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Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 36/2004 - prečiščeno besedilo), 16.
člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/95, 3/98, 17/98, 23/98,
5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) in Sklepa o določitvi dopolnilnih programov na področju
socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letih 2011 in 2012 (Medobčinski uradni vestnik, št.
3/2011) je Mestni svet na 15. redni seji, 27. februarja 2012, sprejel naslednji

SKLEP O DOPOLNITVI
SKLEPA O DOLOČITVI DOPOLNILNIH PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
V MESTNI OBČINI MARIBOR V LETIH 2011 IN 2012
I.
S tem sklepom se k dopolnilnim programom pomembnim za Mestno občino Maribor na področju
socialnega varstva za leto 2012 dodajo naslednji programi:
K točki 3 se doda:
3. SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI
-

Programi Nadškofijske karitas Maribor
Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab
Programi Zveze prijateljev Mladine Maribor
II.

Ostale točke ostanejo nespremenjene. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem
uradnem vestniku.
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SKLEP o dopolnitvi
Sklepa o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini
Maribor v letih 2011 in 2012
Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor
1. Pravne osnove
Pravne osnove za dopolnjen Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v
Mestni občini Maribor v letih 2011 in 2012 se niso spremenile, so enake kot je bilo navedeno v gradivu
za obravnavo na 3. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 20. decembra 2010.
Finančna obremenitev in opisi bodo navedeni v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012.
2. Prikaz programov
Priloga A: Nadškofijska karitas Maribor
Priloga B: Center za socialno delo Maribor-Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab
Priloga C: Programi Zveza prijateljev mladine Maribor
3. Predlog sklepa
Mestni svet sprejme Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi
socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letih 2011 in 2012.

dopolnilnih programov na področju

Pripravile:

Brigita GAJZER PLIBERŠEK

Lilijana Zorko

Direktorica urada

Tatjana Rebernik
Martina Rauter

Priloga A
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR
Socialno varstveni program Sprejemališče za brezdomce s pripadajočimi podprogrami:
• Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico - Maribor
• Zavetišče za brezdomce - odprti tip
• Ljudska kuhinja - Betlehem
• Nočni mobilni servis
• Brezdomska knjižnica
1. SPREJEMALIŠČE ZA BREZDOMCE
Glavni smoter Sprejemališča za brezdomce je socialna podpora brezdomcem, ki pa v sebi vključuje
tako higiensko, nastanitveno, zdravstveno, prehrambno, vzgojno in informativno podporo ter tudi
zagovorništvo in opolnomočenje, prav tako pa nudi seveda skladno z izraženo voljo tudi pomoč v
smislu resocializacije brezdomcev nazaj v »normalno« življenje tako v smislu logistične podpore,
zaposlitve znotraj naše humanitarne organizacije, kot tudi v smislu drugega eventualnega suporta,
primeroma na zdravljenje ipd..
Osnovni namen sovpada z doslej znanimi nameni in smotri, kateri se prakticirajo v EU, še posebej v
organizaciji FEANTSA (krovna evropska organizacija povezana z brezdomstvom) in posledični
definicijami ter tipologijo ETHOS za brezdomstvo s strani te organizacije.
Program Sprejemališča za brezdomce je namenjen
• primarno - brezdomcem
• sekundarno vsem tistim, ki nimajo kako drugače urejenega vprašanja bivališča
• terciarno vsem tistim, ki so v trenutni stiski in potrebujejo tovrstno pomoč.
Temeljna cilja:
•
•

socialna podpora
resocializacija (skladno z željami in voljo uporabnikov).

Delovni čas:
Sprejemališče je odprto čez celo za brezdomce 8 ur dnevno in to vsak delovni dan od 7.00 ure zjutraj
do 15.00 ure popoldan, po potrebi glede na neugodne vremenske razmere tudi dlje.
Program Sprejemališča za brezdomce sloni na treh glavnih sklopih storitev in sicer:
1. Higienski sklop storitev
a) opravljanje osnovnih higienskih opravil, kot so npr.,
- tuširanje
- pranje, sušenje las
- britje
- frizerske storitve, ipd.
b) nudenje novih, čistih oblačil (pranje, sušenje, likanje)
c) sezonska »preobleka" uporabnikov (pomlad/jesen)
č) nudenje obutve
d) sezonska »preobutev« uporabnikov (pomlad/jesen)
2. Dnevni sklop storitev
a) nudenje vsakodnevnega toplega obroka
b) nudenje hladnega obroka
c) nudenje hladnega obroka - za seboj
č) nudenje toplega in hladnega brezalkoholnega napitka
d) nudenje dnevnega prostora za počitek in razgovor
e) nudenje telefona in prevoza glede na izkazano potrebo
f) nudenje dnevnega časopisja, knjig, »animacij« in TV
g) možnost deponiranja osebnih stvari in dokumentacije (depo, blagajna)
h) terensko delo (pomoč, krizne situacije)

j) možnost uporabe računalnika/tiskalnika
3. Svetovalni sklop storitev
a) nudenje svetovalnih storitev in podajanja informacij glede na izkazano voljo uporabnika,
predvsem gre za življenjska, duševna in pravna svetovanja oz. pomoč
b) nudenje storitev v smislu pomoči pri napotitvi uporabnikov na različne druge vladne in
nevladne organizacije, glede na njihovo željo in problem
c) pomoč pri ureditvi osebnih (statusnih) dokumentov
č) ureditev in prijava zakonitega stalnega prebivališča
d) pomoč pri ureditvi obveznega zdravstvenega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja
e) pomoč pri ureditvi zdravljenja (podajanje osnovnih informacij) in aktivna asistenca
f) neposredno sodelovanje z drugimi ustanovami, programi pri reševanju določene
problematike.
Na razpolago imamo naslednje prostorske kapacitete:
- prostor za opravljanje osnovnih higienskih opravil (tuš, britje...)
- predprostor (preoblačenje, feniranje, umazano perilo,…)
- prostor za opravljanje osnovnih sanitarnih opravil (WC,...)
- prostor za konzumiranje hrane I:
- prostor za konzumiranje hrane II.
- prostor za animacijo, razgovor in ogled TV
- prostor za dnevni počitek in spanje
( 2 bivalna kontejnerja)
- sprejemni prostor
- prostor za opravljanje razgovorov in svetovanj
- prostor za sanitarije
- računalniško bralni kotiček
- kuhinja (čajna)
- priročno skladišče

v izmeri 4 m²
v izmeri 6 m²
v izmeri 2 m²
v izmeri 14 m²
v izmeri 10 m²
v izmeri 12 m²
v izmeri 38 m²
v izmeri 7 m²
v izmeri 8 m²
v izmeri 3 m²
v izmeri 6 m²
v izmeri 4 m²
v izmeri 4 m²

Tako je za namen programa zagotovljeno cca. 118 m², ki se pa lahko še razširijo po potrebi glede na
potrebe samih dejavnosti (skupinske narave) še za 60 m².
Kapaciteta je optimalno 35 uporabnikov/dan, največ pa do 52 uporabnikov/dan.
V letu 2011 smo imeli 78 unikatnih uporabnikov, ter posledično imeli 7611 vstopov v program.
Lokacija:
Ljubljanska 23, Maribor.
Program je brezplačen in deluje od leta 1998.
1. 1. AMBULANTA ZA OSEBE BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVE-NEGA ZAVAROVANJA S
POSVETOVALNICO - MARIBOR
Z ustanovitvijo, zagonom in posledičnim delovanjem Ambulante in posvetovalnice za osebe brez
obveznega zdravstvenega zavarovanja želimo pomagati vsem tistim ljudem, pacientom, uporabnikom,
ki ne izpolnjujejo tovrstnih kriterijev po državljanskih pravicah, so brez statusa, stalnega bivališča, tujci,
ali so kako drugače prikrajšani na ta način, da si ne morejo zagotoviti zdravstvenega zavarovanja in s
tem osnovnih zdravstvenih storitev oziroma tovrstne podpore (oskrbe), kot ene izmed temeljnih
postulatov vsake civilizirane in demokratične družbe.
Gre za drugo tovrstno ambulanto za ljudi brez ustreznega zavarovanja na področju Slovenije in šesto
v Evropi.
V letu 2012 deluje v Ambulanti 28 zdravnikov - prostovoljcev, zdravstveni tehnik ter laborantka, prav
tako pa je sestavni del ambulante tudi socialna služba (strokovni delavec, pravnik in prevajalka za
romski in alb. jezik).
Znotraj ambulante govorimo ob slovenskem, še v jezikih bivše države, albanskem, romskem,
angleškem in nemškem jeziku.

Sama opremljenost ambulante za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s
posvetovalnico se je v zadnjih letih izboljšala, tako da smo povsem primerljivi z običajni splošnimi
ambulantami, saj razpolagamo z analizatorjem za kri, analizatorjem za urin, EKG aparatom,
defibrilatorjem, spirometrom, CRP readerjem, oksimetrom
…
Osnovni cilji:
• zagotovitev osnovne zdravstvene storitve
• zagotovitev osnovne zobozdravstvene storitve
• zagotovitev osnovnih zdravil
• zagotovitev socialno varstvene pomoči
• (pri) vzgojitev osnovnih higienskih navad (higienske storitve)
• preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni
• preprečevanje širjenja infekcijskih bolezni
• preventivna dejavnost
• socialna podpora in svetovanje
• osnovna pravna pomoč oz. informacije
• nudenje higienskih pripomočkov
• nudenje oblačil, obutve
• prevoz bolnikov.
Ciljna skupina so ljudje brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja:
• brezdomci
• apatridi
• Romi
• tujci,...
• brez statusa - "izbrisani".
Prostorske kapacitete:
a. Čakalnica
b. Sprejemna pisarna
c. Laboratorij
d. Ordinacija
e. Svetovalnica (socialno varstveni del)
f. Sanitarni vozel za uporabnike (tuš, WC moški, ženske)
g. Sanitarije (2 X) za osebje ambulante
h. Prostor z oblačili, obutvijo, higienskim materialom,…
Delovni čas:
AMBULANTA deluje od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 13.00 ure, prisotnost zdravnika
je vsak ponedeljek med 16.00 in 17.30 uro, sredo in četrtek od 10.00 do 12.30 ure, prav tako vsak dru
gi in tretji teden v mesecu ob sredah tudi popoldan od 15.00 do 16.30 ure.
V letu 2011 smo imeli 378 unikatnih uporabnikov/pacientov.
Lokacija:

Strossmayerjeva 15, Maribor.

Program je brezplačen in deluje od leta 2005.
1. 2. ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE – odprti tip
Zavetišče nudi uporabnikom VARNO, OGREVANO in BREZPLAČNO prenočišče VSAK DAN, med
20.00 uro zvečer in 7.00 uro zjutraj ter v času (ZIMSKO OBDOBJE) od 15.11. do 1.4. od 19.00 ure
zvečer do 8.00 zjutraj.
Lokacija Zavetišča za brezdomce-odprti tip je na Ljubljanski ulici 23, Maribor kjer so (4) štiri bivalne
enote (za dve po moško in žensko populacijo) ter na Ulici Heroja Bračiča (1) ena stanovanjska enota
za družino (6 člansko). Je največje tovrstno zavetišče v Sloveniji, prav tako pa edino, ki razpolaga s
posebno bivalno enoto za družine (do 6 članov).
Temeljna cilja sta:
- varna in brezplačna nastanitev

- socialna podpora
Ciljna skupina so brezdomci, tisti, ki kakorkoli nimajo urejenega prebivališča in tisti, ki so v trenutni
tovrstni stanovanjski, namestitveni stiski. V tem kontekstu upoštevamo iztočnice ETHOSA
(FEANTSA)!
Kapaciteta: 40 ležišč.
V letu 2011 smo imeli 87 unikatnih uporabnikov ter opravili 5676 nočitev.
Program je brezplačen in deluje od leta 2008.
1. 3. LJUDSKA KUHINJA – BETLEHEM
Gre za razdelilno kuhinjo, s katero nudimo primarno brezdomcem ter sekundarno ostalim
marginaliziranim skupinam našega mesta topli obrok.
S vsakodnevnim obrokom posegamo tudi na področje krepitve zdravja, saj je v tej smeri skrbno
sestavljen jedilnik, tako kvalitativno kot tudi kvantitativno ( dnevno 2 hoda).
Lokacija:

Strossmayerjeva 15, Maribor

Kapaciteta: do 145 uporabnikov/dan
V letu 2011 smo imeli 147 uporabnikov ter razdelili 18.877 kosil. Deluje od leta 2010.
1. 4. NOČNI MOBILNI SERVIS
NOČNI MOBILNI SERVIS; gre za terenske obhode po frekventnih točkah na katerih se zadržujejo
brezdomci v Mariboru in jim na ta način tudi nudimo prevoz do našega zavetišča in sicer vršimo obhod
ob 21.00 uri (redni obhod) in ob polnoči (izredni). Sam obhod traja približno eno uro. Na voljo imamo
kombinirano vozilo (1+8 oseb). Nočni mobilni servis je na razpolago vsako noč. Povprečna pot je
dolga cca. 20 km.
Vstopne (redne) točke NOČNEGA MOBILNEGA SERVISA za brezdomce so naslednje:
1.) Qulandija - Studenci
2.) pri Europarku - Pobrežje
3.) avtobusna postaja - Center
4.) železniška postaja - Center
5.) uprava NŠKM - Center
6.) Stolna cerkev - Center
7.) Center za socialno delo - Tabor (Magdalenski park).
Program je brezplačen in deluje od leta 2008.
1. 5. BREZDOMSKA KNJIŽNICA
Gre za dodatni program socializacije brezdomcev, s katerimi le-ti sami kreirajo, urejujejo, etc… lastno
knjižnico in jo tudi sami upravljajo. Na voljo imamo cca. 4000 enot knjižnega gradiva.
Lokacija:

Strossmayerjeva 15, Maribor

Program je brezplačen in deluje od leta 2011.
2. POSEBNOSTI
Gre za prvi brezdomski program v Sloveniji, ki je uspel pridobiti zagonska sredstva s pomočjo javnih
razpisov ES in PHAROVIH programov v letu 1997.
Nadalje je prvi brezdomski program v Sloveniji, ki ga je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
uvrstilo med večletne sofinancirane programe ( obdobje 5 let); katere obdobje sofinanciranja je bilo do
sedaj že trikrat prolongirano.

Vsi zaposleni znotraj programa imajo opravljeno ustrezno večtedensko strokovno izobraževanje in
pridobljen naziv BOLNIČARJA.
Vse aktivnosti v programu Sprejemališča za brezdomce ter v njegovih izhajajočih podrednih programih
so brezplačne.
Strokovne podlage za program temeljijo na Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu Socialna
zbornica Slovenije in Etičnih pravilih Karitas.
3. IZHODIŠČE ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NADŠKOFIJSKE KARITAS MARIBOR V
LETU 2012 IN FINANČNE POSLEDICE
Finančna konstrukcija je samostojno gradivo in bo del finančnega načrta področja za leto 2012. Višina
sredstev bo opredeljena v finančnem načrtu in bo področju socialnega varstva dodana.

Priloga B
SVETOVALNICA ZA ŽRTVE NASILJA IN ZLORAB MARIBOR
1. UVOD
V Letu 2010 se je Center za socialno delo Maribor, zaradi potreb uporabnic, prijavil na Javni razpis
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z novim socialno varstvenim programom, ki pokriva
področje žrtev nasilja in zlorab v Mariboru in ga poimenoval – Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab
Maribor. Ministrstvo je program strokovno podprlo in ga vključilo v sofinanciranje za leto 2011, v ¼
kritja stroškov zaposlitve 1 strokovnega delavca.
Program Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab so vzpostavili v delovanje v smislu širitve obstoječega
programa Materinskega doma Maribor in je namenjen:
- vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom,
- v njem nudijo psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam nasilja,
- terapevtsko pomoč osebam, ki so preživele spolno zlorabo,
- spremstvo in zagovorništvo v institucijah,
- opolnomočenje
- pravno pomoč
- informiranje in usmerjanje v ustrezne oblike pomoči, kakor vso drugo vzporedno pomoč, ki jo
potrebujejo.
Program je namenjen tako osebam po zaključku bivanja v programih, kot so: Varna hiša, Materinski
dom, Krizni center za žrtve nasilja ali tudi takšnim, ki niso nameščene v nobenega od omenjenih
programov ali za namestitev potrebujejo strokovno pomoč pri prepoznavanju in uvidu v situacijo, kakor
tudi pomoč pri namestitvah. Delo poteka individualno in v skupini (samopomočna/terapevtska
skupina).
V programu načrtujejo tudi vzpostavitev varne točke za otroke in mladostnike, kakor tudi nudenje
potrebne psihosocialne podpore in terapevtske pomoči družinam v najrazličnejših stiskah (pomoč pri
urejanju partnerskega in/ali starševskega odnosa) z možnostjo vključitve v družinsko terapijo in/ali
mediacijo, vendar bo tovrsten program pripravljen posebej, po navodilih Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
Dejstvo je, da ženske, matere in otroci tudi po odhodu iz programov (materinski dom, varna hiša,
krizni center za ženske in otroke žrtve nasilja, mladinski dom) potrebujejo veliko dodatne pomoči, da bi
bila njihova vključitev in proces (re)integracije v skupnost uspešna. Dejstvo je tudi, da je pomembno,
da žrtev nasilja lahko zaključi osebno pomoč v okviru razreševanja svojih stisk oz. z njo nadaljuje tudi
po odhodu iz programov. Že od leta 2009 opažajo porast žrtev nasilja, ki prihajajo po informacije, po
pomoč pri usmeritvah v programe, kakor tudi s potrebo po opolnomočenju in pomoči, da bi odhod iz
okolja v katerem bivajo, zmogle. Težave s katerimi se soočajo so vezane tako na osebni, kakor
odnosni nivo – razreševanje posledic nasilja, opolnomočenje, kakor tudi na potrebno pomoč pri
urejanju, ki jo potrebujejo na različnih strokovnih institucijah, kjer se jim zaradi nerazumevanja situacije
velikokrat dogaja, da so dodatno zlorabljene oz. viktimizirane. Ker vsaka sprememba terja proces, je
tudi odločitev za nastanitev v nekem programu lahko dolgotrajen proces. V vseh programih pomoči
opažajo, da nekatere ženske zmorejo izpeljati proces umika iz nasilnega ali kako drugače
neprimernega okolja v katerem so živele pred prihodom k nam, nekatere se vračajo nazaj v to okolje.
Nekatere od njih lahko čez čas ponovno zaprosijo za namestitev, kdaj pa si želijo in potrebujejo
strokovno pomoč brez nastanitve.
Redno sofinanciranje programa s strani države in lokalne skupnosti je za Center ključnega pomena.
Zagotavlja možnost kritja potrebnih stroškov dela in materialnih stroškov za izvajanje programa. Glede
na to, da so stiske žensk vse bolj kompleksne in težke, kakršna je tudi celotna družbena situacija, je
sodelovanje in podpora najranljivejšemu delu prebivalstva, še toliko bolj pomembna.
2. PROGRAM
Program Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor je za enkrat razvojni program, v katerega je
bilo v letu 2011 vključenih 14 uporabnikov (žensk in otrok). Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve mu je v letu 2011 namenilo 15 % od vrednosti programa namenjenega za kritje ¼ stroška za
redno delo 1 zaposlenega delavca. Delo so v letu 2011 opravljali ob rednem strokovnem delu in s

pomočjo prostovoljk, vendar ga zaradi potreb uporabnikov v letu 2012 na tak način ne bo možno
zagotavljati – zagotovo ne v obsegu, ki bi ga uporabniki potrebovali. Ker je v programu zaradi porasta
uporabnikov nujna zaposlitev vsaj ene strokovne delavke, bi v letu 2012 Mestna občina pristopila k
sofinanciranju novega socialno varstvenega programa s katerim se širi mreža pomoči žrtvam nasilja v
regiji in s tem pomaga pri vzpostavitvi v redno delovanje.
S pomočjo donatorjev in Mestne občine Maribor, ki je za namen delovanja programa Svetovalnice za
žrtve nasilja in zlorab odstopila prostor, so prostore Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, ki se
nahaja v centru mesta Maribor, uredili in je tako dostopna vsem, ki potrebujejo tovrstno pomoč, hkrati
pa dovolj umaknjena, da omogoča zasebnost in anonimnost. Je tudi v bližini vse potrebne
infrastrukture (avtobusna postaja, zdravstveni dom, CSD,…) in dostopna za invalide. Nahaja se na
Slovenski ulici 8 v Mariboru.
3. FINANČNA OCENA PROGRAMA SVETOVALNICA ZA ŽRTVE NASILJA IN ZLORAB MARIBOR
ZA LETO 2012
Izračun predvidene vrednosti programa, ki je razdeljena na proporcionalni delež prebivalcev v
posamezni občini (15 občin Podravske regije), je pripravljen na podlagi stroškov dela, materialnih in
drugih stroškov. V programu bi v prihodnje želeli zaposliti vsaj eno strokovno delavko. Pri posameznih
aktivnostih bi si pomagali s prostovoljci in udeleženci iz programa javnih del. Program so v letu 2010
prijavili na javni razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in ga v tem letu tudi vzpostavili v
delovanje. Strošek na posamezno občino so izračunali po enakem ključu, kakor ga izračunavamo tudi
za program materinskega doma in je vezan na proporcionalni delež prebivalcev v posamezni občini.
Od predvidene vrednosti programa so odšteli predviden delež sofinanciranja s strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve v višini 50 % od vrednosti programa. Ostali delež sredstev je
porazdeljen na Mestno občino Maribor in okoliške občine. Delež za Maribor bi za program znašal
19.731,66 EUR. Finančna obremenitev postavke bo v letu 2012 na ovo vključena v finančni načrt
področja. Sredstva bodo prerazporejena v okviru področja socialnega varstva.
Prav v obdobju krize je podpora in pomoč tistim, ki jih s strokovno pomočjo lahko opolnomočijo za
samostojno življenje in bivanje v prihodnje, zelo pomembna. Žrtve nasilja so velikokrat brez moči,
otrple in polne občutkov krivde. Kot take težko stopijo samostojno in aktivno naprej. Prihodnost vseh
zahteva družbeno (so)odgovornost in sodelovanje. Država nosi svojo odgovornost, lokalna skupnost
je pri tem pomemben podpornik.

Priloga C:
PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
1. UVOD
Zveza prijateljev mladine Maribor skladno s svojim statutom deluje v javno dobro in je izvajalka
humanitarnega programa, za katerega ima v sklopu krovne organizacije Zveze prijateljev mladine
Slovenija priznan status humanitarne organizacije. Status humanitarne organizacije je bil Zvezi
prijateljev mladine Slovenija priznan s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Republike
Slovenije.
V Mestni občini Maribor že od leta 1953 na področju programov prostočasnih in dodatnih aktivnosti za
otroke in mladostnike deluje Zveza prijateljev mladine Maribor (v nadaljevanju: ZPM). ZPM na
območju mestne občine izvaja celodnevne programe, ki so za občino izjemnega pomena.
Predmet predlaganega sklepa je ureditev sofinanciranja programov ZPM. Glede na dejstvo, da gre za
društvo, ki ni niti neposredni niti posredni proračunski uporabniki, je občina pri dodeljevanju sredstev
vezana na določila 215. do 228. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/2006). S sprejemom sklepa na ravni Mestnega sveta Mestne občine
Maribor bo MOM podana pravna podlaga za sofinanciranje delovanja društva na podlagi neposredne
letne pogodbe, upoštevajoč Zakon o socialnem varstvu in 3. točke 213. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Navedenemu društvu bo zagotovljen vir
(so)financiranja izvajanja programov ter podani pogoji za nemoteno izvajanje pomembnih in potrebnih
programov.
2. PREDSTAVITEV PROGRAMOV ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
Zveza prijateljev mladine Maribor izvaja programe, v katere se vsako leto vključujejo otroci in
mladostniki iz Mestne občine Maribor. V sodelovanju s kompetentnimi organizacijami in službami na
področju vzgoje in izobraževanja (šole in vrtci, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
Maribor, Zavod za šolstvo) ter zdravstvenega in socialnega varstva (Zdravstveni dom Adolfa Drolca,
Univerzitetna klinični center Maribor, Center za socialno delo Maribor in drugi) organizira dejavnosti
za otroke in mladostnike že devetinpetdeset let.
Pri ZPM programe načrtujejo in izvajajo skozi strokovno službo ZPM in ob pomoči strokovno
usposobljenih prostovoljcev različnih strokovnih profilov ter posameznikov prostovoljcev / članov
kompetentnih organov zveze, kateri so zaposleni v šolstvu, v vrtcih, na Univerzi Maribor, v pravosodju,
v kulturi in na področju socialnega ter zdravstvenega varstva.
Vsi programi in dejavnosti so namenjeni predvsem otrokom in mladostnikom iz Maribora ter družinam
z otroki. So izraz temeljnih ciljev zveze, ki so zapisani v statutu ZPM in so našteti ob koncu tega
poglavja.
Programi ZPM se izvajajo s poudarkom na delu v skupini ob upoštevanju individualnih potreb otroka
ali mladostnika. Temeljijo na prilagajanju vsebin potrebam in interesom otrok, kar je za odraščajoče
občane zelo pomembno. Temeljna doktrina ZPM je ponujati in zagotavljati enake možnosti vsem
otrokom in mladostnikom. Poseben pomen ima izvajanje programov tudi za socialno in zdravstveno
ogrožene otroke in mladostnike ter otroke s posebnimi potrebami.
Pomen programov, ki jih izvaja ZPM, je bil na področju mesta Maribora prepoznan že pred mnogimi
leti, in vse družbeno politične skupnosti, predhodnice današnje Mestne občine Maribor (v nadaljevanju
MOM) so ta pomen prepoznavale. Leta 1987 je bila sklenjena pogodba med Občino Rotovž in ZPM, s
katero je bila ZPM v upravljanje predana stavba na Razlagovi 16, danes imenovana Dom
ustvarjalnosti mladih (v nadaljevanju DUM). ZPM ima do konca leta 2013 z MOM sklenjeno pogodbo o
brezplačni uporabi stavbe na Razlagovi 16.
ZPM je s strani MOM prepoznana tudi kot stalna in korektna izvajalka programov, ki potekajo v
sodelovanju z mestnimi službami. Stalno sodelovanje poteka z Varnostnim sosvetom, Uradom za
promet, Zavodom za varovanje okolja, Zavodom za šport, Zavodom za turizem, Svetom za vzgojo in
preventivo v prometu, Komisijo za prireditve, Narodnim domom, MKC, Mariborsko knjižnico, Centrom
za socialno delo, mestnimi četrtmi pa tudi z velikim številom mestnih organizacij, ki sodijo na področje
civilne družbe.

ZPM je inkubator prostovoljnega dela v Mariboru, članica Slovenske filantropije in ima že drugo
štiriletno obdobje s strani Urada RS za mladino priznan status Mladinskega centra (MC).
Skladno z nacionalnimi programi ZPM Slovenije ter z usklajenimi programi s strokovnimi službami je
bilo ZPM zaupano izvajanje programov za osnovnošolsko populacijo v sklopu šolskih in izvenšolskih
dejavnosti, za predšolsko populacijo neposredno v vrtcih ali ob vzgojnem procesu, za mladostnike ter
za družine z otroki, starše in odrasle.
Programi za osnovnošolce v sklopu šolskih in izvenšolskih dejavnosti:
- Otroški parlament - na področju vzgoje za demokracijo in varovanja otrokovih pravic,
- Prežihova Bralna značka, na področju kulture in razvoja bralne kulture
- Mladi za napredek Maribora na področju raziskovalnega dela mladih
- Programi za ustvarjalne v DUM in programi Devete dežele v mestnih soseskah na
multidisciplinarnem področju kvalitetnega in dejavnega preživljanja prostega časa
- Mestne prireditve za mlade (Pustni karneval na Trgu svobode in mestnih ulicah, Ustvarjalni
del otroškega in mladinskega Lenta, aktivnosti na vsako leto izbrano temo s področja
otrokovih pravic v času Tedna otroka v oktobru in Veseli december s prihodom dedka Mraza
s Pohorja, povorkami in slovesom).
Programi za predšolske otroke v vrtcih ali ob vzgojnem procesu:
– Bralna značka Palček bralček (področje kulture in zgodnjega uvajanja branja)
– Teden otroka – področje obravnave otrokovih pravic v povezavi s starševstvom in družino
– Veseli december – organiziran obisk prazničnih decembrskih mož v skupinah otrok in
obdaritve otrok iz vrtcev (vzpodbujanje kulturnega izročila in družinskih praznovanj)
Programi za mladino:
– Programi Mobilnega mladinskega centra Leteči avtobus, ki s svojimi preventivnimi programi
deluje v mestnih soseskah, v hladnem in zimskem obdobju pa v domicilnem centru DUM
– Programi informiranja in svetovanja, ki potekajo vsakodnevno v domicilnem centru DUM
občasno tudi na Letečem avtobusu
– Programi svetovanja v stiski, predvsem na telefonu otrok in mladostnikov TOM
– Programi neformalnega izobraževanja in programi izobraževanja za prostovoljno delo, ki
potekajo delno tudi ob podpori mladinskega centra MC - ZPM Maribor
– Programi zagotavljanja pogojev za delo in druženje mladih prav tako v okviru MC - ZPM
Maribor
Programi za družine z otroki, starše in odrasle:
- programi javnih del, ki se izvajajo v dobrobit otrokom in mladini ob podpori ZRSZZ in MOM
- neformalno izobraževanje za mentorje interesnih dejavnosti in prostovoljce, katero se izvaja z
naborom strokovnjakov, zunanjih sodelavcev ZPM
- svetovalno delo in pomoč družinam v stiski, katero poteka s pomočjo donatorskih sredstev
pridobljenih na ZPM Maribor, v mreži ZPM Slovenije in ob izvajanju prostovoljcev iz Društev
prijateljev mladine, članic ZPM Maribor.
- programih letovanj, za predšolske, osnovnošolske otroke in srednješolsko mladino kjer je
sodelovanje ZPM in MOM urejeno v sklopu Pravilnika o izvajanju socialno varstvenih pomoči
MO Maribor
- programi prilagojeni otrokom in mladim s posebnimi potrebami, ki jih ZPM izvaja v sodelovanju
s strokovnimi javnimi službami (DPH in COMR pri ZD A.Drolca, OŠ G.Šiliha in OVI, UM,
Filozofska fakulteta, ZZZS, OE Maribor...) in organizacijami nevladnega sektorja (ZPMS,
FIHO, Slovenska filantropija...)
- programu TOM telefon – telefonsko svetovanje za otroke in mladostnike
Ob predhodno naštetem je ZPM organizator in izvajalec programov v naravi za vrtcev in šole v obeh
svojih počitniških centrih (v Poreču in na Pohorju), organizator ciljnih strokovnih srečanj, pobudnik
mnogih donatorskih in mobilizacijskih akcij, ki potekajo v korist otrokom in mladini.
Tesno sodelovanje s šolami in vrtci, pa tudi s članicami Univerze v Mariboru in Ljubljani (sodelovanje
s področnimi fakultetami), omogoča in vzpodbuja ZPM pri dograjevanju vsebin spremljajočih vzgojno
izobraževalnih programov, ki so predmet rednega programa vzgojno izobraževalnih institucij. Delo z
otroki pri ZPM poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma in avtonomnosti, strokovnosti in
odgovornosti. Soustvarja pogoje za razvoj osebnosti, za varno in srečno otroštvo ter mladost.

Ob izvedbi široko zastavljenih aktivnosti, ki jih organizira strokovna služba ZPM, je potrebno poudariti,
da programi ZPM (tako v šolah kot izven šolskega prostora) potekajo na prostovoljni bazi in da jo na
takšen, torej prostovoljni način, v največji meri izvajajo tudi mentorji. Samo na področju letovanj v
poletnih počitnicah opravijo prostovoljci ZPM vsako leto okrog 55.000 ur prostovoljnega dela, če pa k
temu prištejemo še prostovoljno delo v drugih programih, beleži ZPM letno blizu 80.000 prostovoljnih
ur. Socialni kapital prostovoljnega dela je neprecenljiv, saj pri občanih vzpodbuja socialni čut za
soljudi, kliče k solidarnosti in hkrati izkazuje voljo po podajanju izkušenj ter vzpodbujanju otrok in
mladine k pridobivanju novih znanj.
V posamezne aktivnosti ZPM (stalni programi, projekti, akcije) s vključene različno obsežne skupine
udeležencev. Nekateri programi potekajo kontiniuirano preko celega leta, nekatere akcije le nekaj ur.
Ocena ZPM je, da je v kakšnega od programov ZPM, vključen praktično vsak mariborski
osnovnošolec. Samo v program Prežihove bralne značke je bilo v šolskem letu 2010/2011 vključenih
več kot 14.400 otrok in učencev v vrtcih in šolah Maribora in okoliških občin (od tega polovico v
Mariboru). V program Mladi za napredek Maribora je bilo vključenih 459 avtorjev in mentorjev, morda
najbolj nadarjenih Mariborčanov, ki jim ni bilo žal vložiti truda v raziskovanje in inovativnost. Njihovo
delo je ocenjevalo 129 presojevalcev, v veliki večini profesorjev in sodelavcev Univerze v Mariboru.
Za 1742 otrok je ZPM v poletju 2011 organizirala in izvedla nad 19.100 oskrbnih dni na letovanju,
šole v naravi in drugih obšolskih dejavnosti. Letovanja v Poreču se je udeležilo več kot 1.700 otrok in
spremljevalcev. V letu 2011 je ZPM beležila nad 7.400 dnevnih obiskov popoldanskih delavnic v
DUM in v gostujočih delavnicah v mestnih četrteh. Programi Mestnih prireditev ZPM za otroke in
mladostnike zvabijo na ulice Maribora letno nad 10.000 obiskovalcev.
Poročila o izvedenih programih, statistiki in stroških ZPM skladno z letno pogodbo oddaja Uradu za
vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost.
3. CILJI DELOVANJA ZPM POVZETI PO STATUTU ZPM
Temeljni cilj delovanja ZPM je kvaliteta življenja otrok, mladostnikov in družine, varovanje in krepitev
njihovega zdravja, uveljavljanje njihovih interesov in potreb, zaščite njihovih pravic na osnovi Ustave
Republike Slovenije, Konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in Konvencije o
otrokovih pravicah.
ZPM na organiziran način omogoča in zagotavlja povezovanje mladih občanov po interesnih področjih
tako, da izpopolnijo svoj prosti čas, si pridobijo znanja, sposobnosti in spretnosti na tehničnih in
naravoslovnih ter drugih področjih ob sodelovanju in pomoči ter mentorstvu usposobljenih učiteljev,
vaditeljev, inštruktorjev, vzgojiteljev in drugih prostovoljcev.
ZPM uresničuje svoje cilje z izpolnjevanjem naslednjih nalog :
s koordiniranjem in usklajevanjem aktivnosti društev, ki jih povezuje
z organiziranjem različnih oblik neposredne pomoči otrokom, mladim in družinam
s promoviranjem otrokovih pravic, obravnavanjem kršitev le-teh in predlaganjem ukrepov
ustreznim organom, ki so zadolženi za zaščito
z organiziranjem prireditev, posvetov, seminarjev, svetovalnim delom, telefonskimi nasveti,
pripravo projektov s področja vzgoje za demokracijo, ekologije, mirovništva, bralne kulture,
dodatnega izobraževanja, informiranja, športa in rekreacije, raziskovanja, zdravega načina
življenja...)
z omogočanjem druženja otrok, mladih in družin iz Slovenije in različnih dežel
z omogočanjem medsebojnega povezovanja staršev in drugih, za skupno delovanje v organih
javnih zavodov, krajevnih in občinskih organih, vplivanje na odločitev organov, ki odločajo o
zadevah posebnega in skupnega pomena
z organiziranjem in izvajanjem vseh vrst in oblik prostočasnih aktivnosti, kvalitetnim
preživljanjem prostega časa (različne delavnice, tečaji, timsko in skupinsko delo, prireditve,
tekmovanja
z organiziranjem in izvajanjem počitniških dejavnosti v Mariboru, Sloveniji in tujini
z izobraževanjem in izpopolnjevanjem mentorjev za delo z mladimi na vseh področjih
aktivnosti
z javnim delom in seznanjanjem širše javnosti o potrebnosti dela z mladimi
z drugimi nalogami, katerih cilj je pomagati mladim.

3. IZHODIŠČE ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE V LETU
2012 IN FINANČNE POSLEDICE
Finančne obveznosti sofinanciranja programov prostočasnih in dodatnih aktivnosti, ki jih bo v letu
2012 izvajala Zveza prijateljev mladine Maribor, se s sprejemom tega sklepa ne bodo povečale. Pogoj
za sofinanciranje programov po tem sklepu je najmanj enak obseg izvajanja programov kot v letu
2011.
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Na podlagi 99. clena Zakona o socialnem varstvu (Ur.I. RS, št. 36/2004 - precišceno
besedilo) in 16. clena Statuta Mestne obcine Maribor (Medobcinski uradni vestnik, št. 27/95,
3/98,17/98,23/98,5/2000,
10/2002,6/2004, 13/2004 in 26/2005) je Mestni svet na 3. redni
seji, 20. decembra 2010, sprejel naslednji

SKLEP
o dolocitvi dopolnilnih programov na podrocju socialnega varstva v Mestni obcini
Maribor v letih 2011 in 2012

1.

S tem sklepom se kot dopolnilni programi pomembni za Mestno obcino Maribor na podrocju
socialnega varstva za leti 2011 in 2012 dolocijo naslednji programi:
1. SOCIALNO VARSTVENE SUBVENCIJE IN POMOCI
enkratne denarne pomoci
socialna posojila
socialna kuhinja
brezplacna prehrana za dojencke s socialno ali socialno-zdravstveno
subvencioniranje letovanj otrok in mladine

indikacijo

2. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV SOCIALNO HUMANITARNIH
DRUŠTEV IN PROJEKTI
3. SOCIAlNOVARSTVENI

PROGRAMI

Varna hiša
Materinski dom
Zavetišce za brezdomce
Center za preprecevanje odvisnosti
Dnevni center Zdrava pot .
4.

ENKRATNA DENARNA POMOC OB ROJSTVU OTROKA

5. HUMANITARNA AKCIJA DARUJMO S SRCEM

II.
Za izvajanje dopolnilnih programov se uporabljajo postopki in merila doloceni s Pravilnikom o
postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialno varstvenih pomoci in izvajanju drugih
nalog Mestne obcine Maribor, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na podrocju
socialnega varstva (MUV št. 5/2006), Pravilnikom o enkratni denarni pomoci ob rojstvu
otroka v Mestni obcini Maribor (MUV št. 212007 ), Pravilnikom o predpisovanju in izdajanju
mlecnih preparatov za dojencke in male otroke v Mestni obcini Maribor (MUV št. 7/2008),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proracunskih sredstev za
namen pokroviteljstva v Mestni obcini Maribor (MUV št.30/2008).

III.
Ta sklep zacne veljati naslednji dan po objavi v Medobcinskem uradnem vestniku.
Številka: 12200-149/2010
Datum: 24.11.2010
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