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Dr. Pavel Gantar,
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Zadeva: Pisno poslansko vprašanje/pobuda

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi z reševanjem problematike socialnega varstva, ki ga
naslavljam na ministra za delo, družino in socialne zadeve g. Ivana Svetlika.

S spoštovanjem!

Franco Juri, PS ZARES

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje/pobuda
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Pisno poslansko vprašanje v zvezi z reševanjem problematike socialnega varstva
Odbor za delo družino, socialne zadeve in invalide je na svoji 10. seji, 5. novembra
2009 obravnaval problematiko institucionalnega varstva starejših, podlaga za
razpravo pa je bilo gradivo Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
Med drugim so člani odbora sprejeli sklep, v katerem so vlado pozvali, da v roku pol
leta (torej v prvi polovici leta 2010) pripravi in v parlamentarno proceduro vloži
predlog Zakona o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Prav tako je bilo vladi predlagano, da v roku enega leta pripravi nacionalno strategijo
varstva starejših, pri čemer naj se v strokovni javnosti uskladi načrt soočanja z
demografskimi, zdravstvenimi in socialnimi spremembami, pri čemer naj se jasno
opredeli cilje socialnega varstvenega sistema, pričakovano strukturo storitev ter
način in vire za dosego teh ciljev.
Po takratnih navedbah direktorja direktorata na ministrstvu, naj bi omenjeni zakon
že bil posredovan v javno razpravo, vendar ministrstvo do danes še vedno ni
pripravilo končnega besedila in ga posredovalo v parlamentarno proceduro. Še več,
zaradi neučinkovitosti ministrstva je Skupnost socialnih zavodov sama pristopila k
pripravi vsebine zakona, saj se predvsem zaradi težav povezanih s financiranjem
dejavnosti dolgotrajne oskrbe in nege ponudba ne odziva ustrezno na veliko
povpraševanje, kar se kaže v manjši dostopnosti oziroma dolgih čakalnih vrstah.
Dejstvo je, da je modernizacija sistema dolgotrajne oskrbe nujno potrebna, pri čemer
bi nižji standard storitev samodejno vodil v stanje, ko bodo izvajalci postali zgolj
"hiralnice". Poleg dolgotrajne oskrbe pa so posebno skrb namenili tudi pomoči na
domu, ki v primerjavi z Evropo, v Sloveniji močno zaostaja.
Po oceni poslanske skupine Zares, bi glede na predlagano zakonsko vsebino, ki
pomeni dobro osnovo za nadgradnjo sistema, pristojno ministrstvo moralo pristopiti
k skupnemu reševanju tozadevne problematike. Predlog zakona namreč korektno
predstavlja vse težave na področju dolgotrajne oskrbe, pri čemer vsebuje tudi
korektne finančne izračune, na podlagi katerih bi ministrstvo v sodelovanju s
Skupnostjo socialnih zavodov lahko pripravilo končno vsebino zakona, ki bi brez
večjih posegov in sprememb omogočila dolgotrajno oskrbo in nego za starejše.
Po poročanju medijev pa se je ministrstvo odločilo za sestavo tako imenovane
delovne skupine skupaj s predstavniki Združenja občin Slovenije, ki naj bi poiskali
ustrezne rešitve predvsem na področju pomoči na domu in prenosu kadrov z občin
na centre za socialno delo, pri čemer gre po naši oceni za parcialno reševanje
problematike, povezano predvsem s financiranjem oziroma subvencioniranjem
storitev, kar lahko v končni fazi pomeni višjo obremenitev tako za občine kot
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uporabnike. In zopet se je v tem kontekstu pojavila ideja o zniževanju določenih
standardov oziroma izobrazbenih meril za izvajanje dejavnosti.
Pristojnega ministra zato sprašujem, kdaj bo, skladno z obljubami in predlogi članov
odbora za delo, družino in socialne zadeve, v parlamentarno proceduro vložen
predlog zakona, ki bo ustrezneje reševal področje dolgotrajne oskrbe? Prav tako naj
ministrstvo jasno opredeli cilje in rešitve, ki bodo celovito reševale omenjeno
problematiko, saj parcialni pristop, ki se ga loteva ministrstvo v tem trenutku,
pomeni zgolj krpanje obstoječih lukenj, ne rešuje pa osnovnega problema, tudi na
področju spremenjene strukture uporabnikov!
V kolikor pristojno ministrstvo ne bo pristopilo k celovitemu urejanju omenjenega
področja, bomo v Poslanski skupini Zares sami pričeli z aktivnostmi za ustrezno
ureditev področja dolgotrajne oskrbe in nege.

Franco Juri, poslanec PS ZARES

