Z dijaki in dijakinjami smo obiskali Center za socialno delo Kamnik

Z dijaki in dijakinjami 1.c razreda, smer pomožni administrator, Srednje šole Centra za
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, smo v četrtek, 14. februarja 2013,
obiskali Center za socialno delo Kamnik.
Tam nas je prijazno sprejela v.d. direktorice centra, mag. Elizabeta Pristav Bobnar. Najprej
nam je opisala dela in naloge centra, ki je eden izmed 62 centrov za socialno delo v Sloveniji,
v katerem je trenutno zaposleno 22 oseb različnih profilov (socialni delavci, ekonomisti,
politologi, specialist klinične psihologije …). Center za socialno delo Kamnik pokriva območje
občin Kamnik in Komenda. Dela in naloga centra zajemajo predvsem izvajanje nalog s
področja javnih pooblastil (izdajanje različnih odločb na podlagi prejetih vlog) ter nekatere
storitve kot prvo socialno pomoč, individualna svetovanja, različne oblike pomoči na domu
ter osebno pomoč, ki vključuje več obiskov osebe na centru.
Poleg pravkar opisanih rednih in zakonsko predpisanih nalog centra (mimogrede: področje
delovanja centrov za socialno delo ureja v Sloveniji okoli 100 različnih zakonov) razvijajo v
Centru za socialno delo v Kamniku tudi obdarovanje brezdomcev za novo leto, vodijo dnevni
center za osebe s težavami v duševnem razvoju »Štacjon«, vodijo skupino za zdravo življenje
ter projekt Mirno morje (v slednjega so vključeni predvsem mladostniki z vedenjskimi
težavami), razvijajo prostovoljstvo (pomoč pri učenju, pomoč pri vzgoji …), izobražujejo
skrbnike in rejnike, predavajo po šolah, sprejemajo dijake in študente na delovno prakso ter
sodelujejo z donatorji, od katerih so najbolj dejavni občina Kamnik, Rotary klub, Lions klub in
Eta Kamnik.
Vsi zaposlenina centrih za socialno delo morajo za zaposlitev za nedoločen čas opraviti tudi
obsežen strokovni izpit.
Predstavitev je nadaljevala gospa Anja Koželj, ki je ena izmed dveh zaposlenih v Dnevnem
centru za osebe s težavami v duševnem razvoju »Štacjon«, ki deluje v okviru Centra za
socialno delo Kamnik. Sredstva za zagotavljanje delovanja dnevnega centra »Štacjon«
zagotavlja občina Kamnik. Glavni namen delovanja dnevnega centra je omogočiti
polnoletnim osebam s težavami v duševnem razvoju aktivno in kvalitetno preživljanje časa
(sprehodi, pogovorne skupine, ustvarjalne delavnice, miselne vaje, kuhanje, športne
aktivnosti) ponavljanje in osvajanje novega znanja (učenje angleškega jezika in osnov
računalništva …). Osebe s težavami v duševnem razvoju naj tako ne bi bile prepuščene
samim sebi, po potrebi se jim nudi tudi konkretna individualna pomoč. V »Štacjon« je
trenutno vključenih 16 oseb.
Delo v sprejemni pisarni nam je predstavila vodja le te, gospa Mateja Hrovat. Izpostavila je
predvsem postopke pri sprejemanju pošte ter ravnanju z njo (opremljanje s prejemno
štampiljko, izpolnitev prejemne štampiljke, »knjiženje« pošte s pomočjo računalniškega

programa, razdelitev pošte strokovnim delavcem). Poudarjeno je bilo skrbno ravnanje s
prispelo pošto, opisan je bil tudi postopek pošiljanja pošte naslovnikom (opremljanje z
žigom, »knjiženje« oddane pošte). Vso pošto (prispelo in oddano) je potrebno tudi ustrezno
arhivirati. K delu v sprejemni pisarni sodi tudi naročanje pisarniškega materiala za potrebe
centra.
Konkretno delo s strankami pa nam je predstavila gospa Sabina Kalaš. Ko prejme vlogo za
različne namene (otroški dodatek, varstveni dodatek, štipendijo, subvencijo, izredno ali
redno denarno socialno pomoč) preveri, ali je vloga popolna. Nato glede na vrsto pravice, ki
jo želi vlagatelj uveljavljati, vloži zahtevek za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Tako
pridobi podatke o letnem dohodku (plači in drugih prejemkih), nepremičninah, stanju na
transakcijskem računu … vlagatelja in družinskih članov. Na podlagi določb ustreznih zakonov
potem spiše odločbo, jo izroči sprejemni pisarni, ki jo potem odpošlje naslovniku. Morebitne
pritožbe na odločbe se v skladu s pristojnostmi rešujejo v Kamniku ali v Ljubljani. Gospa Kalaš
nam je predstavila tudi »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, »Vlogo za izredno
denarno socialno pomoč« ter »Vlogo za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne
dijake«.
Srečanje smo sklenili s pogovorom z mag. Elizabeto Pristav Bobnar, v.d. direktorice Centra za
socialno delo Kamnik, ki je prijazno odgovorila na vsa naša vprašanja. Tako so imeli dijaki in
dijakinje možnost pobliže spoznali tisto, o čemer se učijo v šoli.
Vodstvu in zaposlenim Centra za socialno delo Kamnik smo hvaležni za njihovo predstavitev.
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