Barrientos & Hulme, 2008).

2.5 SOCIALNA DRŽAVA
Revni ljudje za preživetje od države mesečno dobivajo denarno socialno pomoč, ki se
izplačuje iz davčne blagajne (Barrientos & Hulme, 2008).
Socialna država obstaja v različnih sistemih socialne pripravljenosti za pomoč, ki slonijo na
jamčenju sporazumno domenjenih skupnih koristi in nikakor ni nabor vnaprej definiranih
skupnih splošnih dobrin. Formiranje in garantiranje javnih dobrin socialne države se
omogoča s sistemi socialne pripravljenosti za pomoč. Le-te lahko zelo hitro povsem izničimo,
če breme za skupne splošne dobrine prestavimo na človeka. To namreč vodi k izničenju
socialne države. Socialna država temelji na osnovi vzpostavljenih in delujočih sistemov
socialne pripravljenosti za pomoč (Breznik, 2013).
V zadnjem obdobju se poskuša vse bolj izrazito ustvariti neprijeten občutek med državljani
glede zasnove socialne države, kljub dejstvu, da so načela socialnosti označena v ustavi. S
preoblikovanjem pojmov se želi vse bolj znižati ali popolnoma odpraviti vrednost socialnosti.
Izbrana družba politikov, ki vodi državo, si že okoli dvajset let na vse pretege prizadeva, da
bi socialo predstavila kot sistemsko napako. Socialna pomoč po njihovem mnenju človeštvo
etično poslabša in ga nagovarja na navezanost na drugega. To trgu onemogoča, da bi
dosegal ekonomsko rast, ki kakor da omogoča obilnejšo dobrobit vsem državljanom. Pri
tem je potrebno poudariti, da se je revščina povečala ravno takrat, ko je bila ekonomska
rast na maksimumu. Elita, ki ima v lasti tudi vse medije, nas nagovarja, da je originalna
socialna država ta, ki ima povsem prost trg dela in dobrin. Tako državljani preprosto
uresničijo vse svoje potrebe, naj si bo s selekcijo velike ponudbe dobrin, ali z izbiro svobode
dela (Leskošek, 2012).
Socialna država preprečuje razbremenitev trga dela. Državljani tako lahko obdržijo
dostojanstvo, obenem pa se jim ni nujno potrebno prodajati na trgu. Socialna država je
namreč osnovana na poštenem sistemu in na skupnem stališču o vlogi družbe. Bistvo je,
da se ljudstvo zaznava enakopravno. Med seboj si moramo tudi pomagati in krojiti območje,
kjer vlada pozornost, opora, delovna vnema in vključevanje. Na tak način se zagotavlja
inspiracija za formacijo politik, s katerimi se tvori dobro družbe. Država sprejema tveganje
za dobrobit družbe s tem, da obljublja njeno istovetnost in poštenost. Odgovornost pa je
dolžen sprejeti tudi vsak posameznik, tako da družbo kreira in jo ohranja. Živeti moramo v
13

vzajemni skladnosti, ki ne vsebuje zgražanja, preziranja in podcenjevanja drugačnih.
Stremeti je potrebno k sodelovanju in vzajemni pomoči. Vzrokov za upadanje socialne
države je več. V prvi vrsti je mišljenje politikov, da je svobodni trg najprimernejša formacija
ljudske oblasti. Kot drugo pa, da se lahko pravično preživi le s plačano službo, saj delavci
etično niso upravičeni do ostalega (Leskošek, 2012).
V zadnjem obdobju se je pričel tvoriti preobrat tega prepričanja. Državljani so zaznali, da
se družba vse bolj diferencira. V sodobnih družbah živijo udobno izključno ljudje, katerim
oblast ni daleč. Osredotočenost na kapital je v lasti elitne manjšine. V državi je veliko
siromaštva in ljudi brez služb. Odnos države do posameznikov, ki so v resničnem uboštvu,
ni ravno obetaven (Leskošek, 2012).
Primerno prilagojen ekonomski in družbeni napredek je osnovna zahteva, da bo naša država
funkcionirala kot socialna država. Družbena politika v državi skrbi za napredek z dejanji,
smotri in ukrepi, s pomočjo katerih se razvija. Namenjena je državljanom za lažje
uresničevanje lastnih in vzajemnih želja. Le socialna država omogoča, da je vsak
posameznik lahko aktiven kot enakovreden pripadnik skupnosti in države Slovenije (MDDSZ,
2016).
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3 PRAVNA UREDITEV
Spodaj je predstavljena zakonska podlaga, ki je povezana in pomembna za socialno pomoč
tako v državi kot v društvih. Predstavljen je Zakon o društvih, Zakon o socialnem varstvu,
Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Konvencija o otrokovih pravicah ter Evropski kodeks
o socialni varnosti.

3.1 ZAKON O DRUŠTVIH
Zakon društvo opredeljuje kot samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji
ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določa cilje in namene,
naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno
sprejemajo člani društva. Namen društva ni pridobivanje dobička, saj presežke prihodkov
nad odhodki iz vseh dejavnosti društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena
in ciljev in jih ne deli med svoje člane (ZDru-1, 1. člen).
Združevanje v društva je prostovoljno, delovanje pa temelji na enakopravnosti članstva
(ZDru-1, 2. člen).
»Iz takšne definicije je razvidno, da vsebuje nekatere definicije bistvenih konstitutivnih
značilnosti civilne družbe (prostovoljnost, avtonomnost, javnost, asociativnost, ki je kasneje
določena kot pravica, da se društva svobodno povezujejo v zveze).« (Bibič, 1997, str. 29)
Pravno osebnost društvo pridobi z vpisom v register društev. Društvo določa oseba,
določena s temeljnim aktom. Zastopnik društva je lahko le poslovno sposobna fizična oseba
(ZDru-1, 5. člen).
Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oz. pravne osebe.
Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva
ter izvolijo zastopnika društva (ZDru-1, 8. člen).
Temeljni akt društva določa (ZDru-1, 9. člen):
 ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva),
 namen in cilje delovanja društva,
 dejavnost oziroma naloge društva,
 pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva,
 pravice in obveznosti članov,
 način upravljanja društva,
 zastopanje društva,
 financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem
društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
 način zagotavljanja javnosti dela društva,
 način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
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 način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.
Za registracijo društev in podružnic, pisarn ali drugih teritorialnih enot tujih društev je
pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva oziroma sedež podružnice
tujega društva v Republiki Sloveniji (ZDru-1, 17. člen).

3.2 ZAKON O SOCIALNEM VARSTVU
Država zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za
zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj samopomoči,
dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela na
področju socialnega varstva (ZSV, 2. člen). Dejavnost socialnega varstva je nepridobitna
(ZSV, 41a. člen).
Pravice iz socialnega varstva po tem zakonu obsegajo storitve in ukrepe, namenjene
preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin
prebivalstva ter denarno socialno pomoč, namenjeno tistim posameznikom, ki si sami
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati (ZSV,
3. člen).
Storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav so:
1. prva socialna pomoč,
2. osebna pomoč,
3. pomoč družini,
4. institucionalno varstvo,
5. vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
6. pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih (ZSV, 11. člen).
Prva socialna pomoč po tem zakonu obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne
stiske in težave, oceno možnih rešitev ter seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah
socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, povezanih z
oblikami storitev in dajatev, kakor tudi seznanitev upravičenca o mreži in programih
izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve (ZSV, 12. člen).
Institucionalno varstvo po tem zakonu obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini
ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo
funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter
zdravstveno varstvo. Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za
normalno družinsko življenje, po tem zakonu obsega poleg storitev iz prejšnjega odstavka
še vzgojo in pripravo za življenje. Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno,
težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju obsega poleg storitev iz prvega odstavka tega
člena še usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje (ZSV, 16. člen).
Center za socialno delo opravlja tudi storitve socialne preventive, prve socialne pomoči,
osebne pomoči, pomoči družini za dom ter organizira skupnostne akcije za socialno
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ogrožene skupine prebivalstva. Za občino lahko center za socialno delo opravlja storitve
pomoči družini na domu. Center za socialno delo lahko opravlja tudi druge storitve in naloge,
če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju. Center
za socialno delo se ustanovi kot javni socialno varstveni zavod (ZSV, 49. člen).
Socialno varstveni zavod za usposabljanje opravlja institucionalno varstvo otrok in
mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju po tretjem odstavku
16. člena tega zakona (ZSV, 54.člen).
Dobrodelne organizacije so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi
reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
ali verske skupnosti (ZSV, 62. člen).
Organizacije za samopomoč so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe
svojih članov (ZSV, 63. člen).
Sredstva za financiranje socialno varstvene dejavnosti se zagotavljajo tudi s plačili storitev,
s prispevki dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč ter invalidskih organizacij,
s prispevki donatorjev in iz drugih virov (ZSV, 97. člen).

3.3 ZAKON O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH
Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta socialno varstvena prejemka, namenjena
tistim posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na
katere sami ne morejo vplivati (ZSVarPre-C, 2. člen).
Vsakdo je po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih
družinskih članov. Kdor si ne more preživetja zagotoviti z delom, s pravicami iz dela ali
zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki
po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, določen
s tem zakonom, ima pravico do denarne socialne pomoči v višini in pod pogoji, določenimi
s tem zakonom. Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in za svoje
družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na
katere niso mogle oziroma ne morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih
prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po tem zakonu ter
izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu. Prejemnik denarne socialne pomoči in
varstvenega dodatka ne more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si
sredstva za preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela (ZSVarPre-C, 6. člen).
Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne
za delo ali so starejše od 63 let ženske oziroma od 65 let moški in so upravičene do denarne
socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bile upravičene ali katerih lastni dohodek oziroma
lastni dohodek družine, ugotovljen na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do
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denarne socialne pomoči po tem zakonu, presega višino njihovega minimalnega dohodka
oziroma seštevka minimalnih dohodkov posameznih družinskih članov družine,
ugotovljenega na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči
po tem zakonu, ne presega pa višine njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka
minimalnih dohodkov posameznih družinskih članov družine za varstveni dodatek, ter
izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu (ZSVarPre-C, 7. člen).

3.4 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH
Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove
za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, morajo biti otrokove
koristi glavno vodilo. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo otroku zagotovile takšno
varstvo in skrb, kakršno je potrebno za njegovo blaginjo, upoštevaje pravice in dolžnosti
staršev, zakonitih skrbnikov ali drugih posameznikov, ki so zakonsko odgovorni za otroka,
in da bodo v ta namen sprejele vse ustrezne zakonodajne in upravne ukrepe (KOP, 3. člen).
Države pogodbenice priznavajo, da ima vsak otrok neodtujljivo pravico do življenja. V
največji možni meri bodo zagotovile otrokovo preživetje in razvoj (KOP, 6. člen).
Države pogodbenice bodo z vsemi svojimi močmi zagotovile priznanje načela, da sta oba
starša enako odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj. Starši ali, odvisno od primera, zakoniti
skrbniki imajo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj. Otrokove koristi so njihova
poglavitna skrb. Da bi zajamčile in podpirale s to konvencijo določene pravice, države
pogodbenice staršem ali zakonitim skrbnikom nudijo ustrezno pomoč pri izvrševanju
njihovih odgovornosti pri otrokovi vzgoji in zagotavljajo razvoj ustanov, zavodov in služb za
varstvo otrok. Države pogodbenice otrokom zaposlenih staršev z vsemi ustreznimi ukrepi
jamčijo pravico do uživanja storitev služb in ustanov za varstvo otrok (KOP, 18. člen).
Države pogodbenice priznavajo vsakemu otroku pravico do socialnega varstva, vštevši
socialno zavarovanje, in bodo v skladu s svojo notranjo zakonodajo sprejele potrebne
ukrepe za dosego popolne uresničitve te pravice. Ugodnosti naj se, kjer je primerno,
odobrijo, upoštevaje sredstva in zmožnosti otroka in oseb, ki so odgovorne za njegovo
preživljanje, kakor tudi katerekoli druge okoliščine v zvezi z zahtevo po ugodnostih, ki jo je
predložil otrok ali kdo drug v njegovem imenu (KOP, 26. člen).
Države pogodbenice vsakemu otroku priznavajo pravico do življenjske ravni, ki ustreza
njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju. Eden
ali oba starša ali drugi, ki so odgovorni za otroka, imajo glavno odgovornost za to, da v
skladu s svojimi sposobnostmi in gmotnimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere,
potrebne za otrokov razvoj. Države pogodbenice bodo v skladu z nacionalnimi pogoji in
svojimi zmožnostmi sprejele ustrezne ukrepe, s katerimi bodo staršem ali drugim, ki so
odgovorni za otroka, pomagale uveljaviti to pravico, in bodo, če je potrebno, zagotovile
gmotno pomoč in programe pomoči, še posebej glede prehrane, obleke in stanovanja.
Države pogodbenice bodo sprejele vse ustrezne ukrepe, s katerimi bodo od staršev ali oseb,
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ki so finančno odgovorne za otroka, zagotovile preživnino za otroka tako v državi
pogodbenici kakor tudi v tujini. Če oseba, ki je finančno odgovorna za otroka, prebiva v
drugi državi kot otrok, države pogodbenice posebej podpirajo pristop k mednarodnim
sporazumom ali sklepanje takih sporazumov ter drugih ustreznih dogovorov (KOP, 27. člen).
Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do izobraževanja in z namenom, da bi bila
ta pravica polagoma dosežena na podlagi enakih možnosti, še posebej:
a) zagotavljajo obvezno in vsem brezplačno dostopno osnovno šolanje;
b) spodbujajo razvoj različnih oblik srednjega šolanja, vštevši splošno in poklicno šolanje,
skrbijo, da je dosegljivo in dostopno vsakemu otroku, ter sprejemajo ustrezne ukrepe, kot
je uvedba brezplačnega šolanja in po potrebi denarna pomoč;
c) z vsemi razpoložljivimi sredstvi zagotavljajo, da je visoko šolanje na podlagi osebne
sposobnosti vsem enako dostopno;
d) skrbijo, da so obvestila in nasveti o šolanju in poklicu dosegljivi in dostopni vsem
otrokom;
e) sprejemajo ukrepe za spodbujanje rednega obiskovanja pouka in zmanjševanja osipa v
šolah (KOP, 28. člen).

3.5

EVROPSKI KODEKS O SOCIALNI VARNOSTI

Vsaka pogodbenica, za katero velja ta del kodeksa, zagotovi zavarovanim osebam družinske
dajatve v skladu s členi tega dela (MEKSV, 39. člen).
Zavarovalni primer zajema odgovornost za vzdrževanje otrok, kot je predpisano (MEKSV,
40. člen).
Dajatve zajemajo:
a. redna izplačila zavarovanim osebam, ki so dopolnile zahtevano dobo;
b. zagotavljanje hrane, oblačil, stanovanja, počitnic ali pomoči v gospodinjstvu otrokom ali
zanje;
c. združevanje dajatev, predvidenih v pododstavkih a in b tega člena (MEKSV, 42. člen).

3.6 UGOTOVITVE
Slovenska družba se je že pred leti pričela preoblikovati iz socialističnega v kapitalistični
sistem upravljanja. Preoblikovanje je v vse pore družbe prineslo nove oblike socialnih
zahtev, ki so zahtevale nov način regulacije pomoči socialno najšibkejšim slojem
prebivalstva. Lastniki kapitala v kapitalistični ureditvi namenjajo socialno šibkim le sredstva,
ki so zakonsko predpisana. Posebnih skladov podjetja za ta namen nimajo predvidenih. Vsa
sredstva, ki se namenjajo za socialno šibke, se izplačujejo iz zbranih davkov.
Zaradi potreb pomoči potrebnim se je morala preoblikovati celotna zakonska regulativa, ki
so jo države članice morale povzeti po Evropskih predpisih. Ker pa je sredstev pomoči
potrebnim občutno premalo, so se oblikovale razne humanitarne organizacije. Velika sreča
je tudi, da je družbena zavest našega prebivalstva usmerjena v pomoč socialno ogroženim
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skupinam. Z veliko gotovostjo je mogoče trditi, da to izhaja iz predhodne socialistične
ureditve, v kateri so imela vsa podjetja za ta namen ustanovljene posebne sklade.
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4 PRAG TVEGANJA REVŠČINE V SLOVENIJI IN SVETU
Največji problem trenutnega obdobja je brezposelnost, ki na človeka vpliva tako iz
družbenega kot gospodarskega vidika. Veliko mladih je brez službe, a ker vedo, v kakšni
situaciji se trenutno nahaja naša država, opravljajo tudi najbolj psihično in fizično utrudljiva
dela, prejemajo neprimerno plačilo in opravljajo dela, ki ne ustrezajo njihovi izobrazbi. Po
drugi strani pa vodjem ni všeč njihova neizkušenost in neodgovornost (Bajec, Praznik &
Križman, 2004, str. 51).
V Sloveniji je revščina nekoliko prikrita in ni točno znano, koliko socialno ogroženih ljudi res
imamo. Tako ravnanje za našo državo, ki je v Ustavi Republike Slovenije opredeljena kot
socialna, ni sprejemljivo. Mladi se pomanjkanja sramujejo in ga le s težavo priznavajo.
Posledično ne obiskujejo svetovalcev in si ne upajo zaprositi za socialno pomoč, saj se
vrstniki revnih izogibajo. Javne storitve bi morale biti cenejše in dostopnejše mladim, ki se
izobražujejo. Za socialno varnost je vsak odgovoren sam, v nadaljevanju pa tudi območje,
kjer posameznik prebiva in dela, ter država, ki razpolaga s denarnimi resursi in ustreznimi
pravnimi akti. Poskrbljeno mora biti tudi za bivalno politiko, da imajo socialno ogroženi
streho nad glavo (Mevlja, 2004, str. 67–68).
Brezposelnost je največji razlog za revščino družin. Posledice revščine so družbeno, kulturno
in materialno pomanjkanje, prav tako vplivajo tudi na zdravstveno stanje. Otroci iz takih
družin se zaradi drugačnega življenja težko vključijo v svet otrok, ki so povsem preskrbljeni.
Slabše so tudi osebnostno razviti in posledično težje rešujejo življenjske probleme. Mnogi
revnejši mladi so perspektivni, ampak se nimajo možnosti izobraževati, saj je selekcija
vedno večja in ni enakih možnosti za vse. V Sloveniji bi morali uresničiti družbeni minimum,
da bi vsi državljani lahko spodobno živeli. Predvsem za otroke je pomembno, da bi telesno
in osebnostno odraščali ter se razvili v uspešne posameznike. Le odrasli, ki živijo
neogroženo, lahko svojim otrokom nudijo, kar potrebujejo (Cvahte, 2004, str. 111–115).
Truditi se je treba za nastanek, širjenje in napredovanje prostovoljnega dela. Potrebno bi
bilo predstavljati dobro mnenje in osebne pridobitve prostovoljcev na srednjih šolah in
fakultetah. Mladim bi bilo dobro predstavljati društva, kamor se lahko vključijo in tako
naredijo nekaj dobrega zase in za družbo (Cvahte, 2004).
Revni otroci imajo za priključitev v edukacijski razvoj razne ovire, kot so okrnjene besedne
zmožnosti, dvom v osebno storilnost, slabo mnenje o sebi ter diferenco v znanju. Revnim
otrokom bi morali pedagogi posvetiti dodatni čas, saj se starši doma z njimi ne ukvarjajo
veliko ter niso izobraženi in razgledani. Otroci učiteljev in staršev večkrat ne razumejo in
tega tudi ne povejo. Temu sledi vrsta težav, kot je nerazumevanje in posledično neznanje
(Barrera, 1995, str. 54–66).
Revni o revščini ne govorijo naglas in se ne marajo izpostavljati. Ker taki otroci živijo v
pomanjkanju, imajo že zakoreninjeno v sebi, da njihove posebne želje niso dovoljene.
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Posledično tudi drugim, ki jim želijo pomagati, težko povedo, kaj si želijo (Bonač, 2004, str.
129–130).
Spodaj je predstavljena stopnja tveganja revščine glede na starost, dokončano izobrazbo,
status aktivnosti, glede na delovno intenzivnost gospodinjstva, tip gospodinjstva, statistične
regije po Sloveniji ter glede na stopnjo dolgotrajnega tveganja revščine. Na koncu je
predstavljena tudi stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti po evropskih državah.
Stopnja tveganja revščine glede na starost
Narejena je primerjava stopnje revščine v Sloveniji za obdobje petih let za oba spola skupaj.
V spodnji tabeli je prikazanja stopnja tveganja revščine od leta 2010 do 2014 glede na
starost, v dveh starostnih skupinah, in sicer od 0–17 ter od 18–64.
Tabela 1: Stopnja tveganja revščine glede na starost

Stopnja tveganja revščine glede na starost v Sloveniji v %
2010 2011 2012 2013 2014
Starost 0–17

12,6

14,7

13,5

14,7

14,8

Starost 18–64

11

11,7

12,2

13

13,7

Vir: SURS (2016)

Zaradi lažje predstave je stopnja tveganja revščine glede na starost v spodnji tabeli
prikazana tudi številčno.
Tabela 2: Število oseb pod pragom tveganja revščine glede na starost

Število oseb pod pragom tveganja revščine
2010

2011

2012

2013

2014

46000

55000

50000

55000

56000

Starost 18–64 146000

155000

161000

171000

180000

Starost 0–17

Vir: SURS (2016)

Število oseb pod pragom revščine glede na starost je za lažjo primerjavo prikazana še v
sledečem grafu.
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Grafikon 1: Število oseb pod pragom revščine v Sloveniji v letih od 2010 do 2014
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Iz tabel in grafa je razvidno, da se revščina iz leta v leto povečuje. V starosti do 17 let je
bila leta 2010 stopnja tveganja revščine 12,6 %, kar predstavlja 46000 otrok. V letu 2011
se stopnja dvigne kar za 2,1 % in tako znaša 14,7 %, to je 55000 otrok. V letu 2012 se
zniža za 1,2 % in znaša 50000 otrok. Leta 2013 je stopnja tveganja revščine enaka kot v
letu 2011. V letu 2014 pa se dvigne še za 1 % in tako znaša 14,8 %, kar predstavlja že
56000 otrok. V petih letih se je stopnja dvignila za 2,2 % (SURS, 2016).
V starosti od 18 do 64 let je bila stopnja tveganja revščine v letu 2010 11 %, kar predstavlja
146000 ljudi. Leto kasneje se je povečala za 0,7 %, kar predstavlja 155000 ljudi, v letu
2012 pa je znašala že 12,2 %, to je 161000 ljudi. Leta 2013 se je dvignila še za 0,8 % in
tako dosegla stopnjo 13 %, kar je 171000 ljudi. V letu 2014 pa je znašala 13,7 %. To je
180000 ljudi. V petih letih se je stopnja tveganja revščine dvignila za 2,7 % (SURS, 2016).
Iz tega ugotovimo, da se je stopnja tveganja revščine v petih letih v starostni skupini od 18
do 64 leta dvignila za 0,5 % več kot v starostni skupini od 0 do 17. V starostni skupini od 0
do 17 let pa je večja stopnja tveganja skozi vsa leta.
Stopnja tveganja revščine glede na dokončano izobrazbo
V spodnji tabeli je prikazana stopnja tveganja revščine v Sloveniji glede na dokončano
izobrazbo, v letih od 2010 do 2014 v štirih starostnih skupinah, in sicer mladi nad 16 let,
mladi nad 18 let, starostna skupina od 18 do 64 let ter starejši od 65 let. Stopnja tveganja
revščine je razdeljena na štiri stopnje izobrazbe. Te so nedokončana ali dokončana osnovna
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šola, srednja poklicna šola, srednješolska strokovna ali splošna gimnazija z maturo ter
zaključena višja oziroma visoka šola (SURS, 2016).
Tabela 3: Stopnja tveganja revščine v Sloveniji glede na dokončano izobrazbo

Stopnja tveganja revščine v Sloveniji glede na dokončano izobrazbo
2010
2011 2012 2013 2014

Starost 16+

Starost 18+

Starost 18–64

Starost 65+

Osnovnošolska ali manj

25,8

26,1

26,2

28,7

26,8

Srednješolska poklicna

13,6

15,8

15,4

16,7

17,8

Srednješolska strokovna,
splošna

7,9

8,6

9,8

10,9

11

Višješolska, visokošolska

3,3

3,2

3,5

4,1

4,9

Osnovnošolska ali manj

27,3

27,7

27,9

30,6

28,2

Srednješolska poklicna

13,5

15,8

15,4

16,7

17,8

Srednješolska strokovna,
splošna

7,9

8,6

9,8

10,9

11

Višješolska, visokošolska

3,3

3,2

3,5

4,1

4,9

Osnovnošolska ali manj

21,5

21,7

22,8

24,7

24,4

Srednješolska poklicna

13

15,3

14,8

15,9

18,4

Srednješolska strokovna,
splošna

8,1

8,7

10,3

11,7

11,9

Višješolska, visokošolska

3,6

3,5

3,8

4,5

5,6

Osnovnošolska ali manj

39,8

40,8

38,9

42,1

35,5

Srednješolska poklicna

16,2

18,2

18,1

20,4

15,9

Srednješolska strokovna,
splošna

6,4

7,8

6,8

6

5

Višješolska, visokošolska

1,5

1,8

2,2

2,2

1,2

Vir: SURS (2016)
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Pri mladostnikih, starih 16 ali več, ki so brez ali z dokončano osnovno šolo, je bila leta 2010
stopnja tveganja revščine 25,8 %, leto kasneje pa je bila za 0,3 % večja. V letu 2012 je
znašala 26,2 %, v letu 2013 pa že kar 28,7 %. Povečala se je torej kar za 2,7 %. Leta 2014
se je zopet spustila, znašala je 26,8 %.
V isti starostni skupini z dokončano srednješolsko poklicno izobrazbo je stopnja tveganja
revščine že manjša. V letu 2010 je bila 13,6 %. Naslednje leto se je povečala za 2,2 %, v
letu 2012 pa je znašala 15,4 %. Leta 2013 se je zopet povečala, stopnja tveganja revščine
s srednješolsko izobrazbo je bila 16,7 %. V letu 2014 je še narasla za 1,2 %. Znašala je
17,8 %. Ugotovimo, da se je stopnja tveganja revščine samo dvigovala, v letih od 2010 do
2014 je narasla za kar 4,6 % (SURS, 2016).
Pri mladostnikih, ki so končali srednješolsko strokovno ali splošno maturo, je stopnja
tveganja revščine še manjša. V letu 2010 je znašala 7,9 %, leto kasneje se je dvignila za
0,7 %. V letu 2012 se je tudi povečala. Znašala je 9,8 %, leta 2013 pa kar 10,9 %. V letu
2014 se je povečala le za 0,1 %. Iz tega razberemo, da se je kljub manjši brezposelnosti
stopnja tveganja revščine skozi vsa leta povečevala. V letih od 2010 do 2014 je narasla za
3,1 %, kar je 1,5 % manj kot pri mladih, ki imajo končano le srednjo poklicno šolo (SURS,
2016).
Mladi z dokončano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo imajo zelo nizko stopnjo tveganja
revščine. V letu 2010 je stopnja znašala 3,3 %, leto kasneje se je zmanjšala za 0,1 %. V
letu 2012 se je spet povečala in znašala 3,5 %. Leta 2013 je bila stopnja tveganja revščine
4,1 %, v letu 2014 pa se je še povečala za 0,8 % in tako znašala 4,9 %. V letih od 2010 do
2014 se je stopnja tveganja revščine povečala le za 1,6 % (SURS, 2016).
V starosti 18 let in več je situacija skoraj enaka. Samo mladostniki z osnovnošolsko
izobrazbo imajo še večjo stopnjo tveganja kot v prejšnji starostni skupini. Stopnja je znašala
od 27,3 % leta 2010 in se je dvignila do 28,2 % leta 2014, kar je za 2 % več kot v starostni
skupini 16 let in več (SURS, 2016).
V starostni skupini od 18 do 64 let je bila pri ljudeh s končano osnovno šolo stopnja revščine
v letu 2010 21,5 %, v letu kasneje je narasla za 0,2 %. Leta 2012 je stopnja znašala 22,8
%, v letu 2013 pa se je dvignila za 1,9 % in tako znašala 24,7 %. Leta 2014 se je malo
znižala in predstavljala 24,4 % (SURS, 2016).
Za osebe, ki so v tej starostni skupini končale srednješolsko ali poklicno stopnjo
izobraževanja, je stopnja tveganja revščine v letu 2010 znašala 13 %, leto kasneje pa
narasla za 2,3 % in tako znašala 15,3 %. V letu 2012 se je znižala za 0,5 %, leta 2013 pa
je spet nekoliko narasla in znašala kar 15,9 %. V letu 2014 se je stopnja tveganja revščine
povečala še za 2,5 % in predstavljala 18,4 %. V celotnem obdobju od 2010 do 2014 se je
stopnja povečala za 5,4 % (SURS, 2016).
Posamezniki, ki imajo srednješolsko strokovno ali splošno maturo, imajo stopnjo tveganja
revščine za nekaj odstotkov nižjo. V letu 2010 je znašala 8,1 %, nato se je v naslednjem
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letu dvignila za 0,6 %. V letu 2012 pa je znašala že 10,3 %. Leta 2013 se povečala še za
1,4 % in tako predstavljala 11,7 %, leta 2014 pa 11,9-odstotno stopnjo revščine. V letih od
2010 do 2014 se je stopnja tveganja revščine dvignila za 3,8 %, kar je za 1,6 % manj kot
pri ljudeh s poklicno šolo (SURS, 2016).
V isti starostni skupini je stopnja tveganja revščine pri ljudeh, ki imajo končano višješolsko
ali visokošolsko izobrazbo podobna kot v prejšnjih dveh starostnih skupinah. V letu 2010 je
stopnja znašala 3,6 %. Naslednje leto se je za 0,1 % znižala, v letu 2012 pa se je povečala
in tako znašala 3,8 %. Leta 2013 se je zopet povečala, in to za 0,7 %. Leta 2014 je stopnja
tveganja revščine pri ljudeh z visoko izobrazbo znašala že 5,6 %. Ugotovljeno je, da je
stopnja tveganja revščine v letih od 2010 do 2014 narasla za točno 2 %, kar je manj kot
pri drugih vrstah izobrazbe (SURS, 2016).
V starostni skupini 65 let in več je stopnja tveganja revščine pri ljudeh s končano
osnovnošolsko izobrazbo največja med vsemi starostnimi skupinami. Leta 2010 je znašala
39,8 %, v letu 2011 pa se je povečala za 1 %. Leto kasneje se je znižala in je znašala še
manj kot leta 2010, predstavljala je 38,9 %. V letu 2013 se je zopet povečala, predstavljala
je kar največ do sedaj, to je 42,1 %. V letu 2014 pa je stopnja revščine zopet padla, in sicer
na nižjo raven kot leta 2010; znašala je samo 35,5 % (SURS, 2016).
Ljudje s končano srednjo poklicno šolo imajo že bistveno manjše tveganje za revščino.
Stopnja tveganja revščine je leta 2010 znašala 16,2 %, leto kasneje se je povečala za 2 %.
V letu 2012 se je znižala za 0,1 % in tako znašala 18,1 %. Leto kasneje je narasla na 20,4
%. Leta 2014 pa se je zmanjšala in znašala 15,9 % (SURS, 2016).
Pri ljudeh s srednješolsko strokovno izobrazbo ali splošno maturo je, kot v drugih starostnih
skupinah, stopnja tveganja revščine manjša. V letu 2010 je znašala samo 6,4 %, leto
kasneje se je povečala za 1,4 %. V letu 2012 se je zmanjšala na 6,8 %, leto kasneje še na
6 %. V letu 2014 pa je bila stopnja tveganja revščine samo 5 %. Nikoli doslej se stopnja
tveganja revščine ni skozi leta zmanjševala oziroma ni bila manjša kot leta 2014 (SURS,
2016).
V isti starostni skupini nad 65 let je tudi najmanjša stopnja tveganja revščine pri ljudeh z
visokošolsko ali višješolsko izobrazbo. Leta 2010 je znašala samo 1,5 %, leto kasneje se je
dvignila za 0,3 %. Leta 2012 je stopnja revščine predstavljala 2,2 %, enaka situacija je tudi
v letu 2013. V letu 2014 pa je stopnja padla za kar cel odstotek, bila je še manjša kot leta
2010 − znašala je 1,2 % (SURS, 2016).
Stopnja tveganja revščine glede na status aktivnosti
V sledeči tabeli je predstavljena stopnja tveganja revščine glede na najpogostejši status
aktivnosti v Sloveniji v letih od 2010 do 2014, v starostni skupini od 16 do 64 let.
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Tabela 4: Stopnja tveganja revščine v Sloveniji glede na najpogostejši status aktivnosti

Stopnja tveganja revščine v Sloveniji glede na najpogostejši status aktivnosti

Starost 16–64

2010

2011

2012

2013

2014

Zaposleni

3,6

3,8

4,5

4,6

4,1

Brezposelni

44,2

44,6

46,9

46,2

45,4

Vir: SURS (2016)

Vključene so zaposlene in brezposelne osebe, starejše od 16 let. Spreminjanje stopnje skozi
leta sem prikazala tudi v grafu.
Grafikon 2: Stopnja tveganja revščine glede na status aktivnosti v Sloveniji v letih od
2010 do 2014
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Glede na status aktivnosti sem izbrala zaposlene in brezposelne. V starosti od 16 do 64 let
je bila stopnja tveganja revščine v letu 2010 pri zaposlenih le 3,6 %, leto kasneje pa se je
povečala za 0,2 %. Leta 2012 je znašala 4,5 %, leta 2013 pa le 0,1 % več. V letu 2014 se
je zmanjšala. Stopnja tveganja revščine je predstavljala 4,1 % (SURS, 2016).
V isti starostni skupini pa imajo brezposelni veliko večjo stopnjo tveganja za revščino. Leta
2010 je znašala 44,2 %. Leto kasneje se je dvignila za 0,4 %, leta 2012 pa je stopnja
tveganja revščine znašala 46,9 %. V letih 2013 in 2014 se je zmanjšala: leta 2013 je
predstavljala 46,2 % tveganja revščine, leta 2014 pa 45,5 % (SURS, 2016).
Stopnja tveganja revščine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva
V spodnji tabeli je prikazana stopnja tveganja revščine glede na delovno intenzivnost
gospodinjstva v letih od 2010 do 2014, v starostnih skupinah od 0 do 17 let ter od 18 do
64 let. Poznamo tri vrste gospodinjstev. To je delovno neintenzivno gospodinjstvo, delno
delovno intenzivno ter manj kot pol delovno intenzivno gospodinjstvo (SURS, 2016).
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Tabela 5: Stopnja tveganja revščine v Sloveniji glede na delovno intenzivnost
gospodinjstva

Stopnja tveganja revščine v Sloveniji glede na delovno intenzivnost
gospodinjstva
2010 2011 2012 2013 2014

Starost
0–17

Starost
18–64

Delovno neintenzivno gospodinjstvo

93,2

86,4

88,3

94,4

94,5

Delno delovno intenzivno gospodinjstvo

26,4

29,2

27,7

29,3

28

Delno (manj kot pol) delovno intenzivno
gospodinjstvo

61

52,1

51,3

62

60,6

Delovno neintenzivno gospodinjstvo

69,1

70,4

64,4

68,9

69,7

Delno delovno intenzivno gospodinjstvo

15,7

17,1

17,7

20,1

19,8

32

30,5

40,3

38,7

Delno (manj kot pol) delovno intenzivno
gospodinjstvo
31,8
Vir: SURS (2016)

Delovno neintenzivno gospodinjstvo
V starosti do 17 let je bila stopnja tveganja revščine v letu 2010 93,2 %, leto kasneje se je
zmanjšala za skoraj 7 % in tako znašala 86,4 %. V letu 2012 se je spet povečala na 88,3
%. Leta 2012 je znašala še več kot leta 2010, povzpela se je na kar 94,4 %. Naslednje leto
pa je narasla še za 0,1 % (SURS, 2016).
V starosti od 18 do 64 let je stopnja tveganja revščine precej manjša. V delovno
neintenzivnem gospodinjstvu je leta 2010 stopnja znašala 69,1 %, leto kasneje se je
dvignila na 70,4 %, v letu 2012 je zopet padla. Znašala je 64,4 %. V letu 2013 se je zopet
dvignila in to na 68,9 %, v letu 2014 pa se je povečala še za 0,8 % (SURS, 2016).

Delno delovno intenzivno gospodinjstvo
V delno delovnem intenzivnem gospodinjstvu v starosti do 17 let je številka precej manjša.
V letu 2010 je stopnja tveganja revščine 26,4 %, leto kasneje se je povzpela za 2,8 %. Leta
2012 je spet malo padla, znašala je 27,7%. V letu 2013 je stopnja tveganja revščine znašala
29,3 %, v letu 2014 pa je zopet padla za 1,3 %. Predstavljala je 28-odstotno stopnjo
revščine (SURS, 2016).
V starosti od 18 do 64 let je stopnja tveganja revščine v letu 2010 15,7 %, leto kasneje je
znašala 17,1 %. V letu 2012 se je dvignila še za 0,6 %, leta 2013 je narasla na 20,1 %. V
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letu 2014 pa se stopnja tveganja revščine spet malo znižala in tako znašala 19,8 % (SURS,
2016).

Delno (manj kot pol) delovno intenzivno gospodinjstvo
V takem gospodinjstvu je stopnja tveganja revščine večja od delno delovnega intenzivnega
gospodinjstva ter manjša od delovno neintenzivnega gospodinjstva. V starosti do 17 let je
bila leta 2010 stopnja tveganja revščine 61 %, leto kasneje je padla za kar 8,9 % in tako
znašala 52,1 %. V letu 2012 se je dvignila le za 0,1 %. Leta 2012 je narasla na 62 %, leta
2014 pa je zopet malo padla. Stopnja tveganja revščine je znašala 60,6 % (SURS, 2016).
V starosti od 18 do 64 let je leta 2010 stopnja znašala 31,8 %, v letu 2011 pa je narasla za
0,2 %. Leta 2012 je bila najnižja stopnja 30,5 %. V letu 2013 se je dvignila za skoraj 10 %
in tako znašala 40,3 %. V letu 2014 pa je stopnja zopet malo padla in znašala 38,7 %
(SURS, 2016).
Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva
Spodnja tabela prikazuje stopnjo tveganja revščine v Slovenji glede na tip gospodinjstva. V
letih od 2010 do 2014 so primerjane različne družine. To sta dva odrasla z enim vzdrževanim
otrokom, z dvema vzdrževanima otrokoma ter z vsaj tremi vzdrževanimi otroki (SURS,
2016).
Tabela 6: Stopnja tveganja revščine v Sloveniji glede na tip gospodinjstva

Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva v Sloveniji v letih od
2010 do 2014
2010
2011
2012 2013 2014
Dva odrasla z enim vzdrževanim otrokom

8,5

9,3

10,6

14,4

14,7

Dva odrasla z dvema vzdrževanima otrokoma

9

10,7

9,8

10,2

11,3

Dva odrasla z vsaj tremi vzdrževanimi otroki

13,6

18,2

15,9

17,3

15,4

Vir: SURS (2016)
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Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva je številčno prikazana tudi v spodnjem
grafikonu.
Grafikon 3: Stopnja tveganja revščine v Sloveniji glede na tip gospodinjstva v letih od
2010 do 2014
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Stopnja tveganja revščine pri dveh odraslih z enim vzdrževanim otrokom je bila leta 2010
8,5 %, leto kasneje se je dvignila na 9,3 %. Leta 2012 se je dvignila še za 1,6 % in tako
znašala 10,6 %. V letu 2013 se je zopet povečala in to za kar 3,8 %, v letu 2014 pa še za
0,3 %. Znašala je 14,7 % (SURS, 2016).
V družini, kjer sta dva odrasla z dvema vzdrževanima otrokoma, je stopnja tveganja revščine
leta 2010 znašla 9 %, leto kasneje se je povečala za 1,7 %. V letu 2012 pa se je znižala za
0,9 % in znašala 9,8 %. V letu 2013 se zopet povečala in predstavljala 10,2 %. Leta 2014
se je še malo povečala in znašala 11,3 % (SURS, 2016).
Družina, ki ima vsaj tri vzdrževane otroke, ima največjo stopnjo tveganja revščine, čeprav
je številčno manj oseb pod pragom revščine. Leta 2010 je stopnja znašala 13,6 %, v letu
kasneje se je povečala za kar 4,6 %, leta 2012 pa se je zmanjšala na 15,9 %. Leta 2013 je
stopnja tveganja revščine znašala 17,3 %. V letu 2014 se je zopet zmanjšala in znašala
15,4 % (SURS, 2016).
Stopnja tveganja revščine glede na statistične regije po Sloveniji
Sledeča tabela prikazuje stopnjo tveganja revščine v Sloveniji glede na statistične regije.
Vključenih je vseh dvanajst slovenskih regij. To so Pomurska, Podravska, Koroška,
Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija,
Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška ter Obalno-kraška regija (SURS, 2016).
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Tabela 7: Stopnja tveganja revščine glede na statistične regije po Sloveniji

Stopnja tveganja revščine v statističnih regijah v Sloveniji
2010
2011
2012 2013
Pomurska
21,3
20,6
19,2
19,9
Podravska
17,9
18,5
18,7
18,1
Koroška
15,3
15,4
12,9
14,8
Savinjska
14,2
15,1
14,2
15,3
Zasavska
10,6
12,6
13,2
14
Spodnjeposavska
14,3
14,6
16,5
20,1
Jugovzhodna Slovenija
12,1
14,2
17,2
16,2
Osrednjeslovenska
8,5
9,8
9,7
11,1
Gorenjska
10,7
12,5
11,3
12,8
Notranjsko-kraška
11,9
12,2
9,2
8,5
Goriška
9,1
9,4
11,4
13,7
Obalno-kraška
12,5
14,2
13,9
14,5

2014
17,5
17,3
14,8
15
14,7
19,9
17,4
11,4
13,3
11,3
12,3
15,1

Vir: SURS (2016)

V letu 2010 je imela najnižjo stopnjo tveganja revščine Osrednjeslovenska regija. Znašala
je 8,5 %. Največjo stopnjo je imela Pomurska regija, in sicer 21,3 %. V letu 2011 je imela
najmanjše tveganje za revščino Goriška regija z 9,4 % stopnjo, največ pa spet Pomurska
regija s 20,6 %. Leta 2012 je imela najmanjšo stopnjo Notranjsko-kraška regija z 9,2 %,
največjo pa zopet Pomurska regija z 19,2 %. Leta 2013 je, enako kot leto poprej, imela
najmanjšo stopnjo Notranjsko-kraška regija z 8,5 %, največjo pa tokrat Spodnjeposavska
regija z 20,1 %. V letu 2014 je najmanjšo stopnjo spet imela Notranjsko-kraška regija z
11,3 %, za 0,1 % več ji je sledila Osrednjeslovenska regija. Največjo stopnjo pa je kot v
letu 2013 imela Spodnjeposavska regija z 19,9 %. Ugotovljeno je, da je bila stopnja revščine
v letih od 2010 do 2014 najmanjša (s stopnjo 8,5 %) v Osrednjeslovenski regiji leta 2010,
največjo pa Pomurska regija leta 2011 z 20,6 % stopnjo tveganja revščine (SURS, 2016).
Stopnja dolgotrajnega tveganja revščine
Spodnja tabela prikazuje stopnjo dolgotrajnega tveganja revščine v Sloveniji v letih od 2010
do 2014 v dveh starostnih skupinah, in sicer do 17 let ter od 18 do 64 let.
Tabela 8: Stopnja dolgotrajnega tveganja revščine v Sloveniji

Stopnja dolgotrajnega tveganja revščine v Sloveniji glede na starost
2010
2011
2012 2013 2014
Starost 0–17

5,3

9,4

5

6,5

10,5

Starost 18–64

5,5

5,4

5

5,6

7,9

Vir: SURS (2016)

Stopnja tveganja revščine otrok do 17. leta je bila leta 2010 5,3 %. V naslednjem letu se
je povečala za 4,1 %. Leta 2012 se je zopet znižala in znašala 5 %. V letu 2013 se je dvignila
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za 1,5 % glede na leto poprej, v letu 2014 pa je bila stopnja dolgotrajnega tveganja revščine
največja, znašala je 10,5 %.
V starostni skupini od 18 do 64 let je bila stopnja dolgotrajnega tveganja revščine glede na
prejšnjo starostno skupino manjša, razen v letu 2010 je bila za 0,2 % večja in je znašala
5,5 %. V letu 2011 se je za 0,1 % zmanjšala. Leto kasneje je ravno tako kot v prejšnji
starostni skupini znašala 5 %. V letu 2013 se je stopnja dvignila za 0,6 %, v letu 2014 pa
se je še povečala in tako znašala 7,9 % (SURS, 2016).
Dolgotrajno tveganje za revščino je v spodnjem grafu prikazano tudi številčno.
Grafikon 4: Število oseb za dolgotrajno tveganje revščine v Sloveniji glede na starost,
od 2010 do 2014

99000

5

28000
71000

4

17000
65000

3

14000
69000

2

23000
69000

1

13000
0

20000

40000

60000
Starost 18-64

80000

100000

120000

Starost 0-17

Vir: lasten, tabela 8

Pod pragom tveganja revščine je bilo leta 2010 v starostni skupini do 17 let 13000 oseb, v
starostni skupini od 18 do 64 let pa 69000. Leto kasneje je bilo v otroški starostni skupini
pod pragom revščine 23000 oseb, v starejši pa 69000. Leta 2012 je bilo 14000 otrok pod
pragom revščine, odraslih pa 65000. V letu 2013 je številka še narasla, otrok pod pragom
revščine je bilo 17000, starejših od 18 pa 71000. Leta 2014 je bilo takih otrok 28000,
starejših do 64 let pa 99000. Vidimo, da je revščina kar dolgotrajen pojav, ki se iz leta v
leto veča (SURS, 2016).
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Stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti po državah Evrope
Spodnja tabela prikazuje stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti po evropskih
državah v letih od 2003 do 2014. Slovenija je bila v meritve vključena leta 2005, zato je
primerjava izvedena v letih od 2005 do 2014.
Tabela 9: Stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti po državah Evrope

Vir: Eurostat (2016)

Primerjala sem stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti po odstotkih in številu
ljudi v Sloveniji in ostalih državah sveta. Zanimalo me je, kje se nahaja Slovenija glede na
ostale države.

Stanje v Sloveniji po letih
V Sloveniji smo začeli stopnjo revščine meriti leta 2005. Takrat je znašala 18,5 %, kar je
362 000 ljudi. Nato je stopnja v naslednjih dveh letih padla na 17,1 %, v letu 2008 pa je
bila zopet enaka kot v letu 2005. Leta 2009 je bila zopet 17,1 %, v letu 2010 pa se je
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dvignila za 1,2 %, kar je predstavljalo 366 tisoč ljudi. Leta 2011 se je stopnja povzpela že
na 19,3 % in tako je v nadaljnjih letih samo še naraščala. Leta 2012 je znašala 19,6 %, v
letih 2013 in 2014 pa že kar 20,4 %, kar je predstavljalo 410 000 ljudi (Eurostat, 2016).

Stanje največje in najmanjše stopnje revščine v državah po posameznih letih
Največjo stopnjo revščine, ki znaša 46,3 % in predstavlja 1 milijon 27 tisoč prebivalcev, je
leta 2005 imela Latvija, sledila ji je Poljska s 45,3 % stopnjo in 1 milijonom 80 tisoč
prebivalci, nato Litva s stopnjo 41 % in 1 milijonom 400 tisoč revnimi ljudmi. Ostale države
so imele stopnjo od 32 % navzdol. Najmanjši odstotek revščine je imela Islandija, in sicer
13,3 % in 38 tisoč revnimi, sledila ji je Švedska s 14,4 % in 1 milijonom 325 tisoč revnimi
posamezniki in nato Norveška s stopnjo 16,2 % in 2 milijonoma 705 tisoč revnimi ljudmi.
Slovenija je imela leta 2005 relativno malo revnih, saj je bila situirana s 27,8 % manj
revščine kot najbolj revna država takrat in je bila osma država od tridesetih z najmanj
revščine (Eurostat, 2016).
Leta 2006 je bila najbolj revna država Bolgarija s stopnjo 61,3 % in 4 milijoni 734 tisoč
revnimi, vendar leta 2005 država ni bila vključena v meritve; glede na ostale države ostaja
isti vrstni red kot leto poprej. Največ revnih je dosegla Latvija s stopnjo 42,2 % in 927 tisoč
revnimi, sledi ji Poljska s stopnjo 39,5 % in 14 milijoni 938 tisoč revnimi ter nato Litva s
stopnjo 35,9 % (Eurostat, 2016).
Leta 2006 je imela najmanj revnih (prav tako kot leto poprej) Islandija, s še manjšo stopnjo
revščine, kar je predstavljalo 36 tisoč revnih in stopnjo 12,5 %, sledila pa ji je Norveška s
stopnjo 16 % in 777 tisoč revnimi. Tretja je bila Švedska s stopnjo 16,3 % in 1 milijonom
489 tisoč revnimi. Slovenija je imela leta 2006 glede na Latvijo za 25,1 % manj revščine in
4,6 % več revščine kot Islandija, ki je država z najmanj revščine (Eurostat, 2016).
Leta 2007 je bila stopnja revščine v Sloveniji enaka kot leto poprej. Najbolj revna država je
bila ravno tako Bolgarija, takrat s stopnjo 60,7 % in 4 milijoni 663 tisoč revnih, sledila ji je
Romunija s stopnjo 45,9 % in 9 milijoni 904 tisoč revnimi, vendar je bila leta 2007 prvič
vključena v meritve. Če jo zanemarimo, ima največ revščine ravno tako Latvija. Stopnjo
revščine in socialne izključenosti je imela 35,1 %, številčno pa 765 tisoč revnih, sledila ji
Poljska z 12 milijoni 958 tisoč revnimi ljudmi in nato Madžarska (Eurostat, 2016).
Najmanj revnih pa je leta 2007 ravno tako imela Islandija s 13 % stopnjo revščine in 38
tisoč revnimi. Sledila ji je Švedska z 1 milijonom 264 tisoč revnimi, kar je predstavljalo
stopnjo 13,9 %. To je najmanjša stopnja tveganja revščine na Švedskem v vseh letih.
Sledila ji je Norveška s stopnjo 15,7 % in 764 tisoč revnimi. Slovenija je imela leta 2007
glede na najrevnejšo Bolgarijo 43,6 % manj revščine. Samo 4,1 % več revščine pa je imela
Slovenija glede na najmanj revno državo (Eurostat, 2016).
Leta 2008 je bila v Sloveniji stopnja tveganja revščine enaka kot leta 2005. Znašala je 18,5
% in bila za 1,4 % viša kot leto poprej. Najrevnejša država je prav tako Bolgarija, čeprav
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je stopnja revnih v tej državi kar upadla. Znašala je 44,8 %, kar je za 15,9 % manj kot leta
2007. Najrevnejša je bila Turčija s 63,9 %, vendar je v primerjavo nisem vključila, saj je
merjena le od leta 2006 do leta 2009. Bolgariji je sledila Romunija s stopnjo 44,2 % in 9
milijoni 418 tisoč revnimi, nato Latvija s 34,2 % stopnjo revščine in 740 tisoč ljudmi v
revščini. Latviji je odstotek padel glede na leto 2007, sledila pa ji še Poljska s stopnjo 30,5
% z 11 milijoni 491 tisoč revnimi ljudmi. Poljska je imela tudi za skoraj 4 % nižjo stopnjo
revščine glede na leto 2007 (Eurostat, 2016).
Najnižjo stopnjo revščine je leta 2008, kot vsa leta prej, imela Islandija; 11,8 % stopnjo in
36 tisoč revnih ljudi, kar je najmanj do sedaj. Islandiji sta sledili Švedska in Nizozemska.
Stopnja revščine v obeh državah je merila 14,9 %. S 15 % stopnjo revščine jima je sledila
Norveška s 701 tisoč revnimi. Slovenija je imela leta 2008 glede na najrevnejšo državo za
26,3 % manj revščine, glede na državo z najmanjšo stopnjo tveganja revščine pa je imela
za 5,7 % večje tveganje (Eurostat, 2016).
Leta 2009 je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji enaka kot v letih 2006 in 2007;
znašala je 17,1 %, kar predstavlja 339 tisoč revnih ljudi. Država z največ revščine je bila
zopet Bolgarija, takrat s stopnjo 46,2 %, kar je predstavljalo 3 milijone 511 tisoč revnih,
sledila ji je Romunija s stopnjo 43,1 %, kar je 9 milijonov 112 tisoč revnih. Za Romunijo je
bila Latvija s stopnjo 37,9 % in 808 tisoč revnimi (Eurostat, 2016).
Najmanj revščine je leta 2009 imela prav tako Islandija; 0,2 % manj kot prejšnje leto, in
sicer stopnjo 11,6 %, kar predstavlja 36 tisoč revnih. Sledila ji je Republika Češka s stopnjo
tveganja revščine 14 %, kar je 1 milijon 448 tisoč ljudi, nato pa Nizozemska s stopnjo 15,1
% in 2 milijonoma 483 tisoč revnimi. Slovenija je leta 2009 glede na najbogatejšo državo
imela 5,5 % večjo revščino, glede na najrevnejšo državo pa 29,1 % manj revščine (Eurostat,
2016).
Leta 2010 je Sloveniji stopnja revščine zopet narasla. Znašala je 18,3 %, kar je predstavljalo
366 tisoč ljudi. Država z najvišjo stopnjo revščine je kot prejšnja leta Bolgarija s 3 % več
kot leto prej, in sicer s stopnjo 49,2 %. Sledila ji je nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija s stopnjo 47,2 %, kar je v tej državi predstavljalo 972 tisoč revnih. Makedonija
se je v meritve vključila šele leta 2010. Sledila ji je Romunija s stopnjo tveganja revščine
41,4 %, kar je v državi predstavljalo 8 milijonov 890 tisoč revnih. Romuniji je po številu
najbolj revnih sledila še Latvija s stopnjo 38,2 % kar je za to državo predstavljalo 798 tisoč
revnih (Eurostat, 2016).
Najbogatejša država leta 2010 je bila Islandija s 13,7 % stopnjo tveganja revščine, kar je
predstavljalo 42 tisoč ljudi. Sledila ji je Češka s stopnjo 14,4 %, kar je na Češkem pomenilo
1 milijon 495 ljudi, nato pa Norveška s stopnjo 14,9 %, kar je v tej državi predstavljalo 716
tisoč revnih. Stanje Slovenije leta 2010 je bilo sledeče; Slovenija je imela 30,9 % manjšo
stopnjo tveganja revščine kot najrevnejša država Bolgarija ter za 4,6 % večjo stopnjo
tveganja kot Islandija z najmanj tveganja (Eurostat, 2016).
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Leta 2011 je v Sloveniji porasla stopnja revščine za 1 %. Tako je znašala 19,3 %, številčno
pa predstavljala 386 tisoč revnih. To leto je imela največ revščine Makedonija, in to kar 50,4
%, kar je pomenilo 1 milijon 38 tisoč revnih. Sledila ji je Bolgarija s stopnjo 49,1 % in 3
milijoni 693 tisoč, nato še Romunija s 40,3 % stopnjo tveganja revščine ter 8 milijoni 630
tisoč revnimi. Državam z največjo revščino je sledila še Latvija s stopnjo 40,1 % in 821 tisoč
revnimi (Eurostat, 2016).
Najmanj revna država je bila leta 2011 z isto stopnjo tveganja revščine Islandija (13,7 %),
kar je pomenilo za to državo 41 tisoč revnih, sledila ji je Norveška s stopnjo 14,5 % in 705
tisoč revnimi, nato pa Češka s 15,3 % stopnjo in 1 milijonom 598 tisoč revnimi. Slovenija
je imela glede na državo z najmanj revščine za 5,6 % večje tveganje revščine, glede na
najrevnejšo državo Makedonijo pa je imela za 31,3 % manjše tveganje oziroma za 29,8 %
manjše tveganje od Bolgarije, ki je v meritve vključena že vsa leta (Eurostat, 2016).
Leta 2012 se je stopnja tveganja revščine v Sloveniji še povečala za 0,3 % in tako znašala
19,6 %, kar je tisto leto predstavljalo 392 tisoč revnih. Največ tveganja za revščino je to
leto zopet imela Makedonija s 50,3 % stopnjo, oziroma Bolgarija s stopnjo tveganja 49,3
% in 3 milijoni 621 tisoč revnimi. Sledila ji je Romunija z 41,7 % stopnjo tveganja revščine
(8 milijonov 907 tisoč revnih). Najbolj revnim je ponovno sledila Latvija s stopnjo 36,2 %,
kar je za Latvijo leta 2012 predstavljalo 731 tisoč revnih. Romunija je imela več revščine
kot leto poprej za 1,4 %, Latvija pa manjšo za skoraj 4 % (Eurostat, 2016).
Najmanj revščine je leta 2012 prav tako tvegala Islandija in to še z 1 % manj kot leta 2011.
Stopnja je znašala samo 12,7 %, kar je predstavljalo 731 tisoč revnih. Sledila ji je Norveška
s stopnjo 13,7 % in 681 tisoč revnimi, nato pa Nizozemska s 15 % stopnjo, kar je za to
državo pomenilo 2 milijona 492 tisoč revnih. Slovenija je imela 30,7 % nižjo stopnjo
tveganja kot Makedonija oziroma 29,7 % nižjo kot Bolgarija. Glede na najmanj revno državo
Islandijo pa je imela 5,9 % višjo stopnjo tveganja revščine (Eurostat, 2016).
Leta 2013 je stopnja tveganja revščine v Sloveniji znašala 20,4 %, kar je pomenilo 410 tisoč
revnih. To je bilo kar za 0,8 % več kot leto prej. Največje tveganje revščine je imela
Makedonija s 48,1 %, kar je predstavljalo 993 tisoč revnih. Makedoniji je sledila Bolgarija s
samo 0,1 % manj, kar je predstavljalo številčno 3 milijone 493 tisoč revnih. Sledila ji je
Romunija s stopnjo 40,4 %, kar je bilo v tej državi enako 8 milijonom 601 tisoč, in nato
Grčija s stopnjo tveganja revščine 35,7 % in 3 milijoni 904 tisoč revnimi. Makedonija je
imela za 2,2 % manjše tveganje kot leta 2012, Bolgarija 1,3 % manjše, Romunija prav tako.
Vse države z najvišjo stopnjo so torej imele manjšo stopnjo, kar je pomenilo manj revščine.
Zanimivo je, da je Romuniji sledila Grčija, ki do sedaj ni bila med državami z največjo stopnjo
revščine, čeprav se ji je leta 2013 stopnja povišala le za 1,1 % glede na leto 2012 (Eurostat,
2016).
Najmanj tveganja revščine je leta 2013 imela prav tako Islandija s 13 % stopnjo tveganja
revščine, kar je predstavljalo 40 tisoč revnih. Stopnja je znašala za 0,3 % več kot leto
poprej. Sledila ji je Norveška s stopnjo 14,1 %, kar je predstavljalo 714 tisoč revnih. Tudi
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Norveški se je stopnja dvignila in to za 0,4 %. Tretja država z najmanj revščine je bila leta
2013 Republika Češka s 14,6 %, kar je leta 2013 v tej državi predstavljalo 1 milijon 508
tisoč revnih. Češki pa se je revščina zmanjšala za 0,8 % glede na leto 2012. Sledi
Nizozemska, kjer se je stopnja povišala za 0,9% in je znašala 15,9 %. Slovenija je bila s
stopnjo 20,4 % za 7,4 % revnejša od Islandije, ki je bila najmanj revna, in za 27,7 %
bogatejša kot najrevnejša Makedonija oziroma 27,6 % bogatejša od Bolgarije (Eurostat,
2016).
Leta 2014 je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji enaka kot leta 2013, znašala je 20,4
%. Država z največ revščine je bila zopet Makedonija s stopnjo 43,2 % in 894 tisoč revnimi,
kar je za 4,9 % manj kot leta 2013. Sledila ji je Bolgarija s 40,1 % stopnjo, kar je pomenilo
2 milijona 909 tisoč ljudi v revščini. Bolgarija je imela tudi precej manj revščine glede na
leto 2013 in to za kar 7,9 %. Sledila ji Romunija s stopnjo 39,5 %, kar je pomenilo 8
milijonov 397 tisoč ljudi. Romunija je imela 0,9 % manj revščine kot leta 2013. Državam z
največ revščine je sledila še Grčija s stopnjo 36 %, kar je predstavljalo 3 milijone 885
milijonov revnih ljudi (Eurostat, 2016).
Najmanj revnih je leta 2014 zopet imela Islandija, takrat še z 1,8 % manj revnih, njena
stopnja je znašala 11,2 % in predstavljala 35 tisoč ljudi v revščini. Sledila ji je Norveška s
13,5 % stopnjo ter 682 tisoč revnimi. Norveška je imela leta 2014 za 0,6 % manjšo stopnjo
tveganja revščine. Za Norveško je imela najmanj revščine Češka, kateri se je stopnja
povečala za 0,2 %. Stopnja je znašala 14,8 %, kar je pomenilo 1 milijon 532 tisoč revnih.
Norveški je sledila Švica s stopnjo tveganja revščine 16,4 %. Ker v meritve ni bila vključena
vsa leta, je nisem primerjala. Tako ji je sledila Nizozemska z 0,6 % višjo stopnjo glede na
leto prej. Stopnja je znašala 16,5 % in predstavljala 2 milijona 751 tisoč revnih. Slovenija
je bila leta 2014 glede na najrevnejšo državo za 22,8 % manj revna. Glede na najbogatejšo
državo pa je imela Slovenija večje tveganje za 9,2 % (Eurostat, 2016).

4.1 VZROKI ZA SOCIALNO OGROŽENOST OTROK
V Sloveniji je vedno več socialno ogroženih otrok. Zaradi brezposelnosti ali drugih razlogov
starši zanje ne morejo ustrezno poskrbeti. Na otroke velikokrat pozabi tudi država. Na tem
mestu imajo pomembno vlogo društva.
Socialna ogroženost otrok je lahko posledica slabega zdravstvenega stanja ali invalidnosti
staršev. Na brezposelnost staršev lahko vpliva tudi njihova starost in številni drugi vzroki.
Nizki prihodki družine vplivajo tudi na težko pokrivanje stroškov bivanja. Ker so starši v
slabem telesnem in mentalnem stanju, otroci živijo v zadušljivem družinskem okolju, ki
destimulira njihov razvoj. Otroci bi morali odraščati v okolju, kjer se počutijo varne, sprejete
in razumljene. Pomembno je tudi, da se starši z otrokom ukvarjajo in ga primerno vzgajajo
(Varuh ČP, 1997).

4.2 ZGODBE O PROBLEMIH OTROK
V nadaljevanju bom predstavila resnične zgodbe družin, ki se obračajo po pomoč k društvu
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje.
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Prva zgodba
Petčlanska družina, oče neozdravljivo bolan, a ne prejema invalidnine, mamica povsem
duševno na tleh, trije otroci 14, 13 in 5 let. Družina je na kredit kupila dvosobno stanovanje.
Oba starša sta bila zaposlena. Do nezgode moža, ki je doživel hud infarkt in ga povsem
onesposobil za delo in življenje, sta lahko redno plačevala stanovanjski dolg, ki je zelo visok.
Umanjkala je očetova plača, mama pa je tudi izgubila delo. Ostali so povsem brez sredstev
preživetja. Banka sedaj njihovo stanovanje prodaja, mamica pa je dobila delo za določen
čas. Ker ima minimalno plačo in ne zmore finančno pokriti stroškov, kaj šele poplačila dolgov,
se je duševno dobesedno zlomila. Izjemno težka finančna in družinska situacija kaže hude
posledice tudi na duševnem zdravju otrok (J. Kotar Mlakar, osebna komunikacija, september
2016).
Druga zgodba
Mama samohranilka ima dva sinova. Po dvajsetih letih je ostala brez dela. Starejši sin je
star 19 let in dela po 4 ure na dan kot voznik taksija, ki ga mora najemati in tako mu od
zaslužka ne ostane praktično nič. Mlajši sin šteje šest let. Gospa je neozdravljivo bolna, silno
se trudi, da bi našla kakršnokoli delo, s katerim bi poplačala mesečne obveznosti najetega
stanovanja in druge stroške. Naučila se je jesti samo enkrat na dan, pa še to minimalno.
Oba sinova sta pripravljena storiti karkoli, pomagati kjerkoli, samo za golo preživetje (J.
Kotar Mlakar, osebna komunikacija, september 2016).
Tretja zgodba
Petčlanska družina, oče invalid, mati čistilka, en sin, star 34 let, je invalid in nezaposljiv,
drugi sin ima 28 let in je brez dela, hči srednješolka. Družina izjemno težko živi. Enkrat
dnevno zaužijejo najskromnejši obrok. Ne zmorejo sproti plačati najetega stanovanja, zato
imajo dolg do stanovanjskega sklada, ne morejo plačati elektrike in ostalega. Obupujejo (J.
Kotar Mlakar, osebna komunikacija, september 2016).
Četrta zgodba
Mamica samohranilka, invalidka tretje kategorije, s tremi otroki, starimi med sedem in
dvanajst let. Oče preživnine ne plačuje. Invalidsko nadomestilo je silno nizko. Čeprav se
mamica izjemno trudi dobiti kakršnokoli delo, ga ne dobi. Obdeluje vrt, da otrokom priskrbi
vsaj zelenjavo. Živijo v najemnem stanovanju z visoko najemnino, ki jim pobere ves
prihodek. Zares životarijo in skrivajo revščino pred sosesko in v šoli (J. Kotar Mlakar, osebna
komunikacija, september 2016).
Peta zgodba
Šestčlanska družina, zaposlen je le očka. Štirje otroci imajo od dve do dvanajst let. Živijo v
zelo stari in popravila potrebni hiši, ki so jo pred kratkim podedovali od starejše gospe, za
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katero so skrbeli. Pričeli so jo urejati, zanjo najeli posojila, ki pa jih ne zmorejo odplačati.
Osnovno preživetje družine je problematično (J. Kotar Mlakar, osebna komunikacija,
september 2016).
Šesta zgodba
Mamica samohranilka z dvema otrokoma, starima 12 in 5 let. Oče, sicer po poklicu policist,
se je nedavno smrtno ponesrečil v gozdu. Mama je bila pomočnica kuharice, a je ostala
brez zaposlitve. Družina je obnavljala staro hiši s krediti, ki so jih najeli in odplačevali. Ker
pa so prihodki družine sedaj izjemno nizki, ne zmorejo odplačevati obrokov in nabirajo se
jim dolgovi, ki jih hudo bremenijo (J. Kotar Mlakar, osebna komunikacija, september 2016).
Sedma zgodba
Šestčlansko družino sestavljajo mama in pet otrok. Mama je brez zaposlitve in družino zgolj
s socialnimi prejemki le stežka preživlja. Živijo skromno, v manjšem stanovanju, ki je zaradi
majhne kvadrature in plesni neprimerno za bivanje. Mama v času aktivnega iskanja
zaposlitve pomaga tudi kot prostovoljka v eni od humanitarnih organizacij. Pri tem ji pomaga
tudi ena od hčera, ki je zelo dobrodelno naravnana in na sploh dobrosrčna deklica. Obiskuje
deveti razred osnovne šole, kjer je uspešna in vedno priskoči na pomoč sošolcem. Zelo
dobro ji gredo jeziki, sicer pa je navdušena odbojkarica. V zadnjem času ima težave na
psihološkem področju, ki pa jih z mamo in šolsko psihologinjo uspešno rešujejo. Otroci so
skromni in pogosto prikrajšani za številne spodbude, ki so jih deležni njihovi vrstniki (J.
Kotar Mlakar, osebna komunikacija, september 2016).
Osma zgodba
Mati in trije otroci so pred kratkim v prometni nesreči izgubili očeta, ki je bil edini zaposlen
in je preskrboval družino. Otroci obiskujejo osnovno, srednjo in visoko šolo, dva se dnevno
vozita v oddaljene kraje. Oče je v vseh ozirih nenadomestljiv v življenjih otrok in žene, poleg
tega so ob tragediji družino zadeli dodati finančni stroški. Živijo skromno, a tega ne
razkrivajo. Mati se težko znajde ob nesreči, ki jih je zadela povsem nepričakovano. Ostala
je sama, nezaposlena, s tremi nepreskrbljenimi otroki. Trenutno so še vsi nemočni, pod
stresom in se še niti ne zavedajo, kaj za njih pomeni ta nenadna, kruta usoda. Družina živi
v hiši, ki so si jo postopoma in z velikim trudom ter lastnim delom usposobili za bivanje, a
je še vedno potrebna sanacije, predvsem pred in ob vhodu, kjer jim ob večjem deževju
močno zamaka (J. Kotar Mlakar, osebna komunikacija, september 2016).
Deveta zgodba
Šestčlansko družino sestavljajo starša in štirje otroci. Živijo v stari hiši, ki je potrebna
številnih prenov, a za to nimajo sredstev. Zaposlen je le oče, mama pa zaradi zdravstvenih
težav otroka ne hodi v službo. Oče s skromnim dohodkom težko pokriva tudi osnovne
življenjske stroške družine. Starša se trudita, da otroci ne bi občutili pomanjkanja, a jim s
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težavo nudita ustrezne pogoje za kvalitetno izobraževanje in preživljanje prostočasnih
dejavnosti. Eden od otrok, ki še obiskuje vrtec, zaradi zdravstvenih težav potrebuje
spremljevalko. Dvakrat tedensko ima terapije, ki so samoplačniške in zato zanj vedno težje
dosegljive. Potrebuje tudi številne pripomočke za hojo, ki so za družino z nizkimi dohodki
težko dostopni (J. Kotar Mlakar, osebna komunikacija, september 2016).
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5 DRUŠTVA NA PODROČJU SOCIALNO OGROŽENIH OTROK
V nadaljevanju bom predstavila izbrane organizacije v Sloveniji in svetu, ki pomagajo
socialno ogroženim otrokom. Slednje so Karitas, Rdeči križ, Unicef, Zveza prijateljev mladine
Ljubljana Moste - Polje, Adra Slovenija, Društvo prijateljev otrok Mavrica, Children
International ter World Villages for children.

5.1 KARITAS
Karitas je cerkvena organizacija, namenjena za socialno pomoč ljudem. Veliko otrok se
zaradi družinskih in materialnih problemov ne more šolati. Med sošolci in prijatelji so
pogosto prezrti. Karitas socialno ogroženim otrokom v osnovni šoli pomaga, da imajo
priskrbljeno malico, potrebščine ter učenje v naravi. Ponekod jim je nudena tudi pomoč pri
učenju. Poleti pa poteka letovanje »Biserov«, tj. socialno ogroženih otrok, ki se ga udeleži
več kot 200 socialno ogroženih otrok (Karitas, 2016).
Namen Karitasa je, da socialno ogroženi otroci doživijo čudovite počitnice na morju, kamor
jih starši ne morejo peljati. Najbolj pomembno je, da so tam veseli, se čutijo sprejete in
pozabijo na vsakdanje probleme (Karitas, 2016).
Otroci prihajajo iz cele Slovenije, priporočijo jih župnijske Karitas. Največ otrok je takih, ki
jim Karitas že nudi materialno pomoč. Prihajajo tudi otroci, ki se obrnejo na ustanovo zaradi
stisk v družini, kot so bolezni, smrti in razveze (Karitas, 2016).
Karitas letovanja na slovensko obalo organizira že 17 let. Otroci in animatorji letujejo v
Portorož. Vsako leto so štirje tedni namenjeni Biserom (letuje jih od 140 do 200). Za njih
poskrbi od 75 do 103 prostovoljnih animatorjev, ki se čez leto na izobraževanjih pripravljajo
za pravilno spremstvo otrok z različnimi motnjami, avtizmom, pridobivajo ideje za pripravo
programa, se izurijo v nudenju prve pomoči in reševanju iz vode. Seveda se animatorji tudi
spoznavajo med seboj in raziskujejo različne načine dela. Obravnavajo tudi problematične
tematike, kot je alkohol in nasilje v družini. Na pripravah animatorje obiščejo tudi
usposobljeni posamezniki, ki z njihovim znanjem in izkušnjami pripomorejo k novemu
znanju in posledično k lažjemu delu prostovoljcev s problematičnimi otroci (Karitas, 2016).
»Mladi animatorji so tisti, ki so izbrali pot dobrodelnosti, solidarnosti in se odločili, da bodo
svoje delo opravili odgovorno do sebe in drugih.« (Karitas, 2016).
Dan na počitnicah Biserov poteka tako, da animatorji zaigrajo dramsko igro, ki ima vsak
dan drugačno sporočilo, o katerem se potem pogovorijo. Vrednote, ki jih otroci pridobijo
preko različnih pogovorov in iger, so vztrajnost, sprejetost, solidarnost, ubogljivost, obljuba,
ljubezen, varnost in podpora. Sledi jutranja telovadba, po njej pa zdrav zajtrk. Pred
odhodom na plažo, kjer se mnogi naučijo plavati, otroci še pospravijo svoje sobe. Ob
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popoldnevih, po kosilu in počitku, imajo različne delavnice, kjer ustvarjajo iz različnih
materialov in razvijajo nove talente (Karitas, 2016).
Vsako leto je na letovanju drugačna tema, ob kateri otroci spoznavajo in se veselijo novih
stvari. Take teme so na primer spoznavanje poklicev, Slovenije, vrednot, vzornikov,
dostojanstva in podobno. Vsak teden jih obišče več gostov oziroma znanih osebnosti, kot
so igralci, pevci, plesalci, čarovniki, gasilci, policisti, jamarji ter različni športniki. Otrokom
predstavijo svoje poklice. Tako lahko vidijo, kaj jim je všeč in dobijo idejo, katero šolo izbrati
za določen poklic. En dan v tednu gredo tudi na vožnjo z ladjico in si ogledajo obmorska
mesta. Ob večerih pa imajo plesne urice ob glasbi (Karitas, 2016).
Karitativna pomoč poteka tudi v tujini. Za otroke v Afriki je Karitas pomagala popraviti šole,
vrtce, zdravstvene domove, porodnišnice in ustanove za lačne otroke (Karitas, 2016).

5.2 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
Rdeči križ Slovenije je samostojna, humanitarna in prostovoljska organizacija nacionalnega
pomena, ki deluje v javnem interesu po načelu enotnosti na območju Republike Slovenije
(Statut RKS, 1. člen).
Rdeči križ stremi k obravnavanju vseh ljudi enotno brez predsodkov, je človekoljuben ter
deluje celovito in objektivno. V območju, v katerem deluje, zasleduje bivanje ljudi ter
dejavno odgovarja na slabotnost in nujnost šibkejših, še posebno otrok. Obljublja, da se
ljudi spoštuje in nagovarja bogatejše za donacije socialno ogroženim ljudem (Rdeči križ
Slovenije, 2016).
Rdeči križ Slovenije deluje v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava v skladu
z naslednjimi temeljnimi načeli Gibanja:
 humanost
 nepristranskost
 nevtralnost
 neodvisnost
 prostovoljnost
 enotnost
 univerzalnost (Statut RKS, 4. člen)
Rdeči križ Slovenije opravlja pretežni del dejavnosti na področju:
- pomoči ranljivim posameznikom in družbenim skupinam;
- varovanja zdravja, pridobivanja krvodajalcev in organiziranja krvodajalskih akcij za
preskrbo s krvjo;
- socialnega varstva;
- usposabljanja za prvo pomoč, pri negi in zdravljenju poškodovanih ob naravnih in
drugih nesrečah ter obveznosti, ki izhajajo iz ženevskih konvencij in dopolnilnih
protokolov;
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-

izobraževanja na področju humanitarnega prava in človekovih pravic;
lajšanja položaja prizadetih posameznikov in skupnosti v primerih izrednih stanj,
drugih nasilnih dogodkov in oboroženih spopadov (Statut RKS,4. člen).

Društvo Rdeči križ Slovenije pomaga oblastem kot pomožni organ v humanitarnih zadevah
pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja ljudi ter zagotavljanju
spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi
stanji, ter opravlja druge naloge, določene z Zakonom o Rdečem križu Slovenije in s tem
statutom. RKS deluje popolnoma nepristransko, ne glede na nacionalnost, raso, spol, vero,
jezik, razred ali etnično pripadnost. Pri svojem delu Rdeči križ Slovenije kar najbolj upošteva
človeško dostojanstvo, človekove pravice in pravila mednarodnega humanitarnega prava
(Statut RKS, 4. člen)
Društvo RKS tudi sodeluje pri izvajanju zdravstvene in socialne pomoči ljudem ob naravnih
nesrečah, epidemijah in drugih večjih nesrečah ter v ta namen organizira solidarnostne
akcije in skrbi za razdeljevanje pomoči. Pomaga pri zagotavljanju možnosti za obnovo
družinskih stikov in vezi, organizira in izvaja preventivno zdravstveno dejavnost in
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja ter letovanje otrok. Ustvarja tudi možnosti za
letovanje otrok v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič, ki izvaja kot poglavitno
dejavnost preventivno zdravstveno dejavnost ter dejavnost nadaljnjega bolnišničnega
zdravljenja in letovanja otrok, in hkrati nastanitveno dejavnost in pomožne dejavnosti, ki
omogočajo izvajanje poglavitnih dejavnosti pa tudi letovanja po socialnih in posebnih
programih psihosocialne terapije za posebno ogrožene skupine in posameznike (Statut RKS,
5. člen)
Socialno ogroženi otroci imajo možnost brezplačnih počitnic tudi preko društva Rdeči križ.
Na voljo imajo Debeli rtič ter Punat na hrvaški obali. Slednji je sicer bolj namenjen
zdravstvenemu letovanju. Na morje gredo otroci od četrtega do petnajstega leta. Rdečemu
križu za izvedbo letovanja pomagajo darovalci, centri za socialno delo, občine ter Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Rdeči križ Slovenije, 2016).
Rdeči križ je dejaven v različnih programih tudi na mednarodnem nivoju, kar velja tudi za
letovanja. Društvo je preseglo svoje delovanje, saj pomaga tudi narodnim društvom za
ogroženo prebivalstvo. Zastopniki Rdečega križa so dejavni na operativnih sejah in
meddržavnih konferencah, predvsem pa se povezujejo z vsemi našimi štirimi sosednjimi
državami (Rdeči križ Slovenije, 2016).
Vsako leto mladi prostovoljci društva organizirajo koncert z dobrodelno noto, ki nosi naslov
Zabava z namenom. Nastopajoči so popularni pevci in instrumentalisti, ki se odrečejo plačilu
in denar od vstopnic koncerta podarijo za letovanje socialno ogroženih otrok, ki le redko ali
nikoli ne vidijo morja (Rdeči križ Slovenije, 2016).
Že 14 let v Sloveniji poteka Drobtinica − internacionalna kampanja ob svetovnem dnevu
hrane. V kampanji je aktivnih okoli deset držav, številka se skozi leta spreminja. Pri nas
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sodeluje kar enajst krajevnih skupnosti Rdečega križa. Namen kampanje je pridobiti čim
več finančnih sredstev, ki so namenjena revnim otrokom za tople malice. Zraven so
prispevali tudi predstavniki občin in drugi donatorji. Vsako leto se pokaže izredna
dobrodelnost ljudi. Posledično cilj kampanje preseže pričakovanja in prinese ogromno
veselja lačnim otrokom (Rdeči križ Slovenije, 2016).
Akcija poteka tako, da ljudje, ki radi pomagajo, pridobijo pekarne, ki poklanjajo kruh. Ta se
nato ponuja na stojnicah ljudem, ki jih obiščejo. Zbran denar je namenjen za osnovno
preskrbo socialno ogroženih otrok s hrano. Poleg revščine se posamezniki tudi prehranjujejo
zelo nezdravo, kar vodi do raznih bolezenskih težav (Lamovšek, 2004, str. 85–86).
Društvo sredstva pridobiva tudi od članarin, daril, volil, donacij, dotacij, sponzorskih in
prostovoljnih prispevkov, javnih sredstev RS in javnih sredstev občin, od raznih akcij, iger
na srečo ipd. (Statut RKS, 67. člen).
Rdeči križ se zaveda pomembnosti kvalitetnega časa v dobri družbi. V ta namen prireja
različne delavnice, kjer otroci izdelujejo in oblikujejo različne predmete, se učijo
potrpežljivosti ter preko igre spoznavajo nove stvari in prijatelje (Rdeči križ Slovenije, 2016).

5.3 UNICEF
UNICEF je društvo, ki se zavzema za otrokovo življenje, varovanje in njegov napredek.
Deluje v 156 razvojnih državah vse od leta 1946. Pomoč se vedno izvaja tudi na terenu
preko uradov ali odborov, ki koordinirajo delo na posameznih območjih. Organizacija se
politično ne opredeljuje, zavzema se za obetajoče perspektivne programe, ki pomagajo
otrokom, in daje glavnino potrebnih resursov. Unicef sodeluje s krajevnimi družbami,
državnimi kabineti in društvi. Skupaj usklajujejo programe za kvalitetnejše otrokovo
življenje, ki ima poudarek na otrokovem zgodnjem razvoju. K temu veliko prispevajo tudi
prostovoljci, interesenti za nakup različnih stvari, ambasadorji ter seveda veliko darovalcev.
Društvo svoje delovanje vzdržuje s podpornimi prispevki ljudi, podjetij in vlad (Unicef,
2016).
Pri Unicefu se izvaja projekt Starši otrok sveta, kjer vsak lahko na podlagi svoje odločitve
mesečno prispeva za socialno ogrožene otroke. Unicef jih preskrbi s hrano, pijačo, nego v
primeru zdravstvenih težav in preprečuje diskriminacijo, izrabljanje in agresijo nad otroki.
Poskrbi tudi za primarno edukacijo. Pomaga tudi otrokom z aidsom in okuženim z virusom
HIV (Unicef, 2016).
Unicef v Sloveniji
V državah, ki so ekonomsko razvite, obstaja 36 nacionalnih odborov Unicefa. Naša država
je eden izmed teh.
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Unicef pomeni Mednarodni sklad Združenih narodov za otroke in deluje v Sloveniji že 23
let. Skrbi za čim večji prispevek resursov Slovencev za namen različnih projektov in podporo
potrebnega zdravljenja otrok v revnih državah. Poleg tega zasleduje stanje mladih, realizira
pravice otrok glede na njihov položaj in skrbi, da njihove pravice niso kršene. Deluje tudi
na edukacijskih projektih in v ta namen ustanovljenih institucijah v Sloveniji (Unicef, 2016).
Revščina negativno vpliva na odraščanje otroka, tako na telesni, duševni in čustveni ravni.
Te ravni otrok so premalokrat zaznane in začutene. Revščino otrok pogosto istovetijo z
revščino odraslih. Pogled na to bi se moral spremeniti, saj odrasli lažje preživijo brez hrane
in ostalih stvari, kot otroci, ki pa to nujno potrebujejo za zdrav razvoj. Najpogosteje je
posledica pomanjkanje denarja v družini. Tako otroci najpomembnejša leta odraščanja in
razvijanja preživljajo brez osnovnih stvari. To jim izoblikuje slabšo osebnost, negativen
pogled na svet, slabše zdravje, neizobraženost in še marsikaj. Tudi ostali preskrbljeni otroci
revnih ne sprejmejo v družbo. Posledično ne morejo postati družabni (Unicef, 2005).

5.4 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE - POLJE
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje je društvo, ki se zavzema za pravice otrok.
V društvu poleg strokovnih delavcev pomagajo tudi prostovoljci, ki imajo jasen in pozitiven
pogled na svet ter imajo pridobljena mnogovrstna znanja. Spodbujajo tudi skupnost, ki je
složna, potrpežljiva in odgovorna. Družinam in otrokom v pomanjkanju želijo zagotoviti iste
okoliščine z organizacijo donacij, botrstvom, delavnicami, socialno pomočjo in drugimi
programi. Tako se revni mladi seznanijo s svežimi sodobnimi spoznanji in veščinami, katere
potrebujejo, da se razvijejo v zdrave posameznike. S svojim delom poskušajo ustvariti okolje
enakih možnosti za vse (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).
V nadaljevanju bom predstavila projekte, ki se izvajajo v okviru tega društva. To so
humanitarna letovanja, Botrstvo ter Volja vselej najde pot.

Humanitarna letovanja
Letovanja najpogosteje potekajo v hrvaški Istri, v naselju Zambratija, pa tudi v gorskih
pokrajinah in drugje ob obali. Humanitarnih letovanj se udeležujejo predvsem otroci iz
revnih družin, katere si ne morejo privoščiti dopusta na morju in otrokom nuditi veselja, ki
ga doživljajo preskrbljeni vrstniki. Otroci tako vsaj teden dni uživajo v kopanju, se
spoznavajo in družijo z novimi prijatelji, se kaj novega naučijo in ustvarjajo v delavnicah.
Tako postanejo samozavestni mladi ljudje, ki se čutijo slišani, vredni in spretni. Za vsaj
kratek čas pozabijo na vsakdanje težko življenje in tako posledično srečni utrjujejo tudi
svoje zdravje. Ti dnevi so v njihovem življenju nepozabni, saj so napolnjeni z ljubeznijo,
novimi odkritji, doživetji in veseljem (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).
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Botrstvo
Botrstvo je človekoljuben projekt. Predviden je za povečanje kvalitete otrokovega življenja.
Pomoč je namenjena tistim otrokom, ki so socialno izključeni in ogroženi zaradi različnih
življenjskih situacij v družinah. Izvedba projekta deluje tako, da botri vsak mesec darujejo
denar svojim varovancem, lahko pa tudi v sklad Botrstva, kjer se zbira denar za otroke brez
botrov (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).
Za projekt Botrstvo skrbi Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje že od leta 2010.
Pri tem projektu gre za denarno pomoč otrokom za lažje življenje, da so preskrbljene vsaj
njihove bistvene potrebe. Vsak otrok, ki ima botra, mesečno prejme 30 €, lahko pa tudi več
oz. kolikor mu boter nakaže. Ta denar gre direktno na določen račun za potrebe
posameznega otroka. Otroci, ki nimajo botra, a tudi potrebujejo denar, ga prejmejo iz
sklada botrov (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).
Denar, ki ga botri namenijo otrokom, je namenjen za plačilo raznih dejavnosti, izletov v šoli
in letovanj, malice, javnega prevoza, nabavo potrebščin in za plačilo bivanja v zavodu in
vrtcu. Pogosto se s tem denarjem plačujejo tudi otrokove terapije, zdravila in pripomočki.
V skladu se zbira denar, s katerim se pomaga otrokom brez botra ali če boter kakšen mesec
ne nakaže ali neha plačevati določenemu otroku. Denar gre tudi za letovanja za otroke ter
za redne osnove izdatke projekta botrov (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).
Boter lahko postane vsak, tako da se prijavi bodisi elektronsko bodisi telefonsko. Po
priključitvi vsak boter prejme dopis, na katerem je predstavljen varovanec ter informacije o
nakazilu donacije. Otroka si boter sam ne more izbrati. Osnovna zamisel projekta je, da ne
sloni na personalnem kontaktu. Razlog je tudi dobra varnost otrok. Varovanca se botru
določi glede na pravilnik Komisije za humanitarna vprašanja in glede na strokovno oceno
botrov. Določenemu otroku se lahko pomaga tudi materialno. Potrebe otrok botru sporoči
ZPM Moste - Polje. Botri so lahko tudi pravne osebe, ki lahko darujejo vsak mesec
določenemu otroku ali pa enkratno nakažejo v sklad Botrstva (ZPM Ljubljana Moste - Polje,
2016).
Otroka v projekt Botrstvo lahko vključijo socialno varstveni zavodi, strokovni delavci na
centrih za socialno delo, druge humanitarne organizacije, društva, lahko pa tudi strokovni
delavci, ki imajo poznanstvo z družino in otrokom ter so informirani o njihovih razmerah.
Skrbniki otrok pa morajo priložiti odločbo, da otrok prejema dodatek, denarno socialno
pomoč in morebitne potrebne dokumente, kot so posebni zdravniški izvidi, obiskovanje šole
otrok s posebnimi potrebami … V vlogi za vpis otroka v projekt je potrebno podati posebne
podatke, ki jih ni moč razbrati iz evidenc. Sem spada opis družine in otroka, s pojasnilom,
zakaj je izjema, kakšne eksistencialne potrebe ima, prikaz stanja financ in zadolženosti.
Potrebno je tudi pripisati željo kritja stroškov, kot je na primer prehrana, prevoz, nastanitev
v zavodu, itd. (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).
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Vedno več je otrok, ki zaradi pomanjkanja, za katerega niso sami krivi, ne vedo, kako zgleda
življenje normalno preskrbljenih sovrstnikov, in se pogosto srečujejo z izključevanjem. V
njihovem času je premalo druženja z vrstniki, manjkajo jim obogateni trenutki z različnimi
dejavnostmi, kjer se počutijo sprejete, se imajo možnost naučiti novih stvari in tako razvijati
svojo nadarjenost (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).
V okviru projekta Botrstvo lahko socialno ogroženi dobijo s strani odvetnika zastonj pravno
pomoč. Že štiri leta pomoč nudi odvetniška pisarna Zidar Klemenčič. Pred izvedbo je
potrebno pregledati dokazila o resničnosti položaja osebe in družinskih članov ter oceniti
stopnjo težave. Ljudje imajo največ težav z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev, kot je
manjše plačilo za vrtec, otroški dodatek, denarna socialna pomoč in razne subvencije. Veliko
družin se spopada tudi s problematiko bivanja (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2017).

Volja vselej najde pot
Volja vselej najde pot je program, namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in
mladostnikov, ki živijo v socialni stiski. Hkrati je to podporni program za starše pri
ohranjanju osnovne materialne varnosti njihovih otrok. Pomoč za družine črpajo iz sklada.
V okviru programa nudijo materialno in denarno pomoč, brezplačno pravno in psihosocialno
pomoč ter učno pomoč in prostočasne aktivnosti (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).
Revščina v Sloveniji vedno bolj narašča, zato je ta program zelo dobrodošel. Poleg revščine,
zaradi katere se počutijo močno zaskrbljeni, imajo starši in njihovi otroci še druge težave,
kot so nerazumevanje v družini, izguba družinskega člana, hude zdravstvene težave,
brezposelnost in še kaj. Takim ljudem že sama pozornost in solidarnost veliko pomenita
(ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).
Ljudje, ki se želijo vključiti v program in prejeti pomoč, morajo imeti overjen formular s
strani socialnega centra. Do pomoči so upravičene družine, ki so se znašle v socialni stiski.
Socialne stiske povzročajo npr. izguba dela, dolgovi, ki jih niso sposobni pokriti, dolgovi
zaradi nesposobnosti kritja fiksnih stroškov, lahko pa jih povzročijo nastale izredne
okoliščine, kot je izguba domovanja, razpad družine, bolezen ali smrt v družini. Pomoč se
vzpostavi tako, da se z dialogom z novimi člani programa ugotovi in dogovori prioriteta
njihovih potreb. Na tak način prejmejo denarne in stvarne dobrine, otrokom pa se omogoči
udeleževanje raznih dejavnosti, kjer se kaj novega naučijo in pozabijo na skrbi (ZPM
Ljubljana Moste - Polje, 2016).
Tam se naučijo ravnanja z denarjem, osebnostno rastejo in se izoblikujejo v boljše ljudi,
sestavljajo in oblikujejo raznovrstne izdelke, imajo različne oblike rekreacij in dejavnosti.
Bistveni pa so programi, ki jim omogočijo izobraževanje na področju osnovnih varčevalnih
zakonitosti, na področju reševanja dolžnostnih razmerij, izobraževanja o upravljanju
gospodinjstva, kot so samooskrba, priprava finančno ugodnih zdravih obrokov, itd.
Omogoča se jim tudi izobraževanje o funkcionalni pismenosti, zagotavlja se jim terapevtska
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pomoč, pomoč pri iskanju pravic iz socialnega varstva. Nudi se jim tudi počitniške aktivnosti
ter različne dnevne aktivnosti, razne tabore, izlete, obiske predstav in športnih dogodkov,
itd. Tako bodo v bodočnosti imeli več možnosti za zdravo in preskrbljeno življenjsko okolje
(ZPM Moste - Polje, 2016).
V projektu Volja vselej najde pot so v letu 2016 vseobsegajoče obravnavali okrog 400
družin. Donacije so pripomogle k razdelitvi več kot 1000 paketov hrane, več kot 100 otrok
pa je prejelo potrebščine za šolo. Brezplačnih poletnih počitnic se je udeležilo več kot 700
otrok iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije, med katerimi jih je več kot 100 z
različnimi motnjami (ZPM Ljubljana Moste - Polje, 2016).

5.5 DRUŠTVO PRIJATELJEV OTROK MAVRICA
Društvo prijateljev otrok Mavrica deluje od leta 2002 z namenom poiskati in pomagati
otrokom v Sloveniji, ki zaradi finančnih težav ne morejo na morje. Trudijo se izpeljati
imenitne počitnice, ki bodo otrokom ostale v spominu. Otroci se v Portorožu učijo plavati,
izdelujejo umetnine na delavnicah, spoznavajo iskrene prijatelje in še marsikaj. Za njih
poskrbijo izkušeni in dobrovoljni animatorji, ki se med seboj povežejo na pripravah. Za idejo
in ustanovitev društva je zaslužna Mira Dobravec, ki je bila redaktorica revije Mavrica. Po
njeni upokojitvi jo upravljajo le dobrodelni študentje. Torej ima Mavrica kot društvo
predsednika, tajnico in blagajničarko. Celo leto pa deluje kolegij petih ljudi, ki organizira
vse v zvezi s počitnicami in druženjem animatorjev (Društvo prijateljev otrok Mavrica,
2016).

Donatorji
Pri uresničitvi projekta društvu pomagajo različni donatorji. Največja sta časopis Družina in
slovenska Karitas. Z manjšimi vsotami jim pomagajo tudi druga slovenska podjetja, nekaj
pa prispevajo tudi starši otrok. Otroci se lahko udeležijo počitnic popolnoma brezplačno;
starši se odločijo, koliko bodo prispevali, in če sploh bodo. Predlagan prispevek za cel teden
počitnic je 50 €, kar je še vedno zelo ugodno. Pri zbiranju sredstev pomagajo tudi animatorji,
saj organizirajo dobrodelni srečelov in koncert (M. Fladung, osebna komunikacija, avgust
2016).
Animatorji otrok imajo skupno ime Aligatorji. Vedno se trudijo biti dobre volje, zavzamejo
se za otroke in jim skušajo ustreči, ne govorijo grdih besed, se znajo zahvaliti, za stvari lepo
prositi ter se opravičiti, če je potrebno. Premorejo pa še kup drugih pozitivnih lastnosti. Na
vsakem počitniškem tednu sodeluje okrog 20 prostovoljcev, od teh je 15 animatorjev, eden
med njimi je koordinator tedna. Za prehrano skrbi kuhar s tremi mladoletnimi pomočniki, ki
ne morejo še samostojno odgovarjati za otroke, vendar lahko pomagajo v kuhinji ali pri
pospravljanju. Pogosto so to otroci, ki so bili na mavričnih počitnicah v svojem
osnovnošolskem izobraževanju. Za dostavo hrane, malice na plažo, prevoz otrok do
zdravnika, če je to potrebno, pa skrbi še logist (Društvo prijateljev otrok Mavrica, 2016).
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Termini počitnic
Vsako leto se počitnic v Portorožu udeležijo tri odprave. To pomeni 3 različne skupine otrok,
Aligatorjev in kuharjev. Prva skupina s počitnicami začne konec junija. Program izvajajo v
prostorih župnišča. V enem tednu je na počitnicah 44 osnovnošolskih otrok (24 deklet in 20
fantov), po večini iz socialno ogroženih družin. Lahko so tudi z velikih kmetij, kar pomeni,
da starši nimajo časa, da bi jih peljali na morje (Društvo prijateljev otrok Mavrica, 2016).

Cilji Mavričnih počitnic
 Omogočiti otrokom iz socialno ogroženih družin kvalitetno preživete počitnice na morju
in izbrisati socialne razlike med njimi,
 spoznavanje različnih vrednot, kot so spoštovanje, prijateljstvo, hvaležnost, ljubezen,
itd.,
 vzgajati in spodbujati otroke k solidarnosti, nenasilju, prijateljstvu, sodelovanju, skrbi za
okolje, itd.,
 sprejemati drugačnost,
 otrokom omogočiti športno-aktivne počitnice (plavanje, štafetne igre, vodne igre, ipd.),
 posredovanje znanja o kulturni in zgodovinski dediščini Slovenije,
 razvijanje družboslovnih in naravoslovnih spretnosti in znanj (kemijska delavnica, Moja
domovina, kviz Male sive celice) (M. Fladung, osebna komunikacija, avgust 2016).

Tipične značilnosti Mavričnih počitnic
Zaradi socialne ogroženosti in pomanjkanja, v katerem živijo otroci, ki se udeležijo
letovanja, pri Mavričnih počitnicah težijo k enakosti. V ta namen Aligatorji ves dan nosijo
rdečo aligatorsko majico. Vsi dobijo rdeče klobučke za zaščito pred soncem in pomagajo
tudi pri prepoznavnosti. Vsi prejmejo tudi uporabne prozorne vrečke, ki se uporabijo
namesto nahrbtnikov za potrebščine, ki jih potrebujejo na plaži. Nad gležnjem imajo vsi
navezan pisan trakec, ki ima pomembno vlogo, saj animatorji otroka v vodi takoj
prepoznajo. Zavedati se je treba, da je poleti v Portorožu in na plaži ogromno ljudi, zato so
jim trakci v veliko pomoč. Mavrica priskrbi tudi kreme za sončenje, zato jih otroci ne
potrebujejo. Za na plažo imajo tudi vsi enake podloge in enake plastenke vode. Otrokom v
začetku tedna animatorji poberejo in shranijo ves denar, saj ga ne potrebujejo. Seveda jim
ga na koncu vrnejo. Otroci si med počitkom sami izdelajo razglednice iz posebno
pripravljenih kartončkov, animatorji pa jim potem nalepijo znamke in oddajo na pošto. Tudi
sladoled vsak dan prispeva Mavrica. Mobiteli so pospravljeni in so v posebni sobi, kjer se
nahaja tudi računalnik, pripomočki za delavnice in podobno. Za čas počitka ga dobijo nazaj.
Na tak način preprečijo morebitno izgubo ali krajo (M. Fladung, osebna komunikacija,
avgust 2016).
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Mavrične vrednote
Vsak dan počitnic otroci spoznajo eno izmed vrednot in jo tisti dan še nekajkrat omenijo. V
jedilnici so tudi plakati, ki otroke in animatorje opozarjajo na vrednoto dneva (npr. za
hvaležnost je eden izmed plakatov, kjer piše beseda hvala v več jezikih). Vrednote so
naslednje: ljubezen, prijateljstvo, hvaležnost, spoštovanje, zaupanje in vera. Zanje imajo
tudi posebne simbole, ki jih nesejo tudi na plažo. Tako so na čelu kolone en Aligator in
otroka z mavrično zastavo in simbolom. Otroci lahko vrednoto spoznajo že v pravljici za
lahko noč in naslednje jutro pri lutkovni igrici. Preden odidejo na plažo, se ustavijo še v
cerkvi, kjer razložijo pomen vrednote dneva in prosijo za varnost (M. Fladung, osebna
komunikacija, avgust 2016)

Cerkev in vera
V primeru, da otrok ni veren, to ne predstavlja nikakršne ovire. Med otroki je veliko
animatorjev, ki so ateisti in z Mavričnimi počitnicami nimajo nobenih težav. Med molitvijo
se lahko otrok umakne ali tiho počaka, da preteče ta čas (M. Fladung, osebna komunikacija,
avgust 2016).

Mavrična pošta
Na počitnicah sta v jedilnici dva nabiralnika, eden za razglednice, ki jim nalepijo znamke in
jih oddajo na pošto, drugi pa je za mavrično pošto. Ta je za dopisovanje med otroki in tudi
med animatorji in otroki. Pišejo si kratka pisemca, ki jih aligatorji vsak večer pregledajo in
izločijo pisemca s slabimi nameni ali grdimi besedami. Preostala naslednje jutro po zajtrku
razdelijo otrokom. Vsak dobi vsaj eno pisemce. Aligatorji poskrbijo, da svoji skupini vsak
otrok napiše nekaj lepega (M. Fladung, osebna komunikacija, avgust 2016).

Skupine otrok
Vsak animator ima svojo skupino otrok (od 3 do 5). Zanjo je odgovoren le pri kopanju, sicer
pa vsi otroci delajo vse. V posamezni skupini so združeni otroci, ki imajo podobno znanje v
plavanju in so enake oz. podobne starosti. Na počitnicah imajo še ene skupine otrok. Te so
namenjene pospravljanju miz po obrokih in pri različnih delavnicah, kjer je v ospredju
tekmovalnost. Zato so te skupine heterogene, kar pomeni, da so v njej otroci različnih
starosti. Vsak otrok ima na postelji prilepljeno kuverto s simbolom svoje skupine, tako da
nikoli ne pozabi, kam spada. V to kuverto pa otroci vsak dan dobijo tudi kakšen posladek
(Društvo prijateljev otrok Mavrica, 2016).

Potek dneva
Zjutraj se Aligatorji zberejo zunaj, kjer v miru spijejo kavo in vodja tedna prebere Iskrice.
To so kratke misli o vrednosti dneva, kakšen nasvet za uresničitev te vrednote in spodbudne
besede za animatorje. Potem se dogovorijo, kdo bo igral v lutkovni igrici in si razdelijo vloge,
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nato pa s kitaro zbudijo otroke. Po umivanju zob sledi jutranja telovadba, nato pa lutkovna
predstava (M. Fladung, osebna komunikacija, avgust 2016).
Sledi zajtrk. Pred in po vsakem obroku zmolijo kratko molitev oz. imajo blagoslov. Po zajtrku
sledi dopoldansko kopanje, nato kosilo, počitek in zatem popoldanska delavnica, da se
izognejo močni vročini in prehudemu soncu. Seveda se popoldne spet vrnejo na plažo in
obiščejo sladoledarja. Zvečer imajo večerjo in po večerji sledi večerna delavnica. Pred
spanjem se zberejo še pri Mariji in se umirijo, otroci pa lahko izrečejo zahvale. Potem v tišini
odidejo v kopalnice in potem spat. Še prej pa je na vrsti večerna pravljica in po pravljici tisti
Aligator, ki jo je prebral, pokriža vse otroke in dan je za otroke zaključen (M. Fladung,
osebna komunikacija, avgust 2016).
To pa ne velja za Aligatorje. Najprej v jedilnici zamenjajo plakate za vrednoto, ki je na vrsti
naslednji dan, nato se zberejo zunaj na refleksiji. Tam se pogovorijo o poteku dneva, o
dobrih in slabih stvareh, o problemih, ipd. Seveda se dogovorijo o aktivnostih za naslednji
dan in si razdelijo vloge, kdo bo kaj naredil, da dan spet gladko teče. Pri tej refleksiji si
privoščijo tudi kakšen priboljšek − pa naj bo to sladkarija ali pivo, ki ga priskrbi Mavrica.
Zvečer ima delo tudi tisti Aligator, ki je zadolžen za fotografije. Izbere nekaj najboljših iz
celega dne in jih naloži na spletno stran, da starši lahko spremljajo, kaj otroci počnejo (M.
Fladung, osebna komunikacija, avgust 2016).

Mavrica čez leto
Čez leto ves čas deluje ožji odbor, ki organizira in pripravlja vse potrebno za počitnice.
Seveda pa ne pozabijo na druženje Aligatorjev, saj skoraj vsak mesec organizirajo tudi
različna srečanja (Društvo prijateljev otrok Mavrica, 2016).

Organizacija večjih dogodkov
 Božično-novoletne delavnice: november/december (povabijo otroke, ki so letovali z njimi
v Portorožu),
 spoznavni dan: april (usposabljanje za nove prostovoljce),
 mavrično-katehetske igre: junij (sodelujejo pri izvedbi mavrično-katehetskih iger v
sodelovanju z revijo Mavrica),
 Mavrične počitnice: junij/julij (glavni projekt so Mavrične počitnice, na katerega se
pripravljajo celo leto) (Društvo prijateljev otrok Mavrica, 2016).

5.6 ADRA SLOVENIJA
Adra Slovenija je društvo humanitarne narave, namenjeno pomoči ljudem. V to nepridobitno
organizacijo so vključene ustanove, podjetja in dobrovoljni ljudje, ki priskočijo na pomoč v
težkih situacijah. Cilj jim je tudi, da se vsak človek razvija na več področjih. Adra ni
diskriminatorna, posebej pomaga socialno ogroženim, da gredo lažje skozi življenje in
postanejo bolj uveljavljeni. Društvo skrbi, da so prostovoljci in zaposleni v stalnem osebnem
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izpopolnjevanju, saj le-to da vsakemu večjo vrednost, da z njo doseže ljudi, s katerimi se
srečuje in dela. Posledično je posameznik z več izkušnjami in znanjem bolj samozavesten
in srečen (Adra Slovenija, 2016).
Adra deluje že 16 let. Prvih 10 let je na področju sociale pomagala s financiranjem stroškov
elektrike, vode in drugih nujnih plačil ter z deljenjem hrane socialno ogroženim ljudem, od
leta 2010 pa organizira tudi letovanja za otroke. Zadnja leta so svoje delo vzeli zelo resno
in zavzeto, narejenega je bilo veliko prostovoljnega dela na več projektih in tako so lahko
pomagali več socialno ogroženim. Društvo deluje tudi v tujini (Adra Slovenija, 2016).

Slovenski projekti
Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki je projekt, namenjen zmanjšanju revnih razmer v
državi. Tako se otrokom direktno pomaga, veča se njihovo zadovoljstvo in posledično se
njihovi problemi zmanjšujejo. Za ta projekt je možno donirati tudi preko telefona ali z
neposrednim nakazilom društvu (Adra Slovenija, 2016).
Društvo ima vsako leto cilj povečati številko otrok, ki bodo prejeli pomoč. Trudijo se, da bi
lahko tudi socialno ogroženi otroci obiskovali plačljive interesne dejavnosti. Želijo jim
preskrbeti pripomočke za učenje in pouk ter jim ob koncu leta podariti majhno pozornost
za njihov trud (Adra Slovenija, 2016).
Pomoč prejemajo najprej otroci iz najbolj revnih območij Slovenije in kjer je otroški dodatek
največji. Pomoč poteka tako, da pripravijo dogodke za zbiranje denarja za ogrožene otroke
in podarjajo šolske potrebščine, organizirajo delavnice kuhanja, imajo možnost izmenjave
knjig med otroki, možnost sodelovanja na različnih dogodkih in podobno (Adra Slovenija,
2016).
Adra si prizadeva, da bi tudi revni otroci lahko obiskovali dejavnosti v šoli, ki niso zastonj.
Člani društva skušajo nagovoriti družine, da bi si povečale svoje zmožnosti, s tem ko
ohranjajo dobro zdravstveno stanje in negujejo svojo pismenost (Adra Slovenija, 2016).
Društvo Adra želi s projektom Napolniti Slovenijo s srečnimi otroki premagati socialno
ogroženost otrok s tem, da so vsi otroci del dejavnosti v šoli, da se jim omogočijo tudi
dejavnosti, v katerih si želijo sodelovati, vendar jim starši tega ne bi mogli privoščiti. Društvo
investira tudi v nove spretnosti in znanja otrok, kar jim bo koristilo pri osamosvajanju in
doseganju želene službe. Adra je naklonjena tudi spodbujanju zdravega načina življenja,
saj bo tak slog otrokom v življenju prinesel poleg zdravega telesa tudi duševno trdnost za
lažje soočanje z izzivi (Adra Slovenija, 2016).
Društvo Adra z darovanim denarjem pomaga tudi socialno ogroženim otrokom, da
brezplačno doživijo letovanje počitnic na morju ali ob kakšni slovenski reki. Številni otroci
prvič doživijo oddih stran od družinskih težav. Na počitnicah spoznajo nove prijatelje in se
naučijo ogromno novih stvari (Adra Slovenija, 2017).
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Pomoč emigrantom
Adra pomaga tudi emigrantom, ki so se znašli v Sloveniji. Veliko ljudi je prostovoljno
pomagalo v zbirnih centrih v Dobovi. Tam so emigrantom priskrbeli pijačo, jestvine in
obleke. Pomagali so jim tudi s pozitivnostjo in dobro voljo. Adra nudi pomoč tudi v zavetiščih
(Adra Slovenija, 2016).

Projekti v drugih državah
Društvo najnujnejše stvari za emigrante dostavlja tudi v tuje države preko različnih
transportov, kot sta letalo in vlak. Za vse to je potreben denar, zato spodbujajo vse ljudi,
ki lahko podarijo nekaj v dober namen, da to tudi storijo (Adra Slovenija, 2016).

Novi domovi v Burundiju
Mnoge družine so zaradi spopadov ostale brez strehe nad glavo, posledično so lačni in
oboleli. Adra pomaga pri gradnji novih domov. Novo gradnjo začnejo pri najbolj ubogih, kot
so emigrantske družine z majhnimi otroki, osebe s posebnimi potrebami, ženske, ki so ostale
brez mož in mladina brez staršev. Hišo pomagajo graditi vsi člani, kar jih še bolj poveže in
posledično čutijo, da jim zares pripada. Ljudje, ki bodo živeli v novem domu, prejmejo še
različne pridelke, sadike in pripomočke, da se lahko postavijo na noge in samostojno zaživijo
(Adra Slovenija, 2016).

Osnovna šola v Kabingu – pravica do izobrazbe in otroštva brez nasilja
V Kabingu Adra v sodelovanju z različnimi družabniki izpeljuje tudi načrt postavitve
izobraževalne ustanove, saj si vsi otroci zaslužijo vsaj osnovo znanje in da razvijajo svoje
veščine ter gradijo lepe odnose. Na tem območju je želja po več šolah, saj pomanjkanje
prostorov ne omogoča, da bi se večina na ustrezen način izobrazila (Adra Slovenija, 2016).

5.7 CHILDREN INTERNATIONAL
Leta 1980 je nevladna organizacija Children International, takrat še pod drugim imenom,
začela svoje prve projekte v Indiji, Gvatemali in na Filipinih. Do konca tistega leta je bilo
več kot 2300 otrok deležnih pomoči sponzorjev. Svoje delovanje so razširili še na Srednjo
in Južno Ameriko, s čimer se je zagotovil zanesljiv dostop do zdravstvene oskrbe,
izobraževanja in materialne podpore za približno 134000 otrok. Leta 1994 so začeli
organizirati sponzorstva za prikrajšane otroke v Združenih državah Amerike (Children
International, 2016).
Children International je humanitarna organizacija s sedežem v Združenih državah Amerike,
ki deluje že 80 let. Zagotavlja nujno pomoč otrokom v hudi revščini. Osebje znotraj države
deluje v centralnih skupnostnih centrih. Tam se zagotavljajo viri, programi in storitve, ki
omogočajo zmanjšanje bremena revščine otrok in mladine, vlaganje v njihov potencial in
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zagotavljanje možnosti, da odraščajo zdravi, izobraženi in pripravljeni na uspešen prispevek
k družbi. Za njihovo prizadevanje za smotrno uporabo sredstev so bili tudi nagrajeni. Široka
mreža upanja v organizaciji pomaga več sto tisoč revnim otrokom in mladim v Kolumbiji,
Dominikanski republiki, Ekvadorju, Gvatemali, Hondurasu, Indiji, Mehiki, na Filipinih, v
Zambiji in Združenih državah Amerike (Children International, 2016).
Otroci dobijo večino sredstev iz individualnih in korporativnih prispevkov, mednarodnih
razvojnih agencij in lokalnih oblasti. Cilj organizacije je naprej širiti mrežo upanja, da bo
dosegla več kot sto tisoč revnih otrok (Children International, 2016).

Poslanstvo in odgovornost
Osnovno poslanstvo je vsakodnevno lajšanje bojev z revščino in otrokom pomagati, da bodo
srečni in imeli bolj produktivno prihodnost. Na Children International stremijo k
odgovornosti na vseh področjih njihovega delovanja. Ponosni so na učinkovitost njihovih
programov, preglednost njihovega računovodstva in velikega števila pozitivnih sprememb v
življenju revnih otrok. Poleg njihovega truda imajo velik pomen tudi donatorji, ki omogočajo
delo društva. Donacije ljudi, ki gredo neposredno za korist otrokom in mladinskim
programom, ki pomagajo otrokom in njihovim družinam, je kar 84 % (Children
International, 2016).
V zadnjih letih so razširili svoje poslanstvo pomoči najrevnejšim otrokom na svetu z
ustvarjanjem edinstvenega sponzorskega programa, ki tvori osebne in trajne povezave med
pomoči potrebnim otrokom in sočutnim donatorjem. Sponzorstvo je neverjetno učinkovit
način za pomoč revnim otrokom. To donatorja poveže z otrokom, ki nujno potrebuje pomoč.
Sponzorstvo je priložnost za vsakega, da si zgradi vseživljenjsko prijateljstvo z otrokom v
revščini in vsakemu spremeni življenje na bolje. Otroku zagotavlja podporo skozi vse faze
odraščanja. Sponzorstvo ne spremeni le otrokovega življenja, ampak tudi življenje
sponzorja. Darovalec dobi vsaj dve pismi z risbami otroka, ki mu daruje, letno fotografijo
otroka in poročilo o njegovem napredku. Tako darovalec lahko spremlja otrokov razvoj.
Vsak donator dobi tudi letno glasilo o ljudeh in programih v okolju, kjer skrbijo za otroka.
Vsak sponzor si lahko na osebnem spletnem mestu ogleda fotografije »svojega« otroka,
izve več o skupnosti, ki ji otrok pripada, mu piše pisma in mu pomaga pri praznovanju
rojstnih dni. Zaslužek in ohranjanje zaupanja donatorjev je zelo pomembno za CI, zato
zagotavljajo stroge postopke finančnega poročanja računovodstva, da imajo darila, ki jih
prejemajo, največji vpliv na sponzorirane otroke in skupnosti (Children International, 2016).

Pot od otroka do sponzorja
- Prispevki gredo direktno na banko, kjer je zagotovljena varnost,
- sredstva za sponzorstvo se prenesejo na vsako področno agencijo,
- osebje CI poskrbi, da sponzorirani otroci prejmejo zagotovljene ugodnosti in storitve,
- kadar sponzor pošlje posebna darila za svojega otroka, je poskrbljeno, da darilo doseže
pravega otroka (Children International, 2016).
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Pregledi in stanja
Za zagotovitev učinkovite porabe sredstev in prispevkov v skladu z vnaprej dogovorjenim
proračunom so razvili odličen sistem nadzora in ravnovesij. Neodvisna lokalna podjetja
opravijo letno revizijo vsake agencije:
- 1-krat letno notranji revizorji na kraju samem opravijo finančno revizijo vsake agencije,
- predstavniki iz sedeža Children International opravijo na terenu podrobne preglede
objektov in dejavnosti,
- obiščejo tudi sponzorirane otroke in se z njimi pogovorijo, da se prepričajo, ali res
prejemajo ugodnosti in storitve sponzorjev,
- otroci dobijo sredstva iz individualnih in korporativnih prispevkov, mednarodnih razvojnih
agencij in lokalnih oblasti. Organizacija še naprej širi mrežo upanja, da doseže več kot sto
tisoč revnih otrok (Children International, 2016).

Programi
Ponujajo skrbno izbiro letnega proračunskega načrtovalnega in pregledovalnega postopka.
Osredotočeni so na pomoč otrokom, da se izognejo pastem revščine. Otrokom pomagajo
postati in ostati zdravi, se izobraževati, jih varovati, negovati, razvijati samozavest,
državljansko razmišljanje in postati zaposljivi. Programi, s katerimi dosegajo ta
prizadevanja, vključujejo zdravstvene in higienske lekcije, socialno in finančno
izobraževanje, vodeno usposabljanje, šport za razvojne dejavnosti, usposabljanje znanj na
delovnem mestu in štipendije (Children International, 2016).
Children International otrokom zagotavlja uresničitev osnovnih potreb. Omogoča jim
storitve in programe, ki podpirajo dolgoročni razvoj in ustvarjajo uspeh. Prikrajšani mladi
za uspešnost in samostojnost potrebujejo specializirane programe, da zanesljivo pridobijo
znanje, kajti življenjske izkušnje bodo morali iskati na trgu dela. Cilj je, da mladi po
pridobljeni izobrazbi dobijo tudi zaposlitev. Tako postanejo neodvisni in lahko prispevajo k
skupnosti (Children International, 2016).

Zdravje
Otroci, ki živijo v revščini, so zaradi higienskih razmer in neprimernih bivalnih prostorov
mnogo bolj izpostavljeni številnim boleznim, kot otroci, ki ne živijo v pomanjkanju. Z
zagotavljanjem rednih zdravniških pregledov, kurativnega zdravljenja in zdravil se
zagotavlja rast in razvoj vsakega posameznika. Poleg tega jim nudi redne zobozdravstvene
preglede in zdravljenje za otroke v stiski (Children International, 2016).

Izobraževanje
Revščino je mogoče premagati tudi z izobraževanjem. Na žalost se izobraževanje pri revnih
šteje za privilegij. Tudi tisti, ki ga cenijo, si ga le težko privoščijo. Children International
podpira osnovno izobraževanje z zagotavljanjem potrebščin za šolo, s plačilom
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izobraževanja in šolskih uniform. Poleg tega njihov sklad Hope pomaga mladim, da gredo
tudi v srednjo šolo, na poklicno usposabljanje, mogoče celo na univerzo (Children
International, 2016).

Zaščita
Children International je zavezan k varovanju pravic otrok. Njihovi skupnostni centri imajo
strokovno osebje in usposobljene prostovoljce, ki so delavni, zanesljivi in zgledni. Centri
nudijo tudi varne prostore za otroško igro, prostore za srečevanje mladih in knjižnice za
branje in učenje (Children International, 2016).

Prehrana
Dobro prehrano je v revnih družinah težko ohraniti, saj se starši zelo trudijo, da imajo njihovi
otroci vsaj osnovne dobrine. Children International redno pregleduje, ali so otroci za
podhranjeni. Poleg tega imajo tudi izobraževalne programe na področju prehrane, ki
pomagajo otrokom in njihovim staršem sprejemati zdrave odločitve in pripravljati obroke iz
lokalnih sezonskih živil (Children International, 2016).

Materialna pomoč
Children International dela z mrežo partnerskih organizacij in darovalcev, ki ponujajo široko
paleto materialne pomoči, kot so čevlji, oblačila, zdravila, šolske potrebščine, gospodinjski
pripomočki, štipendije in pomoč pri izobraževanju (Children International, 2016).

Razvoj mladih
Njihovi edinstveni mladinski razvojni programi so namenjeni mladim, starim od 12 do 19
let, da razvijejo svoje osebne značilnosti, vrednote, sposobnosti reševanja problemov in
postanejo vzdržljivi. To jim bo pomagalo, da ostanejo v šoli, sprejemajo premišljene
odločitve in postanejo samostojni (Children International, 2016).

Pomoč otroku
Obstaja veliko otrok v revščini, ki potrebujejo pomoč. Posameznik lahko otroka podpre z
donacijo. Prispevek organizaciji pomaga otrokom zagotoviti nujne zdravstvene storitve,
zdravila, pomoč pri učenju, oblačila in prehransko preskrbo. Predlagana donacija je vsaj 25
$, vendar vsak lahko prispeva več oziroma po svojih zmožnostih. Številni ljudje dlje časa
ostanejo donatorji pri Children International. To je odličen način za boljšo prihodnost revnih
otrok (Children International, 2016).
Ko otroci dopolnijo 12 let, imajo dostop do skupine v okviru mladinskega programa, ki je
poln aktivnosti in preoblikuje mlade v samozavestne in odgovorne posameznike (Children
International, 2016).
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Kam gre donacija?
Majhen mesečni prispevek postopoma otroku bistveno izboljša življenje. Organizacija se
trudi, da ima čim večjo učinkovitost in čim manjše administrativne stroške. Tako nastanejo
tudi uspešne zgodbe, kako se posamezniki znajo izogniti nasilju in si pripravijo
samozadostno prihodnost. Brez pomoči podpornikov ne bi bilo mogoče izboljšati milijone
življenj revnih otrok. Children International skupaj deluje v 70 skupnostnih centrih v državah
po svetu (Children International, 2016).
Za razliko od društev v Sloveniji, Children International spodbuja sponzorje, da obiščejo
otroke, katerim finančno pomagajo. Omogočijo povprečno več kot 700 takšnih obiskov.
Otrokom, ki dobijo pomoč na Children International pomagajo tudi slavni ljudje, kot so
pevci, plesalci, igralci, pisatelji in druge medijske osebnosti (Children International, 2016).

Podpora in razvoj skupnosti
Eden od najboljših načinov za vpliv na življenje revnega otroka, je izboljšati skupnost
oziroma okolje, v katerem živijo in omogočiti prebivalcem, da naredijo morebitno
spremembo. Children International ima široko paleto programov za podporo skupnosti, ki
vsakodnevno vplivajo na tisoče otrok in njihovih družin (Children International, 2016).

Pripravljenost na nesreče in odziv
Nevladna organizacija Children International razdeljuje tudi hrano in pomaga pri oskrbi žrtev
naravnih katastrof in takih, ki jih je ustvaril človek. V primeru, ko nesreče dosežejo
skupnosti, v katerih deluje Children International, je prva organizacija na terenu, kjer člani
organizacije analizirajo potrebe, delijo nujno hrano in vodo in pomagajo družinam najti
začasno zatočišče. Njihova prizadevanja so tudi najti varna mesta za otroke in stanovanja
za družine, ki so se prisiljene ponovno nastaniti (Children International, 2016).
Za njihovo prizadevanje za smotrno uporabo sredstev so bili tudi nagrajeni s strani Better
Business Bureau in revije Consumers Digest, kjer je nevladna organizacija Children
International imenovana kot ena izmed najboljših humanitarnih organizacij v Združenih
državah Amerike (Children International, 2016).

5.8 WORLD VILLAGES FOR CHILDREN
Vasi za otroke, ki delujejo v okviru Marijinih sester, je ustanovil pater Aloysius Schwartz.
Marijinih sester je okoli 370. Delujejo v šestih državah. Za otroke, ki so bolni, onemogli,
brez skrbnikov in posledično brez denarja in izobrazbe, sestre poskrbijo, da se rešijo teh
zagat in pridejo na zeleno vejo. Z njihovo pomočjo si je opomoglo že okoli 100 tisoč otrok
(World Villages for Children, 2016).
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Sestre v vaseh delujejo v Hondurasu, Braziliji, Mehiki, Južni Koreji, Gvatemali in na Filipinih.
Otroci so vseh starostnih skupin, od dojenčkov do maturantov. V okviru programov otroci
v teh vaseh hodijo v osnovno šolo, nato tudi v srednjo šolo, kjer pridobijo poklic. Ta jim
omogoča, da se lahko zaposlijo (World Villages for Children, 2016).
Otroci so v slabšem fizičnem in duhovnem stanju, saj trpijo zaradi posledic življenja v
uboštvu. V vaseh za otroke se zanje poskrbi, da so siti, oblečeni in zdravstveno oskrbovani.
Sestre poleg bivanja, prehranjevanja in šolanja skrbijo tudi, da se otroci izobrazijo, športno
in kulturno udejstvujejo ter se udeležujejo različnih ustvarjalnih delavnic. Tako odkrivajo in
razvijajo svoje talente in postajajo bolj samozavestni. Posledično so tudi boljše pripravljeni
na življenje in delo z ljudmi. Vsak otrok si zasluži svetlo prihodnost (World Villages for
Children, 2016).
Marijine sestre so se morale zavezati, da vsak dan molijo tri ure, so poslušne, čiste in se
zavzemajo za revne. Obljube morajo vsako leto obnoviti (World Villages for Children, 2016).
Marijine sestre v treh državah delajo tudi v zdravstvenih ustanovah, ki jih je zgradil pater
Aloysius. Tam oskrbujejo mnogo obubožanih otrok, ki potrebujejo nujno pomoč. Pater si je
že kot majhen deček želel postati duhovnik. Kasneje, ko je postajal vedno starejši in zrelejši,
je začel hrepeneti po odhodu v misijon, kjer bi z zgledom vere med nekristjani pomagal
predvsem revnim. Zgradil je tudi zdravilišča in prostore za ljudi brez domov in za prizadete
ljudi. Malo pred 60. letom je začel močneje bolehati in postal invalid. Kljub temu se ni
odrekel svojemu poslanstvu. Še vedno se je trudil biti ponižen in pomagati šibkejšim. Čez
tri leta je preminil. V času svojega življenja je bil tudi nominiran za Nobelovo nagrado za
mir. Vsi so upali, da bo postal svetnik (World Villages for Children, 2016).
Vodja, ki je nadomestila preminulega patra, je postala sestra Michaela Kim. Sestre imajo
poslanstvo, da preskrbijo uboge, ki si potem sestavijo normalno življenje in ga zaživijo. V
katoliški Cerkvi so sestre Marije uradni verski red (World Villages for Children, 2016).
Za svoje delo je sestra Michaela dobila veliko priznanj od vladnih in državnih institucij. Tudi
Marijine sestre so v Koreji kot skupnost prejele Ho-Am nagrado za službo skupnosti in
njihovo prizadevanje za pomoč najbolj potrebnim. To priznanje je v Koreji med
najuglednejšimi. Zelo so bile počaščene in polne nove delovne energije (World Villages for
Children, 2016).
Red Marijinih sester je med potovanjem med različnimi državami odkrival, kje so otroci
najbolj potrebni pomoči, da dobijo pomoč res tisti, kateri do poklica zaradi pomanjkanja
denarja skrbnikov ne bi prišli. Izobrazba, s katero otroci pridobijo poklic, je zelo pomembna,
saj se lahko potem zaposlijo v podjetjih svojih krajanov (World Villages for Children, 2016).
Otroške vasi trenutno pomagajo več kot 20.000 revnim otrokom. Veliko otrok potrebnih
pomoči je starih od 12 do 16 let. Trenutno je ustanovljenih 13 otroških vasi, ki zagotavljajo
revnim otrokom hrano, obleko in zdravstveno oskrbo. Marijine sestre izberejo samo
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najrevnejše otroke, ki so v največji nevarnosti in katerih si starši ne morejo privoščiti, da bi
jih poslali v srednjo šolo. Pomembno je, da imajo otroci dober akademski potencial, tako
da lahko izkoristijo prednost visoko kakovostnega izobraževanja in poklicnega
usposabljanja, ki jim je ponujen. Šolanje posledično zaključijo čim boljše in pridejo do
službe. Z denarjem lahko potem skrbijo za starše, zase in za potomce To jim daje priložnost,
da premagajo življenje v revščini. Vsak otrok mora uspešno zaključiti vsaj osnovno šolo
(World Villages for Children, 2016).
Ko so otroci maturirali na koncu srednje šole in zapustili vasi, so jim sestre pomagale najti
službo, kot tudi svoje mesto v življenju. Že več kot 150.000 maturantov se je redno zaposlilo
in pretrgalo vezi z revščino. Otrokom je v hiši zagotovljen popolnoma akreditiran
izobraževalni program od vrtca do srednje šole. Otroci v srednji šoli prejmejo tudi poklicno
usposabljanje. Rezultat tega usposabljanja so zagotovljena delovna mesta po zaključku
izobraževanja (World Villages for children, 2016).
Otroci vseh starosti imajo ob prihodu v otroške vasi težave z osnovnimi navadami. V
primarnih družinah jih tega niso naučili oziroma niso imeli prostorov in pripomočkov, kot so
uporaba elementov v kopalnici, saj so za to prej uporabljali naravo in vodo iz potokov. V
vaseh pri sestrah se otroci lahko poizkusijo v igranju instrumentov in se preizkušajo v
različnih telesnih aktivnostih. Nekateri odkrijejo svoj talent in so tako zagnani, da posledično
za svoj uspeh prejemajo različne nagrade in priznanja (World Villages for Children, 2016).
Postopek izbire otrok poteka tako, da gredo sestre Marije k družini otroka na dom, da
ocenijo dejansko situacijo revščine. Veliko staršev, ki jim ne manjka denarja, sebično hoče,
da njihovi otroci tudi hodijo na brezplačno priznano šolanje. V primeru družine z več otroki,
se šola otrok, ki je najstarejši, saj tako lahko prej s služenjem kruha pripomore k preživetju
sebe in ostalih članov primarne družine. Nekateri mladi so na svojem področju tako uspešni,
da gredo celo na univerzo (World Villages for Children, 2016).
Marijine sestre za svoje delo potrebujejo donacije. Otrokom lahko ljudje pomagajo z
nakazili. Priporočena donacija je 20 £. Z darovanimi sredstvi donator pripomore, da ima
otrok oblačila in ostalo osnovno oskrbo, kot so šolske uniforme, šolske potrebščine, knjige
ter za zdravila in zdravstveno oskrbo (World Villages for Children, 2016).
Otroci se učijo tudi praktičnih veščin, kot so tehnično risanje, računalništvo, knjigovodstvo,
montaža stavbnega pohištva, popravljanje avtomobilov, krojenje oblačil in podobno. Mnogi
zagnani postanejo zdravniki, zobozdravniki, računovodje, revizorji ter inženirji in
strokovnjaki na različnih področjih (World Villages for children, 2016).
Mladi gredo po končani srednji šoli po svoje, a še vedno pridejo mesečno obiskat otroške
vasi in z ostalimi mladimi podelijo svoja nova doživetja, izkušnje, in jih navdušujejo, da je
vredno vsakega truda narediti šolo, saj je potem življenje lažje (World Villages for children,
2016).
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6 RAZISKAVA DELOVANJA DRUŠTEV: ZVEZE PRIJATELJEV
MLADINE LJUBLJANA MOSTE - POLJE, DRUŠTVA PRIJATELJEV
OTROK MAVRICA IN DRUŠTVA ADRA SLOVENIJA
Izbrala sem tri nevladne organizacije, ki nudijo socialno pomoč otrokom v Sloveniji. To so
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, Društvo prijateljev otrok Mavrica ter
Društvo Adra Slovenija. S predsedniki društev ali strokovnimi sodelavci sem opravila
intervjuje.
Zanimalo me je, koliko zaposlenih in koliko prostovoljcev imajo vsa tri društva, kakšna je
udeležba otrok v organiziranih programih/delavnicah društva, na kakšen način društva
promovirajo humanitarne programe in povabijo otroke k udeležbi ter katere pogoje morajo
otroci izpolnjevati. Dotaknila sem se tudi vprašanj o tem, kdaj starši oziroma skrbniki
zaznajo, da otroci potrebujejo pomoč, kdaj jih vključijo v dejavnosti društva in kdo v
društvih dela z otroki. Seveda me je zanimalo tudi, s katerimi problemi se društva srečujejo
in kakšni so njihovi predlogi za lažje delo. Na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje sem povprašala tudi, ali prepoznavnost njihovega društva vpliva na večjo udeležbo
otrok v programih v primerjavi z ostalimi društvi.

6.1 POVZETEK INTERVJUJEV IN UGOTOVITVE
Primerjava društev Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, Društva
prijateljev otrok Mavrica ter Društva Adra Slovenija
Zaposleni in prostovoljci v društvih
V društvu Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje je 10 zaposlenih in 70
prostovoljcev.
V Društvu prijateljev otrok Mavrica vsa dela opravljajo izključno prostovoljci, ki jih je skupaj
120. Polovica je aktivnih čez vse celo leto, ostali pa pomagajo med letovanjem v poletnih
mesecih.
V Društvu Adra so bile do nedavnega v delovnem razmerju 4 osebe, trenutno je ena oseba
zaposlena za določen, ena za nedoločen čas, vsi ostali pa so prostovoljci. Za obvladovanje
potreb v umirjenem obdobju potrebujejo okrog 10 prostovoljcev, v obdobjih humanitarnih
kriz in urgentnih akcij pa jih pomaga okrog 100.
Iz tega izhaja, da ima največ zaposlenih Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje,
saj ima Društvo Adra zaposleni le dve osebi, Društvo prijateljev otrok Mavrica pa redno
zaposlenih oseb nima. Največ prostovoljcev (120) ima Društvo prijateljev otrok Mavrica,
sledi Društvo Adra s 100 prostovoljci, ki jih aktivirajo po potrebi, ZPM Ljubljana Moste Polje pa ima skupaj 70 prostovoljcev. Iz prej navedenih podatkov izhaja, da ima ZPM
Ljubljana Moste - Polje glede na preostali primerjani društvi najmanj prostovoljcev.
Ugotovila sem, da delovanje društev temelji predvsem na prostovoljcih in da jih nikakor ni
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malo. Posamezniki še vedno radi nesebično nudimo pomoč, kadar jo potrebuje kdo, ki je v
stiski, v zameno pa za to ne pričakujemo plačila.
Humanitarna društva razvijajo različno velike projekte in programe za pomoč različno
velikim skupinam otrok. Projekti in programi pa potrebujejo različno število prostovoljcev.
Tako se morajo prostovoljci pri ZPM Ljubljana Moste - Polje zaradi manjšega števila bolj
aktivno vključevati v naloge, oziroma se morajo načrtovano porazdeliti med projekte in
programe, da jih je dovolj za obvladovanje posameznih skupin otrok v vseh potrebnih
izmenah.
Udeležba otrok v organiziranih programih/delavnicah društev
Društvo ZPM Ljubljana Moste - Polje izvaja več projektov in programov, med njimi letovanja,
zimovanja, počitniško varstvo, izlete, učno pomoč itd. Zaradi območja, ki ga pokriva društvo,
ima vključenih tudi precej več otrok kot ostala društva.
Za socialno ogrožene otroke so te dejavnosti oziroma počitnice brezplačne. Projekti
Botrstvo, Volja vselej najde pot ter letovanja, so namenjeni otrokom iz vse Slovenije.
Največ otrok je vključenih v projekt Botrstvo, vendar gre pri tem bolj za enosmerno finančno
podporo. V projekt Botrstvo je vključenih več kot 4800 otrok, v projekt Volja vselej najde
pot pa okoli 700. V zadnjem letu je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje
brezplačno letovanje nudila 331 otrokom v Zambratiji, 82 otrokom v Savudiriji ter 543
otrokom v počitniškem domu Kranjska Gora. Brezplačnih izletov se je v letu 2016 udeležilo
382 otrok, počitniškega varstva pa 120 otrok.
V Društvu prijateljev otrok Mavrica se letovanj udeleži 132 otrok, božično-novoletne
delavnice pa obišče 20 otrok. Društvo v sodelovanju z revijo Mavrica organizira tudi
mavrične igre, katerih se udeleži med 80 in 100 otrok. Društvo tako čez leto nudi pomoč
približno 250 otrokom. V Društvu Adra je udeležba otrok odvisna od vrste programa. V
projektu Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki je udeleženih okoli 300 otrok, v osnovni šoli
v Burundiju pa društvo pomaga okrog 400 otrokom. Društvo Adra se je vključilo tudi v
pomoč begunskim otrokom.
Podobni projekti v vseh treh društvih so Volja vselej najde pot in letovanja pri Zvezi
prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, pri Društvu prijateljev otrok Mavrica letovanja
in delavnice, pri Društvu Adra pa poleg letovanj še pomoč socialno ogroženim otrokom pri
plačljivih šolskih dejavnostih v okviru projekta Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki.
Ugotovila sem, da je največ otrok udeleženih v programih in projektih društva ZPM Ljubljana
Moste - Polje, saj je v vsem letu brezplačno letovalo na različnih lokacijah več kot 950 otrok.
Ostali otroci so se udeleževali tudi izletov, učne pomoči in počitniškega varstva. Društvo
letno omogoča brezplačno udejstvovanje krepko čez 1000 otrokom. Zvezi prijateljev
mladine Ljubljana Moste - Polje glede na pomoč otrokom sledi Društvo Adra, ki v Sloveniji
nudi pomoč več kot 300 socialno ogroženim otrokom v projektu Napolnimo Slovenijo s
srečnimi otroci. Adra pomaga tudi veliko begunskim otrokom, tako da je številka otrok
gotovo višja. Najmanj otrok pokriva Društvo prijateljev otrok Mavrica, ki pomoč nudi okrog
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250 otrokom. To je povsem razumljivo, saj v društvu ni zaposlenih, ki bi vsakodnevno delali
na projektih, temveč delujejo le študentje in mladi prostovoljci, ki svoj prosti čas
produktivno porabljajo za humanitarno razdajanje, ki seje srečo med socialno ogroženimi
otroki.
Promocija društva in povabilo otrok v humanitarne programe
Društvo ZPM Ljubljana Moste - Polje promovira svoje programe tako, da starše otrok, ki
iščejo pomoč neposredno pri društvu, seznanijo s programi, ali pa jih o programih obvestijo
svetovalne službe šol in vrtcev, centrov za socialno delo ali drugih strokovnih služb, ko se
le-te seznanijo z njihovim problemom. Za pridobivanje donacij za izvedbo humanitarnih
programov uporabljajo spletne strani, posebnost v slovenskem prostoru pa je prav gotovo
projekt Botrstvo, ki je tvoril edinstveno sodelovanje med radijsko postajo Val 202 in
društvom ZPM Ljubljana Moste - Polje. Redno sodelujejo tudi z Nedeljskim dnevnikom,
Žurnalom24 in revijo Zdravje, kamor posredujejo zgodbe družin in zagotovijo finančno in
materialno pomoč. Zgodbe niso tako odmevne kot pri Botrstvu na Valu 202, so pa vsekakor
pomembne za družine, saj velikokrat z donacijami bistveno olajšajo njihove stiske.
Ob vsem tem se ZPM kot organizacija udeležuje različnih dogodkov in izvaja aktivnosti za
namene pridobivanja sredstev.
Društvo prijateljev otrok Mavrica otroke privablja z oglasom v otroški reviji Mavrica, ki jo
otroci izredno radi prebirajo, ter preko spletne strani društva in družabnega omrežja
facebook.
Društvo Adra širi informacije in oglašuje programe preko spletne strani društva in družbenih
omrežij. Ime in delovanje društva pa širijo tudi v sodelovanju s projektnimi partnerji, kamor
spadajo šole, lokalni centri za socialno delo in druga lokalna društva. Otroci se priključijo
posameznemu projektu, kjer jim zagotovijo aktivnosti oziroma storitve v okviru projekta.
Ugotovila sem, da vsa društva za obveščanje uporabljajo sodobna družabna omrežja in
spletne strani. Največ podpore ima društvo ZPM Ljubljana Moste - Polje, predvsem pri
projektu Botrstvo, ki ga oglašujejo na radijskem programu Val 202. Tak način omogoča
sprotno in tekoče informiranje širše množice državljanov, ki se nato lahko v vsakem trenutku
odločijo pomagati. Zgodbe otrok v stiski, ki se obračajo na njihovo društvo, lahko zasledimo
tudi v dveh časopisih in reviji. Najmanjšo promocijo ima Društvo prijateljev otrok Mavrica,
saj je tudi najmanjše društvo in nima zaposlenih.
Pogoji vključitve otrok v programe društva
Pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje se v projekte Volja vselej najde pot,
Botrstvo in letovanja vključujejo otroci socialno ogroženih družin iz vse Slovenije. Pogoj za
vključitev je izpolnitev obrazca ter predložitev dokumentov, ki dokazujejo socialno
ogroženost družine. Vloga mora biti potrjena s strani strokovne osebe; centra za socialno
delo, šolske svetovalne službe, vrtčevske svetovalne službe, zdravstvenih domov oz. druge
strokovne osebe, ki pozna družino, njeno dinamiko in življenje. To velja tudi za projekt
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Botrstvo. V humanitarna letovanja društvo vključuje otroke, pri katerih se zazna socialna
ogroženost družine, in otroke, katerih družine so vključene v projekt Volja vselej najde pot
ali v projekt Botrstvo v Sloveniji. Večinoma so to otroci, stari med 5 in 17 let.
V Društvu prijateljev otrok Mavrica, morajo biti otroci, ki se udeležujejo organiziranega
letovanja, stari med 5 in 15 let. Prihajati morajo iz socialno ogroženih družin.
V Društvu Adra Slovenija ima vsak program svoje pogoje, ki jih morajo otroci izpolnjevati,
če želijo program koristiti. Prvi pogoj v vseh projektih je nedvomno socialna stiska v družini.
V letovanje so načeloma vključeni osnovnošolci, stari med 6 in 15 let.
V vseh treh društvih je osnovni pogoj za udeležbo otrok v programih njihova socialna
ogroženost, ki se dokaže z dokumenti. V Društvu prijateljev otrok Mavrica in ZPM Ljubljana
Moste - Polje, morajo biti otroci za udeležbo stari najmanj 5 let, v Društvu Adra pa najmanj
6 let. Najvišja starost otrok pa je pri Društvu prijateljev otrok Mavrica in Društvu Adra 15
let, pri ZPM Ljubljana Moste - Polje pa sprejemajo otroke do 17. leta starosti.
Zaznave bližnjih oz. okolice za vključitev otrok v programe društva
Na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje pravijo, da potrebe otrok najpogosteje
zaznajo šole in strokovne službe, včasih pa se tudi starši sami obrnejo na društvo. Mlajši
šolar se sam ne bo odločil za vstop npr. v počitniško varstvo.
V Društvu prijateljev otrok Mavrica za prijave večinoma poskrbijo starši in otroka vključijo v
programe. Nekoliko starejši otroci pa imajo možnost sami najti vabilo v reviji Mavrica in
staršem izraziti željo po počitnicah skupaj s prijatelji, saj običajno s starši zaradi finančne
stiske družine ne morejo dopustovati.
Društvo Adra Slovenija običajno sodeluje s šolami in lokalnimi centri za socialno delo. S
starši so v neposrednem kontaktu le, kadar sodelujejo z lokalnimi društvi.
V vseh društvih ugotavljajo, da otroci sami v večini primerov ne poznajo ne programov ne
samih društev. Otroci običajno sami ne izrazijo želje, da bi se udeležili katere od delavnic,
letovanja ali morebiti katerega od drugih programov. V večini primerov jih vpišejo starši, ali
to predlagajo strokovne službe v sodelovanju z nevladnimi organizacijami.
Delo z otroki
Za otroke so zadolženi pedagoški vodje in vzgojitelji. Ti so zaposleni na ZPM Ljubljana Moste
- Polje kot dolgoletni sodelavci, z zvezo pa sodelujejo tudi študentje različnih študijskih
smeri. Nekateri med njimi so prostovoljci. Skupen jim je izrazit čut za delo z otroki. Vsi se
dodatno strokovno usposabljajo za odgovorno delo, ki ga opravljajo.
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V vseh društvih z otroki delajo prostovoljci. Nekateri med njimi so tudi poklicni vzgojitelji.
Pri društvih ZPM Ljubljana Moste - Polje in Adra pa pomagajo tudi pedagoški vodje oziroma
učitelji.
Problemi društev in predlogi za lažje delo
Društva se srečujejo tudi z različnimi drugimi problemi. Društvo ZPM Ljubljana Moste - Polje
se npr. na ravni projektov in programov srečuje s premalo namenskimi sredstvi iz državnega
proračuna, zaradi česar pogosto ne morejo zagotavljati kvalitetnega izvajanja
socialnovarstvenih programov in strokovnega kadra.
Pogosto se srečujejo tudi z birokratskimi ovirami na posameznih programih, ki jim vzamejo
veliko časa, posledice pa najbolj občutijo pomoči potrebni uporabniki.
Problem je tudi v premajhnem posluhu zainteresirane javnosti za dosežke njihovih
programov. Na ravni društva pa je pogost problem v prešibkem povezovanju s sorodnimi
humanitarnimi, socialnovarstvenimi in drugimi podobnimi nevladnimi organizacijami.
Velik problem predstavlja tudi pomanjkanje ustreznih prostorov v urbanih središčih in večjih
mestih, kot je npr. Ljubljana. Primerni prostori za izvajanje programov v urbanih središčih
imajo visoke cene, organizacije pa lastniških prostorov nimajo. Problem predstavljajo tudi
slabe možnosti informiranja javnosti o dejavnostih društva, kar pa ponovno izvira iz
pomanjkanja sredstev. Sredstva so pomembna za plačilo strokovnega dela, ki je v tako
obsežnih in strokovnih projektih neizogiben. Torej za strokovno delo in pomoč moramo
zagotoviti tudi plačilo, predvsem pa varnost zaposlenih.
Društvo prijateljev otrok Mavrica ima največ problemov z zagotavljanjem finančnih sredstev.
Osnovni vir financiranja so finančna sredstva, ki jih pridobijo od donatorjev, teh pa je vedno
manj, saj zaradi slabe davčne politike države, ki jim ne zagotavlja primernih davčnih olajšav,
namenjajo vse manj sredstev.
Društvo Adra ima največ problemov s pomanjkanjem primernega kadra. Kronično jim
primanjkuje sredstev za kratkoročna financiranja. Velike težave jim povzroča izgorelost
prostovoljcev, ki so zaradi pomanjkanja kadra preobremenjeni.
Iz prej navedenega lahko zaključimo, da vsa društva pesti kronično pomanjkanje sredstev.
Država humanitarnim društvom namenja premalo sredstev, zaradi česar imajo nenehne
probleme s kratkoročnim financiranjem. Zaradi nedavne gospodarske krize so bile
gospodarske družbe primorane racionalizirati poslovne procese, kar pa je posledično
pripeljalo do krčenja donatorskih sredstev. Vsem bi prišlo prav tudi več zaposlenih in
prostovoljcev, saj je poleg organizacije, pridobivanja sredstev in izvedbe projektov tudi
veliko dela z birokratskimi ovirami.
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6.2 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
Med raziskavo je bilo ugotovljeno, da bi vsa društva za svoje delovanje potrebovala več
finančnih in materialnih sredstev. Izboljšanje finančnega in materialnega položaja je
mogoče doseči z večjim naborom podpornikov, donatorjev in sponzorjev. Te bi lahko
pridobili z zmanjšanjem davčnih olajšav za sredstva, ki bi jih namenili društvom ter z
izgradnjo infrastrukturnih objektov za ta namen. Z izboljšanjem finančnega položaja bi lahko
namenili več sredstev za promocijo, pridobljena materialna sredstva pa bi zraven izdatnejših
finančnih sredstev omogočala kvalitetnejšo izvedbo posameznih projektov in programov.
Na ta način bi bilo mogoče zagotoviti finančno pomoč večjemu številu otrok kot do sedaj.
S kakovostnejšimi projekti in programi pa bi se pomoči potrebnim otrokom zagotovila
kvalitetnejša integracija v družbo. S tem bi se jim okrepila samozavest in občutek, da so del
družbe, kar je ključnega pomena za osebnostni razvoj vsakega posameznika.
Velik problem v društvih predstavlja tudi pomanjkanje strokovnega kadra in prostovoljcev
za delo s ciljnimi skupinami otrok. Ugotovljeno je bilo, da se člani pogosto srečujejo z
izčrpanostjo in izgorelostjo zaradi obilice nalog in funkcij, ki jih opravljajo v društvih. Širši
nabor prostovoljcev bi med drugim omogočil lažje spoprijemanje z birokratsko
problematiko, pa tudi naloge in funkcije bi bilo tako mogoče porazdeliti med večje število
posameznikov, kar bi omogočilo njihovo psihično in fizično razbremenitev. Delo strokovnega
kadra in prostovoljcev bi na ta način postalo znosnejše. Tudi na tem področju bi lahko
pomagala država. Posameznikom, ki bi se vključili v prostovoljno delo, bi lahko država
namenila posebno davčno olajšavo. Na ta način bi se prostovoljstvo stimuliralo, kar bi prav
gotovo spodbudilo in sprožilo reakcijo zanimanja za to delo med večjim številom
posameznikov, kot jih je do sedaj.

6.3 PREVERJANJE ZASTAVLJENIH HIPOTEZ
Hipoteze, ki sem jih postavila, so sledeče:
Hipoteza 1: Kljub relativno visoki stopnji revščine in brezposelnosti obstaja velika
razvejanost društev in prostovoljcev.
Hipoteza je potrjena, saj je društev v Sloveniji zelo veliko. V teh, ki sem jih preučevala, je
še posebno veliko število prostovoljcev, ki nesebično pomagajo najšibkejšim članom naše
družbe, tj. otrokom, in tako poskrbijo, da se posameznikom, ki prejmejo pomoč, zagotovijo
človeka dostojno življenje.
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje ima okoli 70 prostovoljcev. V Društvu
prijateljev otrok Mavrica vsa dela opravljajo izključno prostovoljci, ki jih je skupaj 120.
Polovica je aktivnih čez vse celo leto, ostali pa pomagajo med letovanjem v poletnih
mesecih. V Društvu Adra za obvladovanje potreb v umirjenem obdobju potrebujejo okrog
10 prostovoljcev, v obdobjih humanitarnih kriz in urgentnih akcij pa jih pomaga okrog 100.
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Hipoteza 2: Nevladne organizacije v Sloveniji nudijo bolj raznoliko pomoč socialno
ogroženim otrokom kot v posameznih tujih državah.
Hipoteza je potrjena. Glede na Children International in World Villages for the Children
imajo društva v tujih državah manj programov in organizirane pomoči kot slovenska društva
(Adra, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, Društvo prijateljev otrok Mavrica).
Tuja društva skrbijo predvsem za to, da so otroci deležni osnovnih materialnih dobrin,
zdravstvene oskrbe in osnovne izobrazbe, ki jim omogoči zaposlitev. Slovenska društva pa
poleg materialne in finančne pomoči, nudijo še veliko delavnic in aktivnosti, kjer se otroci
družijo z vrstniki, osebnostno rastejo, odkrivajo talente, ustvarjajo in tako vsaj za kratek
čas pozabijo na skrbi, kot so slabe družinske razmere, bolezni in revščina. V slovenskih
društvih ZPM Ljubljana Moste - Polje, Društvo prijateljev otrok Mavrica, Adra, pa tudi Karitas
in Rdeči križ Slovenije nudijo otrokom v slabih socialnih razmerah tudi brezplačno
preživljanje poletnih počitnic na morju. To otrokom veliko pomeni, saj jim starši tega ne
morejo nuditi.
Hipoteza 3: Ker sta Društvo prijateljev otrok Mavrica in Društvo Adra v slovenski javnosti
manj poznani, imata v svoje projekte vključenih manj otrok in prostovoljcev.
Hipoteza je delno potrjena. Prepoznavnost je prav gotovo pozitivna lastnost. Za razvoj
humanitarnih programov ima prepoznavnost pomemben vpliv in omogoča izvedbo več
posameznih programov, ki so odvisni od razpoložljivih sredstev, kar posledično pomeni
večjo možnost za vključitev večjega števila otrok in mladih.
Največje število vključenih socialno ogroženih otrok, ki jim je nudena brezplačna udeležba
v programih ima Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. To ji uspeva s
kakovostnim oglaševanjem. Njihov projekt Botrstvo je izjemno odmeven v medijih. O njem
se pogosto sliši po radijskih kanalih, za radio pa lahko z gotovostjo trdimo, da je najbolj
razširjen medij. Tovrstna informacija pri mnogih sproži občutek solidarnosti in se zato
odločijo za donacijo finančnih sredstev. Tako na zelo hiter in s tem učinkovit način storijo
nekaj dobrega za pomoči potrebnega. Oglaševana je tudi možnost doniranja finančnih
sredstev za otroke, ki jim starši zaradi pomanjkanja ne morejo nuditi preživljanja počitnic
na morju. Zgodbe otrok v stiski, ki se obračajo na njihovo društvo, lahko zasledimo tudi v
dveh časopisih in reviji. Društvo prijateljev otrok Mavrica in Društvo Adra pa širši javnosti
nista toliko poznana. Posledično zato zberejo manj sredstev, zaradi česar ne morejo
omogočiti počitnic toliko otrokom, kot bi si želeli, in s tem kvalitetnega preživljanja prostega
časa. Zanimivo pri tem pa je, da ima Društvo prijateljev otrok Mavrica kljub manjšemu
številu registriranih pomoči potrebnih otrok največ prostovoljcev. Trenutno je evidentiranih
kar 120. Iz tega sem ugotovila, da medijska prepoznavnost ni ključnega pomena za število
prostovoljcev; manjše društvo lahko kljub slabši prepoznavnosti pritegne večje število
prostovoljcev.
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7 ZAKLJUČEK
V Sloveniji je veliko socialno ogroženih otrok. Država jim v celoti ne more pomagati, zato
so to vlogo prevzele nevladne organizacije. Te imajo veliko prostovoljcev, ki nesebično
darujejo svoj prosti čas, znanje in izkušnje. Za otroke, ki so vključeni v programe društev,
je to bistvenega pomena, saj se počutijo sprejete in varne. Poleg tega se naučijo veliko
novih stvari in doživijo počitnice, kakršnih jim starši ne bi mogli omogočiti.
V magistrski nalogi sem predstavila socialne pravice s področja socialne pomoči otrokom.
Od socialnih pravic v Sloveniji s področja družine sem izbrala otroški dodatek, pravico do
starševskega dopusta, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego
otroka ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.
Slovenska družba se je že pred leti pričela preoblikovati iz socialističnega v kapitalistični
sistem upravljanja. Preoblikovanje je v vse pore družbe prineslo nove oblike socialnih
zahtev, ki so terjale nov način regulacije pomoči socialno najšibkejšim slojem prebivalstva.
Lastniki kapitala v kapitalistični ureditvi namenjajo socialno šibkim le sredstva, ki so
zakonsko predpisana. Podjetja posebnih skladov za ta namen nimajo predvidenih. Vsa
sredstva, ki se namenjajo socialno šibkim, se izplačujejo iz zbranih davkov.
Zaradi potreb socialno ogroženih se je morala preoblikovati celotna zakonska regulativa, ki
so jo države članice morale povzeti po Evropskih predpisih. Ker pa je sredstev pomoči
potrebnim občutno premalo, so se oblikovale razne humanitarne organizacije. Velika sreča
je tudi, da je družbena zavest našega prebivalstva usmerjena v pomoč socialno ogroženim
skupinam. Z veliko gotovostjo je mogoče trditi, da to izhaja iz predhodne socialistične
ureditve, v kateri so imela vsa podjetja za ta namen ustanovljene posebne sklade.
V nalogi je predstavljen tudi prag tveganja revščine v Sloveniji in svetu. Stopnja tveganja
revščine glede na starost se v Sloveniji iz leta v leto povečuje. Stopnja tveganja revščine
glede na dokončano izobrazbo, se dviguje tudi pri mladostnikih, starih 16 ali več, ki so brez
ali z dokončano osnovno šolo. Iz pregleda statističnih podatkov o revščini sem ugotovila,
da se dolgotrajna revščina še pogreza. Posledično imajo otroci zelo malo priložnosti za
zdravo in kakovostno življenje.
Iz resničnih zgodb razberemo, da je v Sloveniji veliko družinskih stisk in staršev, ki so po
dolgih letih izgubili službo. Zaradi finančnih stisk in nezmožnosti preživljanja družine so
starši tudi duševno na tleh. Seveda se posledično vse odraža na otrocih. Veliko družin ima
samo en minimalen obrok hrane. Ljudje obupujejo, saj ne zmorejo plačevati niti najema
stanovanja. Veliko staršev je tudi invalidov ali samohranilcev. Precej je tudi družin s tremi
ali več šoloobveznimi otroki. Mnogi imajo tudi neurejene bivalne razmere, saj ni denarja za
obnovo.
Predstavila sem nekaj društev na področju socialno ogroženih otrok, ki delujejo v Sloveniji.
To so Karitas, Rdeči križ, Unicef, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, Društvo
prijateljev otrok Mavrica ter Društvo Adra Slovenija. Zaobsegla sem tudi dve društvi, ki na
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istem področju delujeta v tujini. To sta Children International ter World Villages for children.
Obe društvi delujeta v več državah. Delovanje Children International je podobno projektu
Botrstvu na ZPM Ljubljana Moste - Polje. Temelji na sponzoriranju otrok v hudi revščini z
mesečnim prispevkom za osnovne materialne stvari, zdravstvene storitve in šolanje. Za
razliko od Botrstva pa lahko sponzorji poleg pisem, risb, slike otroka in poročila o napredku,
otroka tudi obiščejo. Društvo po potrebi spremlja otroke tudi do 19. leta. Pomaga jim, da
končajo šolo, se naučijo reševanja problemov in sprejemanja premišljenih odločitev. Pri
World Villages for Children prav tako spremljajo otroka do mature. World Villages so vasi
za otroke, kjer Marijine sestre skrbijo za bolne, onemogle otroke, ki nimajo ne skrbnikov ne
denarja. V okviru programov hodijo tudi v brezplačno šolo, da pridobijo poklic.
V raziskovalnem delu sem se osredotočila na delovanje Zveze prijateljev mladine Ljubljana
Moste - Polje, Društva prijateljev otrok Mavrica ter Društva Adra. S predsedniki oziroma
strokovnimi sodelavci društva sem opravila intervjuje.
Ugotovila sem, da ima največ zaposlenih Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje,
Društvo prijateljev otrok Mavrica pa redno zaposlenih oseb nima. Največ prostovoljcev ima
Društvo prijateljev otrok Mavrica, najmanj pa ZPM Ljubljana Moste - Polje. Ugotovila sem,
da delovanje društev temelji predvsem na prostovoljcih in da jih nikakor ni malo.
Posamezniki še vedno radi nesebično nudimo pomoč, kadar jo potrebuje kdo, ki je v stiski,
v zameno pa za to ne pričakujemo plačila.
Humanitarna društva razvijajo različno velike projekte in programe za pomoč različno
velikim skupinam otrok. Projekti in programi pa potrebujejo različno število prostovoljcev.
Tako se morajo prostovoljci pri ZPM Ljubljana Moste - Polje zaradi manjšega števila
načrtovano porazdeliti med projekte in programe, da jih je dovolj za obvladovanje
posameznih skupin otrok.
Podobni projekti v vseh treh društvih so Volja vselej najde pot in letovanja pri Zvezi
prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, pri Društvu prijateljev otrok Mavrica letovanja
in delavnice, pri Društvu Adra pa poleg letovanj še pomoč socialno ogroženim otrokom pri
plačljivih šolskih dejavnostih v okviru projekta Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki.
Ugotovila sem, da je največ otrok udeleženih v programih in projektih društva ZPM Ljubljana
Moste - Polje. Največ otrok se je udeležilo letovanja, ostali otroci so se udeleževali tudi
izletov, učne pomoči in počitniškega varstva. Društvo letno omogoča brezplačno
udejstvovanje krepko čez 1000 otrokom. Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje
glede na pomoč otrokom sledi Društvo Adra, ki v Sloveniji nudi pomoč več kot 300 socialno
ogroženim otrokom v projektu Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki. Adra pomaga tudi
veliko begunskim otrokom, tako da je številka otrok gotovo višja. Najmanj otrok pokriva
Društvo prijateljev otrok Mavrica, ki pomoč nudi okrog 250 otrokom. To je povsem
razumljivo, saj v društvu ni zaposlenih, ki bi vsakodnevno delali na projektih, temveč
delujejo le študentje in mladi prostovoljci. Svoj prosti čas produktivno porabljajo za
humanitarno razdajanje, ki seje srečo med socialno ogroženimi otroki.
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Ugotovila sem, da vsa društva za obveščanje uporabljajo sodobna družabna omrežja in
spletne strani. Največ podpore ima društvo ZPM Ljubljana Moste - Polje, predvsem pri
projektu Botrstvo, ki ga oglašujejo na radijskem programu Val 202. Tak način omogoča
sprotno in tekoče informiranje širše množice državljanov, ki se nato lahko v vsakem trenutku
odločijo pomagati. Zgodbe otrok v stiski, ki se obračajo na njihovo društvo, lahko zasledimo
tudi v dveh časopisih in reviji. Najmanjšo promocijo ima Društvo prijateljev otrok Mavrica,
saj je tudi najmanjše društvo in nima zaposlenih.
V vseh treh društvih je osnovni pogoj za udeležbo otrok v programih njihova socialna
ogroženost, ki mora biti dokazana. V Društvu prijateljev otrok Mavrica in ZPM Ljubljana
Moste - Polje, morajo biti otroci za udeležbo stari najmanj 5 let, v Društvu Adra pa najmanj
6 let. Najvišja starost otrok pa je pri Društvu prijateljev otrok Mavrica in Društvu Adra 15
let, pri ZPM Ljubljana Moste - Polje pa sprejemajo otroke do 17. leta starosti.
Otroci sami v večini primerov ne poznajo ne programov ne samih društev. Običajno sami
ne izrazijo želje, da bi se udeležili katere od delavnic, letovanja ali morebiti katerega od
drugih programov. V večini primerov jih vpišejo starši, ali to predlagajo strokovne službe v
sodelovanju z nevladnimi organizacijami.
V vseh društvih z otroki delajo prostovoljci. Nekateri med njimi so tudi poklicni vzgojitelji.
Pri društvih ZPM Ljubljana Moste - Polje in Adra pa pomagajo tudi pedagoški vodje oziroma
učitelji.
Vsa društva pesti kronično pomanjkanje sredstev. Država humanitarnim društvom namenja
premalo sredstev, zaradi česar imajo nenehne probleme s kratkoročnim financiranjem.
Zaradi nedavne gospodarske krize so bile gospodarske družbe primorane racionalizirati
poslovne procese, kar pa je posledično pripeljalo do krčenja donatorskih sredstev. Vsem bi
prišlo prav tudi več zaposlenih in prostovoljcev, saj je poleg organizacije, pridobivanja
sredstev in izvedbe projektov tudi veliko dela z birokratskimi ovirami.
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PRILOGE
Priloga 1: Intervju s strokovno sodelavko projekta Volja vselej najde pot na
Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje

Intervju s strokovno sodelavko projekta Volja vselej najde pot na Zvezi
prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje

Koliko zaposlenih in koliko prostovoljcev ima društvo?
Zaposlenih je 10, prostovoljcev pa okoli 70.

Kakšna je udeležba otrok v organiziranih programih/delavnicah društva?
Humanitarno izvajamo več projektov in programov, med njimi letovanja, zimovanja,
počitniško varstvo, izlete, učno pomoč itd. Za socialno ogrožene otroke so te dejavnosti
oziroma počitnice brezplačne. Projekti Botrstvo, Volja vselej najde pot ter letovanja so
namenjeni otrokom iz vse Slovenije. V projekt Botrstvo je vključenih več kot 4800 otrok, v
projekt Volja vselej najde pot pa okoli 700. V zadnjem letu smo brezplačno letovanje lahko
nudili 331 otrokom v Zambratiji, 82 otrokom v Savudiriji ter 543 otrokom v počitniškem
domu Kranjska Gora. Brezplačnih izletov se je v letu 2016 udeležilo 382 otrok, počitniškega
varstva pa 120 otrok.

Na kakšen način otroke povabite v društvo oziroma promovirate humanitarne
programe?
Starši otrok se sami obrnejo na nas, ali pa jih o naših programih obvestijo svetovalne službe
šol in vrtcev, centrov za socialno delo ali drugih strokovnih služb.
Za pridobivanje donacij za izvedbo humanitarnih programov uporabljamo spletne kanale
(spletna stran, družabna omrežja, ...), pri projektu Botrstvo pa za ta namen sodelujemo z
Valom 202. Redno sodelujemo tudi z Nedeljskim dnevnikom, Žurnalom24 in revijo Zdravje,
kamor posredujemo zgodbe družin in zagotovimo finančno in materialno pomoč. Zgodbe
niso tako odmevne, kot je Botrstvo na Valu 202, so pa vsekakor pomembne za naše družine,
saj velikokrat z donacijami bistveno olajšajo njihove stiske. Poleg tega se kot organizacija
udeležujemo različnih dogodkov in izvajamo aktivnosti za namene pridobivanja sredstev.

Katere pogoje morajo otroci izpolnjevati, da se lahko vključijo v programe
društva?
V projekt Volja vselej najde pot se vključujejo družine iz vse Slovenije, ki so socialno
ogrožene. Pogoj za vključitev je izpolnitev obrazca ter predložitev dokumentov, ki
dokazujejo ogroženost družine. Vloga mora biti potrjena s strani strokovne osebe, bodisi
centra za socialno delo, šolske svetovalne službe, vrtčevske svetovalne službe, zdravstvenih
domov oz. druge strokovne osebe, ki pozna družino, njeno dinamiko in življenje. To velja
tudi za projekt Botrstvo.
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V humanitarna letovanja vključujemo otroke iz vse Slovenije, pri katerih zaznamo socialno
indikacijo, pa seveda otroke, katerih družine so vključene v projekt Volja vselej najde pot
ali v projekt Botrstvo v Sloveniji. Večinoma so to otroci, stari od 5 do 17 let.

Kdaj starši, skrbniki oz. okolica zaznajo, da potrebujejo pomoč in vključijo
otroka v katero od humanitarnih dejavnosti društva?
Potrebe otrok najpogosteje zaznajo šole in strokovne službe, včasih pa se tudi starši obrnejo
na nas. Mlajši šolar se ne bo odločil sam za vstop npr. v počitniško varstvo.

Kdo v društvu dela z otroki?
Za otroke so zadolženi pedagoški vodje in vzgojitelji. Ti so zaposleni na ZPM Ljubljana Moste
- Polje, bodisi kot dolgoletni sodelavci na ZPM Ljubljana Moste - Polje ali študentje različnih
študijskih smeri. Nekateri med njimi so prostovoljci. Skupen jim je izrazit čut za delo z otroki.
Vsi se dodatno strokovno usposabljajo za odgovorno delo, ki ga opravljajo.

S katerimi problemi se srečujete? Kaj vam otežuje delo v društvu? Kaj
predlagate, da bi se spremenilo za lažje delo – kako bi rešili probleme?

na ravni projektov in programov:
- Premalo sredstev od države za kvalitetno izvajanje socialnovarstvenih programov ter s
tem
povezano
pomanjkanje
strokovnega
kadra,
- veliko birokracije na programih, ki zahteva ogromno časa, trpijo pa uporabniki,
- premajhen posluh zainteresirane javnosti za dosežke naših programov.


na ravni društva:

- Prešibko povezovanje s sorodnimi humanitarnimi, socialnovarstvenimi in drugimi
podobnimi
nevladnimi
organizacijami,
- pomanjkanje ustreznih prostorov v Ljubljani za izvajanje programov na sedežu
organizacije,
- prešibko informiranje uporabnikov o naših dejavnostih, ki zopet izvira iz pomanjkanja
sredstev.
Sredstva so pomembna za plačilo strokovnega dela, ki je v tako obsežnih in strokovnih
projektih neizogiben. Torej za strokovno delo in pomoč moramo zagotoviti tudi plačilo,
predvsem pa varnost zaposlenih.

Ali prepoznavnost vašega društva ZPM Ljubljana Moste - Polje vpliva na večjo
udeležbo otrok v vaših programih glede na ostala društva, ki tudi pomagajo
socialno ogroženim otrokom?
Prepoznavnost je vsekakor pozitivna okoliščina. Kar se tiče humanitarnih programov,
prepoznavnost predvsem vpliva na večjo možnost izvedbe posameznih programov (ki je
odvisna od razpoložljivih sredstev), kar posledično pomeni večjo možnost vključitve otrok
in mladih.
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Priloga 2: Intervju s predsednico Društva prijateljev otrok Mavrica

Intervju s predsednico Društva prijateljev otrok Mavrica

Koliko zaposlenih in koliko prostovoljcev ima društvo?
V Društvu prijateljev otrok Mavrica delujemo samo prostovoljci. Skupaj nas je 120, od tega
na naših letovanjih aktivno sodeluje polovica članov.

Kakšna je udeležba otrok v organiziranih programih/delavnicah društva?
Letovanj se letno udeleži 132 otrok, na božično-novoletnih delavnicah pa približno 20.
Mavrično-katehetske igre, ki jih organiziramo v sodelovanju z revijo Mavrica, obišče okrog
80 do 100 otrok. Društvo tako čez leto nudi pomoč približno 250 otrokom.

Na kakšen način otroke povabite v društvo oziroma promovirate humanitarne
programe?
Otroke povabimo preko spletne in facebook strani ter z objavo v reviji Mavrica. S prijavo
otroci lahko sodelujejo na naših aktivnostih in letovanju.

Katere pogoje morajo otroci izpolnjevati, da se lahko vključijo v programe
društva?
Otroci, ki se udeležujejo našega letovanja, morajo biti stari od 5 do 15 let in morajo prihajati
iz socialno ogroženih družin.

Kdaj starši, skrbniki oz. okolica zaznajo, da potrebujejo pomoč in vključijo
otroka v katero od humanitarnih dejavnosti društva?
V večini za prijave poskrbijo starši in otroke vključijo v naše programe. Malo starejši otroci
lahko tudi sami vidijo vabilo v reviji Mavrica in staršem izrazijo želijo po počitnicah skupaj z
ostalimi otroki, saj navadno z družino zaradi finančne stiske ne morejo dopustovati.

Kdo v društvu z otroki dela?
Z otroki v društvu delamo vsi prostovoljci, tj. tisti, ki se udeležijo spoznavnega dneva in se
strinjajo, da bodo upoštevali pravila in dolžnosti društva.

S katerimi problemi se srečujete? Kaj vam otežuje delo v društvu? Kaj
predlagate, da bi se spremenilo za lažje delo – kako bi rešili probleme?
Največ problemov imamo s financami. Financiramo se z denarjem donatorjev, ki pa jih je
vedno manj oziroma ne dajejo denarja v te namene. Dobro bi bilo, če bi nas še kdo denarno
ali materialno podprl, da bi lažje izvajali naše programe.
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Koliko zaposlenih in koliko prostovoljcev ima društvo?
Nedavno smo ostali brez dveh sodelavk. Trenutno imamo eno osebo zaposleno za
nedoločen ter eno za določen čas. Prostovoljcev je v mirnih časih okoli 10, v času
humanitarnih kriz in urgentnih situacij pa okoli 100.

Kakšna je udeležba otrok v organiziranih programih/delavnicah društva?
Udeležba otrok se razlikuje glede na vrsto programa. V programih Napolnimo Slovenijo s
srečnimi otroki sodeluje okoli 300 otrok. V osnovni šoli v Burundiju se izobražuje okoli 400
otrok. Ostali udeleženci pa so odrasli, begunci in prosilci za mednarodno zaščito.

Na kakšen način otroke povabite v društvo oz. kako promovirate humanitarne
programe?
Društvo ljudi informira preko spleta in družbenih omrežij. Ime in delovanje društva pa se
potem širi tudi v sodelovanju s projektnimi partnerji, kamor spadajo šole, lokalni centri za
socialno delo in druga lokalna društva. Otroci se priključijo projektu, ki je namenjen njim.

Katere pogoje morajo otroci izpolnjevati, da se lahko vključijo v programe
društva?
Vsak program ima svoje pogoje. Prvi pogoj v vseh projektih je zagotovo socialna stiska v
družini. V letovanja so načeloma vključeni otroci od prvega do devetega razreda osnovne
šole.

Kdaj starši, skrbniki oz. okolica zaznajo, da potrebujejo pomoč in vključijo
otroka v katero od humanitarnih dejavnosti društva?
S starši delamo samo, kadar sodelujemo z lokalnimi društvi. Drugače delamo s šolami in
lokalnimi centri za socialno delo, tako da preko njih pomagamo otrokom.

Kdo v društvu dela z otroki?
V društvu z otroki delajo prostovoljci, ki se ukvarjajo s programi za otroke. Pri tem jim
pomagajo tudi učitelji.

S katerimi problemi se srečujete? Kaj vam otežuje delo v društvu? Kaj
predlagate, da bi se spremenilo za lažje delo – kako bi rešili probleme?
Naš največji problem je kadrovska podhranjenost. Imamo tudi premalo sredstev in
kratkoročna financiranja. Velika težava je tudi izgorelost prostovoljcev.
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