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v EUR
BLC / POL / PFN / PRG / POD

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

A Bilanca odhodkov
1.184.447.891 1.293.551.941 1.279.218.999
20 SOCIALNA VARNOST
1.184.447.891 1.293.551.941 1.279.218.999
1541 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
6
7.626.368
0
evropsko kohezijsko politiko
2001 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na
2
2.940.100
0
SRGURþMXVRFLDOQHYDUQRVWL
200101 3RGSRUQHGHMDYQRVWLQDSRGURþMXGHOD
2
2.940.100
0
družine ter socialnih zadev
2008 Dolgotrajna oskrba
4
4.686.268
0
200801 Dolgotrajna oskrba
4
4.686.268
0
2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 1.183.587.885 1.285.065.573 1.278.358.999
enake možnosti
2001 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na
47.683.329
31.132.792
25.860.394
SRGURþMXVRFLDOQHYDUQRVWL
200101 3RGSRUQHGHMDYQRVWLQDSRGURþMXGHOD
47.204.060
30.477.075
25.227.695
družine ter socialnih zadev
200102 'HMDYQRVW]XQDQMLKL]YDMDOFHYQDSRGURþMX
479.269
655.717
632.699
socialnega varstva
2002 6RFLDOQHSRPRþLLQQDGRPHVWLODQHSRVUHGQR
388.202.787
440.560.553
440.374.250
XSUDYLþHQFHP
200201 'HQDUQDVRFLDOQDSRPRþ
281.422.787
321.280.457
321.158.020
200202 6RFLDOQRYNOMXþHYDQMHRVHEVWUDMQLPL
51.030.000
59.773.077
59.760.094
prirojenimi ali pridobljenimi okvarami
200203 Pravice po vojni zakonodaji
55.750.000
59.507.019
59.456.135
2003 Socialno varstvene storitve
102.617.468
99.489.268
99.452.249
200301 Centri za socialno delo
52.927.610
52.202.015
52.201.849
200302 Varstveno delovni centri
35.849.158
33.952.500
33.951.989
200303 Zavodi za usposabljanje
13.640.700
13.153.756
13.153.756
200304 Varstvo pravic oseb s težavami v duševnem
200.000
180.997
144.655
zdravju
2004 3URJUDPLVRFLDOQHJDYDUVWYDLQL]HQDþHYDQMH
31.019.860
53.480.795
53.470.743
možnosti za invalide
200401 Programi socialnega varstva
19.017.860
18.854.391
18.845.239
200402 ,]HQDþHYDQMHPRåQRVWL]DLQYDOLGH
12.002.000
34.626.404
34.625.504
2005 Družinski prejemki in starševska nadomestila
595.170.758
641.937.623
641.894.712
200501 Družinski prejemki in starševska nadomestila
595.170.758
641.937.623
641.894.712
2006 3URJUDPLYSRPRþGUXåLQL
2.861.600
2.797.594
2.573.334
200601 3URJUDPLYSRPRþGUXåLQL
2.861.600
2.797.594
2.573.334
2007 Rejništvo
6.151.520
5.901.038
5.901.038
200701 Rejništvo
6.151.520
5.901.038
5.901.038
2008 Dolgotrajna oskrba
9.044.309
8.812.993
7.879.362
200801 Dolgotrajna oskrba
4.764.112
4.743.365
3.809.735
200802 6SRGEXMDQMHL]YDMDQMDVWRULWYHSRPRþQD
4.280.197
4.069.628
4.069.628
domu
2009 Varstvo obolelih in bolniška nadomestila
836.254
952.917
952.917
200901 3ODþLORRGãNRGQLQREROHOLP]DD]EHVWR]R
836.254
952.917
952.917
3340 Ministrstvo za kulturo
860.000
860.000
860.000
2002 6RFLDOQHSRPRþLLQQDGRPHVWLODQHSRVUHGQR
860.000
860.000
860.000
XSUDYLþHQFHP
200204 Drugi transferi za zagotavljanje socialne
860.000
860.000
860.000
varnosti

108,00
108,00
0,00

98,89
98,89
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
108,01

0,00
0,00
99,48

54,23

83,06

53,44

82,78

132,01

96,49

113,44

99,96

114,12
117,11

99,96
99,98

106,65
96,92
98,63
94,71
96,43
72,33

99,91
99,96
100,00
100,00
100,00
79,92

172,38

99,98

99,09
288,50
107,85
107,85
89,93
89,93
95,93
95,93
87,12
79,97
95,08

99,95
100,00
99,99
99,99
91,98
91,98
100,00
100,00
89,41
80,32
100,00

113,95
113,95
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
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Poslovno poročilo
Opis politike
Družinska politika v Republiki Sloveniji temelji na vključevanju celotne populacije oziroma usmerjenost k vsem družinam; na upoštevanju
pluralnosti družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo; na spoštovanju avtonomnosti družine in individualnosti njenih posameznih
članov; na zaščiti otrokovih pravic v družini in družbi ter dajanju prednostnega mesta kakovosti življenja otrok, na zagotavljanju enakih možnosti
obeh spolov; na vzpostavljanju raznovrstnih oblik storitev in na omogočanju, da družine izbirajo med različnimi možnostmi; na delnem prispevku
družbe k stroškom za vzdrževanje otrok; na dodatnem varstvu družin v specifičnih situacijah in stanjih; na celostnem, integralnem pristopu.
Invalidom se s programi, ukrepi in aktivnosti zagotavlja izenačevanje možnosti na vseh področjih življenja in boljše vključevanje v družbo ter s
tem se preprečuje in odpravlja diskriminacija zaradi invalidnosti. Socialna varnost se dopolnjuje tudi s pravnim varstvom vojnih invalidov ter z
vzpostavljenim sistemom za namen izvajanja priznanih pravic po vojni zakonodaji. V okviru Politike 20 – Socialna varnost se izvajajo tudi tiste
aktivnosti, katerih namen je delovanje informacijskega sistema, ki zagotavlja izvajanje zakonsko priznanih pravic po vojni zakonodaji ter s tem
dopolnitev širše socialne varnosti upravičencev. Med te aktivnosti se prišteva tudi delovanje pristojnih zdravniških komisij ter potrebni
postopki za tisk izkaznic po vojnih zakonodaji. Program temelji na: V okviru Politike 20 – Socialna varnost se izvajajo tudi aktivnosti v skladu z
12. in 13. členom Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/2007-uradno prečiščeno besedilo, 51/2009), ki določata,
da se sredstva za izvajanje zakona zagotovijo v državnem proračunu. Azbestna problematika se že nekaj let uspešno razrešuje in ocena spodaj
navedenih sredstev je določena na podlagi preteklih izkustev in pričakovanj. Program socialne pomoči v smislu upokojevanja pod ugodnejšimi
pogoji razbremenjuje gospodarske subjekte in povečuje njihovo konkurenčnost, z odškodnina pa se zagotovi obolelim delavcem določena
stopnja socialne varnosti.
Politika zajema cilje naslednjih programov in podprogramov

2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
200101 - Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev
200102 - Dejavnost zunanjih izvajalcev na področju socialnega varstva
2002 - Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem
200201 - Denarna socialna pomoč
200202 - Socialno vključevanje oseb s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami
200203 - Pravice po vojni zakonodaji
200204 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
2003 - Socialno varstvene storitve
200301 - Centri za socialno delo
200302 - Varstveno delovni centri
200303 - Zavodi za usposabljanje
200304 - Varstvo pravic oseb s težavami v duševnem zdravju
2004 - Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide
200401 - Programi socialnega varstva
200402 - Izenačevanje možnosti za invalide
2005 - Družinski prejemki in starševska nadomestila
200501 - Družinski prejemki in starševska nadomestila
2006 - Programi v pomoč družini
200601 - Programi v pomoč družini
2007 - Rejništvo
200701 - Rejništvo
2008 - Dolgotrajna oskrba
200801 - Dolgotrajna oskrba
200802 - Spodbujanje izvajanja storitve pomoč na domu
2009 - Varstvo obolelih in bolniška nadomestila
200901 - Plačilo odškodnin obolelim za azbestozo

Poročilo o doseženih ciljih

Splošni cilji
C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Stran 2 od 33
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Opis splošnega cilja
V skladu z zavezami Slovenije v okviru ciljev EU do leta 2020 bomo zmanjšali število oseb, ki živijo pod nacionalno mejo tveganja revščine, in/ali
v resni materialni prikrajšanosti.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Stopnja tveganja revščine (po prejemu socialnih transferjev) ki se je povečevala vse od leta 2009, predvsem kot posledica gospodarskih gibanj
(krize), visoke brezposelnosti in posledično manjših razpoložljivih dohodkov v populaciji, se je v letu 2015 prvič zmanjšala glede na leto 2014. Od
leta 2015 se stopnja tveganja revščine po prejemu socialnih transferjev vsako leto zmanjšuje, kar je odraz gospodarske rasti, povečanja
zaposlitev in višjega prejemka denarne socialne pomoči v letu 2018 in 2019, kar posredno vpliva tudi na zmanjšanje tveganja revščine.
Z izvrševanjem sprejete zakonodaje na področju invalidskega varstva, ki je namenjena doseganju splošnega cilja zmanjševanje števila
ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti se je v letu 2019 uspelo zagotavljati sredstva za zagotavljanje enakih možnosti
invalidov pri socialnem vključevanju oziroma omogočanju neodvisnega in samostojnega življenja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

I003226 Stopnja tveganja revščine po prejemanju socialnih transferjev eurostat %

I003227 Stopnja materialno prikrajšanih oseb

eu-silc

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2008

12,30

2014 14,00

14,50

2016 13,00

14,30

2017 13,80

13,90

2018 13,60

13,30

2008

I003229 Sredstva za politiko socialne varnosti iz državnega proračuna v SVREZ %
2009
deležu BDP
BDP

17,00

6,56

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2019 13,40

13,30

2014 18,00

17,00

2016 16,00

16,00

2017 16,80

13,50

2018 16,60

12,10

2019 16,40

10,40

2014 6,00

0,00

2016 6,00

2,54

2017 2,54

2,42

2018 2,54

2,44

2019 2,54

2,66

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003226 Stopnja tveganja revščine po prejemanju socialnih
transferjev"
Za leto 2018 je bilo predvideno, da se bo stopnja tveganje revščine po prejemanju socialnih transferjev zmanjšala na 13,6 % zaradi prenehanja
finančne krize. Vendar se je tveganje revščine po prejemanju socialnih transferjev v letu 2018 dejansko zmanjšala na 13,3 %, oziroma za 0,3 %
manj kot je bila ciljna vrednost, ostaja pa stopnja revščine enaka kot je bila v letu 2017.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003227 Stopnja materialno prikrajšanih oseb"
Stopnja materialne prikrajšanosti (najmanj 3 od 9 elementov) je v letu 2018 padla na 10,4 %, kar je bistveno manj, kot je bila ciljna vrednost za leto
2018. Stopnja materialne prikrajšanosti se je glede na leto 2017 dejansko zmanjšala za 1,7 %, v letu 2017 je bila 12,1 %. Bistveno manjšo stopnjo
materialno prikrajšanih oseb lahko pripišemo gospodarski rasti in povečanemu zaposlovanju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003229 Sredstva za politiko socialne varnosti iz državnega
proračuna v deležu BDP"
V letu 2019 je bilo za politiko socialne varnosti (Politika 20 Socialna varnost) porabljenih iz državnega proračuna 2,66 % BDP. Glede na zadnje
podatke SURSA, objavljenih vsako leto, je višina sredstev za politiko socialne varnosti (Politika 20 Socialna varnost) iz državnega proračuna v
deležu BDP za pretekla leta v % naslednja: leto 2009=2,87, leto 2010=2,95, leto 2011=2,95, leto=2012=2,97, leto2013=2,70, leto 2014= 2,60, leto
2015= 2,55, leto 2016=2,51, leto 2017=2,44, leto 2018=2,44.

2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
Opis programa
V okviru programa se zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje sistema izplačil v okviru starševskega varstva, družinskih prejemkov, rejnin
in plačila prispevkov za socialno varnost. Program po vsebini zajema že vzpostavljen informacijski sistem, ki dopolnjuje sistem in podporne
dejavnosti na celotnem področju socialne varnosti. Vsebina je v zbiranju in obdelavi podatkov po vojni zakonodaji ter v rednih mesečnih
izplačilih priznanih zakonskih pravic oziroma prejemkov po vojni zakonodaji. V okviru programa se zagotavlja tudi delovanje pristojnih
zdravniških komisij kot izvedenskih organov v upravnih postopkih po vojni zakonodaji ter tiskanje izkaznic po vojni zakonodaji.

Specifični cilji
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C1961 - Učinkovit sistem socialne varnosti
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Zmanjševanje števila materialno ogroženih družin in otrok in povečanje socialne varnosti.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Z izplačili družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, s sofinanciranjem programov v pomoč družini in z ukrepi na področju rejništva se
zagotavlja materialne in druge možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj družine.
V letu 2018 je bila sprejeta novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero se je zagotovila sprememba zakonske podlage za
izvedbo (avtomatičnega) informativnega izračuna, ki se bo začela izvajati najkasneje s 1. 1. 2022.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z zasledovanjem zagotavljanja materialnih in drugih možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj družine, pomembno vplivamo
na zmanjšanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečujemo socialno vključenost staršev, otrok in mladostnikov.
Sprememba zakonodaje na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ima namen učinkovitega in pravičnega dodeljevanja različnih
socialnih transferjev na podlagi upoštevanja dohodkov prejemnika in premoženjskega stanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003249 Število izvedenih strukturnih sprememb

VIR

ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

MDDSZ Število 2010

0,00

2014

1,00

3,00

2015

1,00

1,00

2016

1,00

1,00

2017

1,00

1,00

2018

1,00

1,00

2019

0,00

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003249 Število izvedenih strukturnih sprememb"
V letu 2018 je bila sprejeta novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero se je zagotovila sprememba zakonske podlage za
izvedbo (avtomatičnega) informativnega izračuna, ki se bo začela izvajati najkasneje s 1. 1. 2022.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003249

Področje socialne varnosti, dolgotrajne oskrbe, pokojnine

C5867 - Razvoj analitične, razvojne in raziskovalne dejavnosti na področju socialnega varstva
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
IRSSV je deloval na osnovi Programa dela in razvoja IRSSV za leto 2019, kjer so bile v okviru programskih sklopov naslednje naloge: Spremljanje
uresničevanja in doseganja ciljev Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za
obdobje 2013–2020, Poročilo o socialnem položaju v Sloveniji 2017-2018, Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v VDC in CUDV, Analiza
izvajanja pomoči na domu, Strokovne podlage za nadaljnji razvoj pomoči na domu in pregled organizirane oskrbe starejših po občinah,
Vsebinska zasnova univerzalnega temeljnega dohodka v Sloveniji, Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter širjenje informacij med različnimi javnostmi.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Oblikovanje specializiranih baz podatkov za spremljanje izvajanja socialnovarstvene dejavnosti in socialnih problemov; izvajanje sektorskih in
medsektorskih analiz posameznih socialnih problemov in konkretnih ciljnih skupin prebivalstva, ki se s temi problemi soočajo; oblikovanje
strokovnih podlag za pripravo razvojnih strategij za posamezna področja socialnega varstva in spremljanje njihovega izvajanja ter prav tako za
položaj in blaginjo otrok; priprava informacij o pojavih, ki terjajo ukrepanje upravnih organov, pristojnih za področje socialnega varstva ter
pristojnih za položaj in blaginjo otrok, širjenje novih spoznanj s področja socialnega varstva in ustrezno usposabljanje izvajalcev programov
socialnega varstva ter na področjih, ki so pomembna za položaj in blaginjo otrok.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06098 Število projektov v povezavi z izvajanjem sistema socialnega
varstva – IRSSV in IAT

VIR

ME

MDDSZ število
projektov

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2010

23,00

2014 18,00

17,00

2016 18,00

11,00
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2017 19,00

19,00

2018 18,00

19,00

2019 17,00

22,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06098 Število projektov v povezavi z izvajanjem sistema
socialnega varstva – IRSSV in IAT"
Celotni program dela in razvoja IRSSV je v letu 2019 obsegal 21 nalog, dodatno z nalogo, ki se financirala iz druge proračunske postavke, in sicer
Analiza izvajanja pravilnika o metodologiji cen s predlogi ukrepov. Realizacija je bila presežena za 30 %.

C6876 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter
izboljšanje zaposljivosti
Prispeva k splošnemu cilju: C7029 - Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj je investicijski cikel za pripravo posameznih
projektov in programov zahteval in še vedno zahteva določen čas.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispeva k splošnemu cilju: C7029 - Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08880

Učinkovito črpanje sredstev

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

0,00

2015

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

12,00

3,90

2017

24,00

13,80

2018

36,00

31,20

2019

48,00

53,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08880 Učinkovito črpanje sredstev"
Dinamika izvedbe presega plan do konca leta 2019.

2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
200101 - Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev

Rezultati
C1962 - Izveden projekt e-sociale
Prispeva k specifičnemu cilju: C1961 - Učinkovit sistem socialne varnosti
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Vzpostavitev informacijskega sistema, ki omogoča elektronsko oddajo vloge, reševanje, odločanje in izplačevanje socialnih transferjev preko
enotnega sistema.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V okviru tega cilja smo zagotovili z vzpostavitvijo informacijskega sistema dosegli večjo preglednost in pravičnost nad dodeljevanjem socialnih
transferjev in subvencij.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003279 Izveden projekt e-sociale

VIR

ME

IZH. LETO

MDDSZ projekt 2010

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2014

1,00

1,00

2016

1,00

1,00

2017

1,00

1,00

2018

1,00

1,00

2019

0,00

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003279 Izveden projekt e-sociale"
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

V letu 2018 je bila sprejeta novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero se je zagotovila sprememba zakonske podlage za
izvedbo (avtomatičnega) informativnega izračuna, za ta namen smo v letu 2019 pristopili k postopkom in je bila narejena nadgradnja za okoli 70
% postopkov.

C1963 - Izvedene strokovne podlage, analize, evalvacije
Prispeva k specifičnemu cilju: C1961 - Učinkovit sistem socialne varnosti
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
V okviru letne pogodbe Inštitut RS za socialno varstvo opravlja zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov, kjer se vseh javnih
programih spremlja število uporabnikov in postopki dela v programih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020 predvideva za javne socialnovarstvene programe verificiranje in
evalviranje teh programov. Namen evalvacij je zagotavljanje kvalitetnega izvajanja in spremljanja socialnovarstvenih programov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003281 Število izvedenih analiz, evalvacij, strokovnih
podlag

VIR

ME

MDDSZ število
nalog

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

0,00

2014 15,00

67,00

2016 15,00

25,00

2017 18,00

8,00

2018 18,00

8,00

2019 17,00

9,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003281 Število izvedenih analiz, evalvacij, strokovnih
podlag"
Manjše število na novo evalviranih programov je zaradi manjšega števila verificiranih programov, kar je povezano z manjšimi sredstvi za izvedbo
javnega razpisa, evalvirani sta bili dve področji programov. Realizacija na ciljno vrednost v letu 2019 je 52,9 %.

C1964 - Izvedene strukturne spremembe
Prispeva k specifičnemu cilju: C1961 - Učinkovit sistem socialne varnosti
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2018 je bila sprejeta novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero se je zagotovila zakonska podlaga za izvedbo
(avtomatičnega) informativnega izračuna, ki se bo postopoma začel uveljavljati s 1. 1. 2019
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Od leta 2012 je opazen porast števila postopkov na centrih za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, saj se je v letu 2012 na
centre za socialno delo preneslo odločanje o več pravicah (na primer subvencija najemnine, vrtca).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003280 Število sprejetih zakonodajnih aktov, ki se nanašajo na
strukturne spremembe

VIR

ME

MDDSZ število
aktov

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2010

0,00

2014 5,00

3,00

2015 2,00

0,00

2016 2,00

0,00

2017 2,00

2,00

2018 1,00

1,00

2019 0,00

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003280 Število sprejetih zakonodajnih aktov, ki se
nanašajo na strukturne spremembe"
Sprejete so bile spremembe ZUPJS-G (Ur. l. RS št. 75/17), s katero se je ukinil fiktivni izračun pravice iz javnih sredstev in poenostavil postopek
odločanja.

Opis kazalnikov
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
ID

OPIS

I003280

Zakon za dolgotrajno oskrbo in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, Zakon o socialno-varstvenih prejemkih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, Zakon o socialno-varstveni dejavnosti, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju II

C5869 - Spodbujanje kakovosti in inovativnosti na področju socialnega varstva
Prispeva k specifičnemu cilju: C5867 - Razvoj analitične, razvojne in raziskovalne dejavnosti na področju socialnega varstva
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Sredstva so namenjena za nagrade in priznanja strokovnim delavcem, strokovnim sodelavcem ter laičnim delavcem na področju socialnega
varstva. Podeljujejo se za izjemne uspehe pri neposrednem delu z uporabniki, za uspehe, ki predstavljajo prispevek k teoriji in avtonomiji
strokovnega dela, k humanizaciji dela z uporabniki storitev socialnega varstva, k integraciji uporabnikov, k človeškemu dostojanstvu, k
razvijanju solidarnosti in strpnosti ob spoštovanju različnosti in k utrjevanju človekovih pravic.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Nagrade vplivajo na večjo prepoznavnost sistema socialnega varstva in družbeno priznanje nagrajencem za uspešno delo. Predlog nagrajencev
pripravi komisija, ki jo imenuje ministrica.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I06101 Število podeljenih nagrad na področju SV

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

Število 2010

4,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2014

5,00

7,00

2015

7,00

4,00

2016

4,00

3,00

2017

4,00

2,00

2018

4,00

4,00

2019

4,00

6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06101 Število podeljenih nagrad na področju SV"
Za leto 2019 je bilo podeljenih 6 nagrad, in sicer: ena nagrada za življenjsko delo, dve nagradi za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v
zadnjih petih letih, eno priznanje za dosežke na posameznih področjih dela ter dve nagradi za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa
uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je
dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

C5882 - Učinkovito zagotavljanje podpore sistemu SV ter sistemom SV za starejše, invalide in družino
Prispeva k specifičnemu cilju: C1961 - Učinkovit sistem socialne varnosti
Opis rezultata
Izplačila transferjev po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 se je informacijski sistem ISCSD2 dopolnjeval in nadgrajeval z namenom zagotavljanja avtomatizma odločanja o pravicah iz javnih
sredstev. Zaradi navedenega se vseskozi zmanjšujejo administrativna tveganja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Informacijski sistem ISCSD2 omogoča delavcem na centrih za socialno delo podporo pri evidencah in odločanju o pravicah državljanov s
področja družine in sociale.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06127

Zmanjšanje deleža napak

VIR ME IZH. LETO
%

2008

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

2,00

2014

13,00

DOSEŽENA VRED. ZR
3,00

2016

0,00

1,00

2017

1,00

1,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06127 Zmanjšanje deleža napak"
Z delno avtomatizacijo postopkov se zagotavlja enaka obravnava upravičencev do javnih sredstev z enakim dejanskim stanjem.

C6877 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter
izboljšanje zaposljivosti
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Prispeva k specifičnemu cilju: C6876 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj je investicijski cikel za pripravo posameznih
projektov in programov zahteval in še vedno zahteva določen čas.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispeva k specifičnemu cilju: C6876 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08879

Učinkovito črpanje iz EKP

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

0,00

2015

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2016

12,00

3,90

2017

24,00

13,80

2018

36,00

31,20

2019

48,00

53,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08879 Učinkovito črpanje iz EKP"
Dinamika izvedbe presega plan do konca leta 2019.

2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
200102 - Dejavnost zunanjih izvajalcev na področju socialnega varstva

Rezultati
C5868 - Dvig izobrazbene ravni na področju socialnega varstva
Prispeva k specifičnemu cilju: C5867 - Razvoj analitične, razvojne in raziskovalne dejavnosti na področju socialnega varstva
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 so bila izvedena izobraževanja strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki so prispevala k dvigu izobrazbene ravni na področju
socialnega varstva. Izvedena so bila izobraževanja na naslednjih področjih: 2 enodnevni usposabljanji za družinskega pomočnika, 1
izobraževanje z namenom preprečevanja nasilja v družini, 1 za področje duševnega zdravja, 2 za področje dela z ogroženimi otroki, 2 na področju
storitev za starejše, 1 za delo s prostovoljci, 1 za delo z migranti in žrtvami trgovine z ljudmi, 2 na področju varstva osebnih podatkov, 1 z
namenom predstavitve mreže programov socialnega varstva v Sloveniji, 1 na področju socialnega varstva z namenom predstavitve inovativnih
pristopov v podporo uporabnikom, 1 na področju storitev za uporabnike varstveno delovnih centrov, 1 na področju dela z invalidi, 1 dvodnevno
usposabljanje za opravljanje preverjenja usposobljenosti ter 1 usposabljanje za supervizorje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Izvedena izobraževanja so prispevala k razvoju analitične, razvojne in raziskovalne dejavnosti na področju socialnega varstva, saj so strokovne
delavce in strokovne sodelavce seznanila z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji na področju socialnega varstva in jih opremila z izhodišči za
izvajanje analitične in raziskovalne dejavnosti ter z uporabnimi orodji za izvajanje razvojne dejavnosti na različnih področjih dela v
socialnovarstveni dejavnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06100 Povečanje števila udeležencev izobraževanja

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

št oseb 2010

800,00

2014

800,00

704,00

2016

700,00

901,00

2017

700,00

935,00

2018

700,00

802,00

2019

700,00

795,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06100 Povečanje števila udeležencev izobraževanja "
V letu 2019 se je izobraževanj na področju socialnega varstva udeležilo 795 udeležencev, kar predstavlja 113,57 % realizacijo glede na ciljno
vrednost. Večje število udeležencev lahko pripišemo večjim potrebam strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev po dodatnem izobraževanju
in usposabljanju. ki ga potrebujejo za opravljanje svojih nalog.
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2002 - Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem
Opis programa
Program po vsebini pomeni zagotovitev ter dopolnitev socialne varnosti za tiste upravičence, ki jim je priznano pravno varstvo po vojni
zakonodaji. Pomeni uresničitev posebnega ustavnega varstva tovrstnih upravičencev. Program prav tako zagotavlja socialno in zdravstveno
varstvo osebam s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja
storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb.

Specifični cilji
C1920 - Invalidsko, socialno, odškodninsko-pravno in zdravstveno varstvo upravičencev po vojni
zakonodaji
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
V okviru cilja se zagotavlja posebno ustavno varstvo v navedenih vsebinah osebam s statusom vojnega invalida, vojnega veterana in žrtve
vojnega nasilja.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Navedeno varstvo upravičencev po vojni zakonodaji se je z zagotovitvijo zadostnih proračunskih sredstev realiziralo, na podlagi izdanih
upravnih aktov pristojnih upravnih organov ter v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev
vojnega nasilja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Na ta način se zagotavlja navedeno varstvo tudi tistemu segmentu upravičencev, katerih statusi in pravice na tej podlagi izhajajo in temeljijo na
preteklih dogodkih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003233 Delež izplačil transferjev upravičencem po vojni
zakonodaji

VIR

ME

MDDSZ %

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

100,00

2014 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003233 Delež izplačil transferjev upravičencem po vojni
zakonodaji "
Zakonsko priznane pravice upravičencem po vojni zakonodaji so se, z zagotovitvijo zadostnih proračunskih sredstev in v skladu z veljavno
zakonodajo na področju varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, realizirale v polnem obsegu, na podlagi izdanih
upravnih aktov pristojnih upravnih organov.

C1921 - Povečanje aktivnosti posameznikov za zagotavljanje lastne socialne varnosti
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Povečanje aktivnosti posameznikov za zagotavljanje lastne socialne varnosti.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
V letu 2019 se še vedno izvaja povečanje aktivnosti posameznikov s prejemkom – prejemniki denarne socialne pomoči, ki so delovno aktivni, so
upravičeni do dodatnega ponderja na osnovni znesek minimalnega dohodka, odvisno od obsega delovne aktivnosti (60 do 128 ur delovne
aktivnosti na mesec, več kot 128 ur delovne aktivnosti na mesec). Namen zvišanja cenzusa denarne socialne pomoči za prejemnike, ki so delovno
aktivni, je preprečevanje pasivnosti prejemnikov socialnih pomoči in spodbujanje povečanja aktivnosti posameznikov za zagotavljanje lastne
socialne varnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Višji cenzus za denarno socialno pomoč za upravičence, ki so delovno aktivni v obsegu vsaj 60 ur mesečno predstavlja spodbudo za delovno
aktivnost upravičencev do denarne socialne pomoči. Na ta način dosegamo večjo oz. boljšo socialno vključenost prejemnikov socialne pomoči
(ker so vsaj delno vključeni na trg dela), hkrati pa se izboljšuje njihov materialni položaj, saj si vsaj delno pridobivajo tudi dohodke na trgu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003230 Število zaposljivih prejemnikov DSP, ki prejemajo

VIR

ME

MDDSZ število

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2010

0,00

16.428,00

2014 15.000,00

Stran 9 od 33

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
dodatek za aktivnost

prejemnikov

2016 19.000,00

78.340,00

2017 69.054,00

6.884,00

2018 79.412,00

8.235,00

2019 8.235,00

10.018,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003230 Število zaposljivih prejemnikov DSP, ki prejemajo
dodatek za aktivnost "
V letu 2019 je število prejemnikov denarne socialne pomoči, ki prejemajo dodatek za aktivnost, znašalo povprečno mesečno 10.018. V januarju
2019 je bilo prejemnikov dodatka za aktivnost 9.013, decembra 2019 pa že 10.338. Glede na leto 2017 (8.223) in leto 2018 (8.235) se je število
prejemnikov dodatka za aktivnost v letu 2019 povišalo za 25 %. Ciljno vrednost za leto 2019: 8.235 smo tako presegli. Ciljne vrednosti so v tabeli
navedene napačno, saj je prikazan seštevek prejemnikov, ki na mesečni ravni prejemajo dodatek za aktivnost, kar pa ni pravilno. Pri tej pravici je
potrebno gledati povprečno mesečno število prejemnikov, ker se drugače isti prejemnik lahko šteje 12-krat.

C1926 - Zagotovitev materialne varnosti upravičencem do socialnih transferjev
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Dodeljevanje socialno varstvenih prejemkov vsem upravičencem v skladu z veljavno zakonodajo.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Glede na število upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki so po veljavni zakonodaji pridobili pravico do denarne
socialne pomoči in varstvenega dodatka, smo v letu 2019 izplačila realizirali 100%.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V letu 2019 se je dodelilo pravico do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka vsem, ki so zaprosili za pravico do denarne socialne
pomoči in varstvenega dodatka in so izpolnjevali pogoje za dodelitev pravic v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I06169 Delež izplačil vsem upravičencem po veljavni
zakonodaji

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

100,00

2014 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06169 Delež izplačil vsem upravičencem po veljavni
zakonodaji"
Skupno število prejemnikov denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka je v letu 2017 znašalo 73.206, v letu 2018: 75.611 in v letu 2019:
81.998. V letu 2019 se je število prejemnikov povečalo za 8 % kot posledica dviga osnovnega minimalnega dohodka s 1.6.2018 iz 297,53 EUR na
385,05 (ZSVarPre-F) ter s 1.8.2018 na 392,75 EUR (usklajevanja osnovnega minimalnega dohodka z rastjo življenjskih stroškov), ter s 1.1.2019 iz
331,26 EUR na 392,75 EUR (ZSVarPre-G) in s 1.8.2019 na 402,18 EUR (usklajevanja osnovnega minimalnega dohodka z rastjo življenjskih
stroškov). Zaradi višjega cenzusa minimalnega dohodka na samsko osebo oz. družino se je povečalo tako število prejemnikov denarne socialne
pomoči kot prejemnikov varstvenega dodatka.

C1927 - Zmanjšanje števila dolgotrajnih prejemnikov DSP, zmožnih za delo
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Število dolgotrajnih prejemnikov DSP, zmožnih za delo, se je v letu 2019 zvišalo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Število dolgotrajnih prejemnikov DSP, zmožnih za delo, se je v letu 2019 zvišalo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

I003231 Število dolgotrajnih prejemnikov DSP, zmožnih ZRSZ število
za delo
prejemnikov

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2009

25.488,00

2014 24.723,00

41.737,00

2016 24.723,00

30.929,00

2017 47.000,00

44.519,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
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2018 45.000,00

37.664,00

2019 40.268,00

43.163,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003231 Število dolgotrajnih prejemnikov DSP, zmožnih za
delo"
V letu 2018 se je glede na leto 2017 število dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, zmožnih za delo, znižalo za 1 % na 37.968. V letu
2019 seje število le-teh povečalo na 43.163. V letu 2019 je bil cilj, da se število prejemnikov ohranja na ravni leta 2018, vendar se je kljub ugodnim
gospodarskim razmeram, ki kažejo, da se je število brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči glede na vse brezposelne osebe v
primerjavi s preteklim letom znižalo in da se zaposlitev prejemnikov denarne socialne pomoči ohranja, ocenjujemo, da se je njihovo število v letu
2019 povišalo zaradi težje zaposljivosti oz. konkurenčnosti na trgu delovne sile in višjega osnovnega minimalnega dohodka, ki zvišuje cenzus za
pridobitev pravice.

2002 - Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem
200201 - Denarna socialna pomoč

Rezultati
C1928 - Koriščenje pravic do socialnih transferjev
Prispeva k specifičnemu cilju: C1926 - Zagotovitev materialne varnosti upravičencem do socialnih transferjev
Opis rezultata
Zagotovitev materialne varnosti upravičencem do socialnih transferjev
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 je bilo v okviru gospodarskih razmer potrebno še vedno zagotoviti pomoč upravičencem v obliki denarne socialne pomoči in
varstvenega dodatka. Glede na število upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki so po veljavni zakonodaji pridobili
pravico do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, smo izplačila realizirali 100%.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Cilj je zagotavljanje finančne pomoči materialno ogroženim skupinam prebivalstva: zmanjševanje odvisnosti od denarnih transferjev,
spodbujanje aktivnosti za zagotavljanje lastne socialne varnosti in preprečevanje zlorab oziroma neopravičenega prejemanja denarne socialne
pomoči in varstvenega dodatka ter učinkovito in pravočasno izplačevanje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06172 Število upravičencev do DSP

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

število upravičencev 2010

60.181,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

100.480,00

60.383,00

2014

62.658,00

65.384,00

2016

60.400,00

70.915,00

2017

63.455,00

73.206,00

2018

64.827,00

75.611,00

2019

82.018,00

81.998,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06172 Število upravičencev do DSP "
V letu 2019 je bilo povprečno mesečno število prejemnikov 81.998 (DSP: 57.811, IDP: 5.308, VD: 18.879), kar je skupno za 1% nižje od predvidene
ciljne vrednosti, ki je bila 82.018. Dvig števila prejemnikov denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka je posledica dviga osnovnega
minimalnega dohodka s 1.6.2018 iz 297,53 EUR na 385,05 EUR (ZSVarPre-F) ter s 1.8.2018 na 392,75 EUR (usklajevanja osnovnega minimalnega
dohodka z rastjo življenjskih stroškov), ter s 1.1.2019 iz 331,26 EUR na 392,75 EUR (ZSVarPre-G) in s 1.8.2019 na 402,18 EUR (usklajevanja
osnovnega minimalnega dohodka z rastjo življenjskih stroškov). V mesecu januarju 18 je bilo 50.437 prejemnikov DP, 5.482 IDP in 15.607
prejemnikov VD. V mesecu decembru 18 je bilo 57.136 prejemnikov DP, 6.206 prejemnikov IDP in 19.376 prejemnikov VD. V mesecu decembru
2019 pa je bilo 58.846 prejemnikov DP, 5.5.16 prejemnikov IDP, 19.857 prejemnikov VD.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Za leto 2010 je vpisano povprečno mesečno število prejemnikov DSP v letu 2010 plus povprečno mesečno število prejemnikov transferov za varstvo
I06172 duševno in telesno prizadetih v letu 2010. V letu 2011 prihaja v veljavo nova zakonodaja (ZUJPS in ZSVP), zato se med prejemnike DSP dodajo tudi
transferi za varstvo duševno in telesno prizadetih, državna pokojnina in varstveni dodatek.

C1930 - Povečanje delovne aktivnosti prejemnikov DSP
Prispeva k specifičnemu cilju: C1921 - Povečanje aktivnosti posameznikov za zagotavljanje lastne socialne varnosti
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
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V okviru vključevanja v različne programe APZ se je realiziral cilj povečanja aktivnosti posameznikov za zagotavljanje lastne socialne varnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V okviru vključevanja v različne programe APZ se je realiziral cilj povečanja aktivnosti posameznikov za zagotavljanje lastne socialne varnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I003250 Število prejemnikov DSP, ki se zaposlijo ZRSZ število oseb 2009

9.020,00

2014 10.000,00

12.518,00

2016 12.000,00

16.001,00

2017 14.075,00

15.998,00

2018 14.575,00

13.331,00

2019 13.331,00

11.846,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003250 Število prejemnikov DSP, ki se zaposlijo "
V letu 2019 se je zaposlilo 56.272 registrirano brezposelnih oseb, od tega 11.846 prejemnikov denarne socialne pomoči, kar predstavlja 21,05 %
vseh registrirano brezposelnih oseb, ki so se zaposlile v letu 2019. Glede na leto 2018 se je odstotek prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so
se zaposlili, glede na vse registrirano brezposelne osebe, ki so se zaposlile nekoliko znižal (2018: 21.66 %; 2019: 21,05 %). Dosežena vrednost je
sicer nižja od ciljne vrednosti, kar je lahko odraz pasti neaktivnosti zaradi dviga osnovnega minimalnega dohodka in posledično dviga
povprečne višine denarne socialne pomoči oz. odraz večjega števila dolgotrajnih prejemnikov med vsemi prejemniki denarne socialne pomoči.

2002 - Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem
200202 - Socialno vključevanje oseb s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami
Podprogram nima določenih rezultatov.

2002 - Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem
200203 - Pravice po vojni zakonodaji

Rezultati
C1929 - Izplačevanje prejemkov in izvajanje drugih pravic upravičencem po vojni zakonodaji
Prispeva k specifičnemu cilju: C1920 - Invalidsko, socialno, odškodninsko-pravno in zdravstveno varstvo upravičencev po vojni zakonodaji
Opis rezultata
Zagotavlja se invalidsko, socialno, odškodninsko-pravno in zdravstveno varstvo upravičencev po vojni zakonodaji.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z izplačilom prejemkov so bile realizirane priznane pravice upravičencem po vojni zakonodaji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispevek se izkazuje v zagotavljanju varstva na več ravneh tudi tistemu segmentu upravičencev, katerih statusi in pravice na tej podlagi izhajajo
in temeljijo na preteklih dogodkih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003253 Število vseh upravičencev po vojni
zakonodaji

VIR

ME

MDDSZ število
upravičencev

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

129.280,00

2014 83.055,00

76.000,00

2016 100.000,00

88.128,00

2017 90.000,00

99.962,00

2018 80.000,00

97.054,00

2019 80.000,00

95.834,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003253 Število vseh upravičencev po vojni zakonodaji"
Dosežena vrednost predstavlja število upravičencev, ki se jim ob izpolnjenih pogojih po tako imenovanih vojnih zakonih zagotavljajo in izvajajo
določene pravice.

2002 - Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem
200204 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Rezultati
C1931 - Povečanje števila prejemnikov DSP vključenih v ukrepe APZ
Prispeva k specifičnemu cilju: C1927 - Zmanjšanje števila dolgotrajnih prejemnikov DSP, zmožnih za delo
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Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 so se prejemniki denarne socialne pomoči kot prioritetna ciljna skupina aktivno vključevali v programe in ukrepe aktivne politike
zaposlovanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V okviru vključevanja v različne programe APZ se je realiziral cilj povečanja aktivnosti posameznikov za zagotavljanje lastne socialne varnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

I003251 Število prejemnikov DSP vključenih v ukrepe ZRSZ število
APZ
prejemnikov

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2009

12.843,00

2014 12.000,00

10.540,00

2016 11.000,00

6.676,00

2017 9.998,00

6.676,00

2018 8.910,00

8.870,00

2019 8.870,00

8.233,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003251 Število prejemnikov DSP vključenih v ukrepe
APZ"
V letu 2019 je bilo od vseh vključenih brezposelnih oseb v programih APZ (27.423) 30,02% prejemnikov denarne pomoči (8.233). Glede na leto
2018, ko je bilo vključenih 8.870 prejemnikov denarne socialne pomoči, se je v letu 2019 odstotek prejemnikov denarne socialne pomoči glede na
vse vključitve zvišal iz 28,45 % na 30,02 %. Ciljna vrednost sicer ni bila dosežena, vendar glede na to, da se je odstotek vključenih prejemnikov
denarne socialne pomoči v programe APZ v primerjavi z letom 2018 povišal, ocenjujemo, da je bil cilj realiziran.

2003 - Socialno varstvene storitve
Opis programa
Na podlagi ZUPJS se je na centrih za socialno delo vzpostavila enotna vstopna točka, zaradi katere se je povečalo število zaposlenih, kar bo
imelo učinek pri pravičnejšemu izplačevanju socialno varstvenih prejemkov. V okviru zagotavljanja socialno varstvenih prejemkov (denarna
socialna pomoč in varstveni dodatek) in izvajanja socialno varstvenih storitev (socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč in
pomoč družini za dom) ter izvrševanje javnih pooblastil ne bomo krčili števila zaposlenih in obsega vsebine, ampak bomo ustrezno znižali stroške
dela. Ključno izhodišče je zagotavljanje socialno varstvenih prejemkov socialno najšibkejšim skupinam prebivalstva in zagotavljanje krajevno
dostopnih in kakovostnih storitev za posameznike in skupine prebivalstva, ki se znajdejo v socialnih stiskah in težavah ter s tem krepitev
njihove socialne vključenosti ter sposobnosti za reševanje različnih stisk in težav.

Specifični cilji
C1922 - Povečanje krajevne dostopnosti socialnovarstvenih storitev in drugih oblik pomoči za ranljive
skupine
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Socialnovarstvene storitve prve socialne pomoči, osebna pomoč in pomoč družini za dom, se od 1. 10. 2018 izvajajo na 16 centrih za socialno
delo. S tem se omogoča dostopnost storitev vsem prebivalcem RS.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V letu 2019 je število socialnovarstvenih storitev v skladu s predvidenimi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003235 Število strokovnih sodelavcev socialnovarstvenih
storitev

VIR

ME

MDDSZ število
oseb

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

1.069,00

2014 1.185,00

1.196,80

2016 1.174,00

1.179,00

2017 1.192,00

1.259,00

2018 1.270,00

1.290,00

2019 1.379,20

1.382,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003235 Število strokovnih sodelavcev socialnovarstvenih
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storitev"
Izvajanje socialno varstvenih storitev in javnih pooblastil je v letu 2019 na centrih za socialno delo izvajalo 1.382 delavcev. Zaradi utemeljenih
razlogov se je v kadrovskih načrtih CSD-jev določilo višje dovoljeno število zaposlenih, ki so bili nujno potrebni zaradi pereče kadrovske
problematike na CSD-jih in reorganizacije CSD od 1.10.2018 dalje. Glede na ciljno vrednost je realizacija 100,2 %.

C1925 - Vključevanje ranljivih skupin v socialnovarstvene storitve
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
V socialnovarstvene storitve na centrih za socialno delo se vključujejo posamezniki, družine, ki potrebuje posamezno storitev in lahko uveljavlja
pravico do storitve po predvidenem postopku. Pravice do storitev se uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse
upravičence pod enakimi pogoji, ki jih določa zakon, in po načelih socialne pravičnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V letu 2019 je bilo število socialnovarstvenih storitev opravljenih v skladu s predvidenimi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

I003234 Število oseb vključenih v socialnovarstvene
storitve

ME

MDDSZ število
oseb

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2009

52.622,00

2014 61.430,00

54.994,00

2016 55.000,00

55.000,00

2017 55.000,00

55.000,00

2018 55.000,00

55.000,00

2019 55.000,00

55.000,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003234 Število oseb vključenih v socialnovarstvene
storitve"
Število opravljenih socialnovarstvenih storitev (prva socialna pomoč, prva socialna pomoč s povzročitelji nasilja, osebna pomoč – svetovanje,
osebna pomoč – urejanje, osebna pomoč – vodenje, pomoč družini za dom, pomoč družini na domu) je bilo 2019 leta 55.000 in ni preseglo
načrtovane ciljne vrednosti.

2003 - Socialno varstvene storitve
200301 - Centri za socialno delo

Rezultati
C1933 - Modernizacija CSD
Prispeva k specifičnemu cilju: C1922 - Povečanje krajevne dostopnosti socialnovarstvenih storitev in drugih oblik pomoči za ranljive skupine
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2017 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o socialnem varstvu, ki so osnova za izvedbo sprememb v organizacijski strukturi
CSD. Predlagane spremembe in dopolnitve so usklajene z zunanjimi deležniki (CSD, SCSD, FSD, IRSSV, SZS in drugo strokovno javnostjo); v ta
namen je bilo izvedenih več posvetovanj in srečanj z vsemi CSD po posameznih regijah in predstavnik drugih strokovnih organizacij.
Ustanovljeno je bilo tudi posvetovalno telo, sestavljeno iz predstavnikov prej omenjenih strokovnih organizacij.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Reorganizacija centrov za socialno delo bo zagotovila izboljšanje kakovosti dela CSD in povečala strokovno avtonomijo CSD, hkrati pa povečala
učinkovitost, omogočila racionalizacijo dela ter racionalnejšo rabo vseh virov in sredstev. Izboljšanje bo tudi pri zagotavljanju dostopnosti do
socialnovarstvenih storitev (popoldansko delo) in pri prilagajanju potrebam uporabnikov (z nudenjem sodobnih oblik pomoči najbolj ranljivim
skupinam uporabnikov).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003256 Izvedba pilotnega projekta modernizacije
CSD

VIR

ME

MDDSZ pilotni
projekt

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

0,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

1,00

2016 1,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
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2017 2,00

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003256 Izvedba pilotnega projekta modernizacije CSD"
S 1.10.2018, ko se je končala reorganizacija centrov za socialno delo, ko je bilo ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo. Z uvedbo nove
organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba,
računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vodenje postopkov o pravicah iz javnih
sredstev: o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji
kosila za učence) in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri).

C1935 - Povečanje storitve prve socialne pomoči in izvajanje nalog javnih pooblastil
Prispeva k specifičnemu cilju: C1922 - Povečanje krajevne dostopnosti socialnovarstvenih storitev in drugih oblik pomoči za ranljive skupine
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Izvajanje socialno varstvenih storitev: socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč in pomoč družini za dom. Ključno izhodišče je
zagotoviti krajevno dostopno in kakovostno storitev za posameznike in skupine prebivalstva, ki se znajdejo v socialnih stiskah in težavah in s
tem krepiti njihovo socialno vključenost ter sposobnost za reševanje različnih socialnih stisk in težav.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Dolgoročni cilj je zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva posameznikom, družinam in skupinam, ki si primernega položaja ne morejo
zagotoviti sami. Z razvojem strokovnih socialnih pomoči, oblikovanjem novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk, z učinkovitim
izvajanjem socialno varstvenih storitev oziroma delovanjem javne mreže izvajalskih organizacij se preprečujejo in rešujejo socialne stiske in
težave prebivalstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003254 Število kriznih centrov za mlade

VIR

ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

MDDSZ število centrov 2010

I06246 Število enot centrov za socialno delo

Število

2010

8,00

62,00

2014 11,00

12,00

2016 12,00

12,00

2017 12,00

12,00

2018 12,00

12,00

2019 12,00

12,00

2014 62,00

62,00

2016 62,00

62,00

2017 62,00

62,00

2018 16,00

16,00

2019 16,00

16,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003254 Število kriznih centrov za mlade"
V letu 2019 je delovalo skupno 12 kriznih centrov, in sicer 10 kriznih centrov za mlade ter 2 krizna centra za odrasle žrtve nasilja. Realizacija glede
na plan je bila 100 odstotna. Trenutne kapacitete zadostujejo potrebam, ki se nanašajo na število uporabnikov, ki so nameščeni v obstoječe
krizne centre. Ravno tako je zagotovljena tudi regijska pokritost.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06246 Število enot centrov za socialno delo"
S 1.10.2018, ko se je končala reorganizacija centrov za socialno delo, je bilo ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo. Z uvedbo nove
organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba,
računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vodenje postopkov o pravicah iz javnih
sredstev: o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji
kosila za učence) in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri).

2003 - Socialno varstvene storitve
200302 - Varstveno delovni centri

Rezultati
C1934 - Povečanje kapacitet Varstveno delovnih centrov
Prispeva k specifičnemu cilju: C1925 - Vključevanje ranljivih skupin v socialnovarstvene storitve
Opis rezultata
Opis cilja
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Obrazložitev doseganja rezultata
Izvajanje storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki jo v okviru javne mreže izvajajo javni zavodi in zasebni zavodi z
ustrezno koncesijo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V letu 2019 je bila omogočena vključitev 200 novih uporabnikov v varstveno delovne centre na območju celotne Slovenije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

I003255

Število vključitev v VDC

MDDSZ Število 2010

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

3.078,00

2014

3.098,00

3.099,00

2016

3.319,00

3.426,00

2017

3.476,00

3.488,00

2018

3.542,00

3.500,00

2019

4.039,00

3.692,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003255 Število vključitev v VDC "
V letu 2019 je bilo v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vključenih 3.692 upravičencev, kar je skoraj 200 upravičencev
več kot v predhodnem letu 2018. Doseženo število vključitev je manjše od predvidene ciljne vrednosti.

2003 - Socialno varstvene storitve
200303 - Zavodi za usposabljanje

Rezultati
C1932 - Institucionalno varstvo otrok s posebnimi potrebami
Prispeva k specifičnemu cilju: C1925 - Vključevanje ranljivih skupin v socialnovarstvene storitve
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Storitev institucionalnega varstva je namenjena otrokom, mladostnikom in osebam do 26. leta starosti z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem in telesnem razvoju, ki so na podlagi strokovnega mnenja komisije usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja. Storitev se
izvaja v petih centrih za usposabljanje, delo in varstvo v RS. Vključuje izvajanje programa socialnega varstva, posebnega programa vzgoje in
izobraževanja in zdravstvenega varstva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Institucionalno varstvo otrok s posebnimi potrebami vključuje izvajanje in nadaljnji razvoj vseh oblik pomoči v zavodu ali drugih organiziranih
oblikah, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

I003257 Število otrok v institucionalnem varstvu v zavodih za MDDSZ število
usposabljanje
upravičencev

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2010

492,00

435,00

2014 468,00
2016 430,00

411,00

2017 406,00

392,00

2018 406,00

380,00

2019 400,00

397,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003257 Število otrok v institucionalnem varstvu v zavodih
za usposabljanje"
Sredstva v letu 2019 so bila namenjena za izvedbo programa socialnega varstva in posebnega programa vzgoje in izobraževanja za 397 otrok,
mladostnikov in oseb do 26. leta starosti z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, kar predstavlja za 3 otroke manj, kot je bila ciljna vrednost
za leto 2019. Program socialnega varstva in posebni program vzgoje in izobraževanja je izvajalo 375,03 zaposlenih. Na področju usposabljanja in
varstva otrok, mladostnikov in oseb do 26. leta starosti z motnjami v duševnem in telesnem razvoju je bila vključenost upravičencev 99,25
odstotna glede na postavljen plan za leto 2019.

2003 - Socialno varstvene storitve
200304 - Varstvo pravic oseb s težavami v duševnem zdravju
Podprogram nima določenih rezultatov.
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2004 - Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide
Opis programa
S programi, ukrepi in aktivnosti se invalidom zagotavlja izenačevanje možnosti na vseh področjih življenja, in sicer na področjih uporabe
slovenskega znakovnega jezika, osebne asistence, tehničnih pripomočkov za premagovanje komunikacijskih ovir za invalide s senzornimi
okvarami, prilagoditve vozil gibalno oviranim invalidom, pridobitev psov pomočnikov za težko ali najtežje gibalno ovirane invalide, programe
socialne vključenosti invalidov…

Specifični cilji
C1923 - Širjenje mreže večletnih javnih programov in enoletnih razvojnih in eksperimentalnih programov
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 170 javnih in razvojnih programov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V letu 2019 je bilo skupaj sofinanciranih 170 programov, kar je za 6 programov manj od leta 2018.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003237 Število javnih programov

I003238 Število razvojnih programov

I05999 Število eksperimentalnih
programov

VIR

ME

MDDSZ število
programov

MDDSZ število
programov

število
programov

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

2010

56,00

2014 80,00

98,00

2016 125,00

113,00

2010

2010

256,00

0,00

2017 118,00

119,00

2018 123,00

119,00

2019 130,00

122,00

2014 5,00

54,00

2016 37,00

60,00

2017 34,00

60,00

2018 50,00

57,00

2019 50,00

48,00

2014 0,00

0,00

2016 3,00

0,00

2017 3,00

0,00

2018 3,00

0,00

2019 0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003237 Število javnih programov"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 122 javnih socialnovarstvenih programov, ciljna vrednost za leto 2019 je bila 130 programov, kar pomeni, da je
bi bilo potrebno za dosego ciljne vrednosti sofinancirati še 8 javnih socialnovarstvenih programov. V to skupino socialnovarstvenih programov
sodijo programi, ki se izvajajo več let, so uporabnikom na voljo daljše časovno obdobje in vključujejo dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi
individualiziranih načrtov obravnave. Programi so uporabniku na voljo vsak delovni dan ali so organizirani kot mreža programov enega izvajalca
v več regijah. Namen javnih socialnovarstvenih programov je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže uporabnika
oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnika.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003238 Število razvojnih programov"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 48 razvojnih socialnovarstvenih programov, ciljna vrednost za leto 2019 je bila 50 programov, kar pomeni, da je
bila realizacija 96%. V to skupino socialnovarstvenih programov sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo daljše časovno obdobje in v
katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so kontinuirano ali občasno vključeni v program. Namen
programov je pridobivanje novih socialnih izkušenj, novih znanj in učenje socialnih veščin. Na javnem razpisu izbrani razvojni socialnovarstveni
programi so se v letu 2019 sofinancirali za obdobje 1 leta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05999 Število eksperimentalnih programov "
Ciljna vrednost za leto 2019 je bila 0. Spremembe Zakona o socialnem varstvu so v letu 2016 eksperimentalni programe opredelile kot programe,
ki se lahko izvajajo največ tri leta in s katerimi se razvijajo nove metode in oblike in pristopi za preprečevanje in reševanje stisk posameznih
ranljivih skupin. V letu 2019 javni razpis ni vključeval eksperimentalnih programov zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

C1924 - Večja samostojnost in socialna vključenost invalidov
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
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Opis specifičnega cilja
Izvedba programa PROGRESS za invalide.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
V letu 2019 se je z izvrševanjem sprejete in veljavne zakonodaje s področja invalidskega varstva gluhim osebam omogočalo uporabljati slovenski
znakovni jezik in s tem enako kot drugim osebam dostop do informacij in komunikacij. Z izvajanjem osebne asistence se je najtežjim invalidom
omogočalo samostojno življenje in vključenost v družbo. Z vključenostjo v programe socialne vključenosti se je invalidom, ki so nezaposljivi,
omogočalo ohranjanje njihovih delovnih sposobnosti. Prav tako so invalidi glede na osebne potrebe lahko uveljavljali različne tehnične
pripomočke in prilagoditve vozil ter pse pomočnike.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvajanjem pravic oziroma programov iz tega cilja se je prispevalo k večji socialni vključenosti in samostojnemu življenju invalidov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003236 Število vključenih invalidov v programe in število upravičencev
invalidov do drugih pravic

VIR

ME

IZH.
LETO

MDDSZ Število 2010

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
1.200,00

2014 5.310,00

1.693,00

2016 3.650,00

4.265,00

2017 4.287,00

3.223,00

2018 4.282,00

3.190,00

2019 4.301,00

4.998,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003236 Število vključenih invalidov v programe in število
upravičencev invalidov do drugih pravic"
V letu 2019 se je z izvrševanjem sprejete in veljavne zakonodaje s področja invalidskega varstva gluhim osebam omogočalo uporabljati slovenski
znakovni jezik (vavčerski sistem) in s tem tudi dostop do informacij in komunikacij. Z izvajanjem Zakona o osebni asistenci se je najtežjim
invalidom nudilo storitve osebne asistence, senzorno ovirani invalidi pa so lahko uveljavljali pravico do komunikacijskega dodatka v obliki
denarnega nadomestila. Z izvajanjem programa socialne vključenosti se je invalidom, ki po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov niso zaposljivi, omogočalo možnost ohranjanja njihovih delovnih sposobnosti. In na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti
invalidov in Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditev vozila so invalidi glede na osebne potrebe lahko uveljavljali različne tehnične
pripomočke in različne prilagoditve vozila ter pse pomočnike. Te pravice oziroma programe je skupaj uveljavljalo 4.998 invalidov oziroma 116,8 %
glede na postavljeno ciljno vrednost za leto 2019. Od teh oseb je bilo 693 gluhih, ki so dejansko uveljavljali vavčerje (vavčerski sistem), 1.114
oseb je bilo uporabnikov storitev osebne asistence, 1.361 oseb je uveljavljalo komunikacijski dodatek v obliki denarnega nadomestila, 704
invalidi, ki so nezaposljivi (ciljna skupina v skladu s 35. členom ZZRZI), so bili vključeni v programe socialne vključenosti, 899 invalidov je bilo
upravičenih do tehničnih pripomočkov, ki jih potrebujejo za premagovanje komunikacijskih ovir in 226 invalidov je bilo upravičenih do
prilagoditev vozil zaradi gibalnih ovir kot posledice invalidnosti ter 1 upravičenec je dobil psa pomočnika.

2004 - Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide
200401 - Programi socialnega varstva

Rezultati
C1937 - Povečanje kapacitet programov socialnega varstva
Prispeva k specifičnemu cilju: C1923 - Širjenje mreže večletnih javnih programov in enoletnih razvojnih in eksperimentalnih programov
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Načrtovanje ter izvajanje mreže javnih socialnovarstvenih, razvojnih in eksperimentalnih programov pomoči za ranljive skupine prebivalstva: 1.
delovanje in sofinanciranje programov neposredne pomoči pri reševanju socialnih stisk povezanih z uživanjem nedovoljenih drog, alkohola,
motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti (nizkopražni in visokopražni programi); 2. programi za pomoč in podporo invalidom; 3. izvajanje
programov na področju duševnega zdravja; 4. programi za preprečevanje nasilja; 5. otroci in mladostniki prikrajšani za normalo družinsko
življenje in s težavami v odraščanju; 6. programi za starejše; 7. programi za brezdomce ter nastanitvena podpora za brezdomce; 8. programi za
Rome, 9. programi za azilante in druge osebe, ki se znajdejo v stiski; 10. programi telefonskega svetovanja otrokom mladostnikom ter drugim
osebam v osebnih stiskah.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Načrtovanje ter izvajanje mreže javnih socialnovarstvenih, razvojnih in eksperimentalnih programov pomoči za ranljive skupine prebivalstva
zajema:
- delovanje in sofinanciranje programov neposredne pomoči pri reševanju socialnih stisk povezanih z uživanjem nedovoljenih drog, alkohola,
- motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti (nizkopražni in visokopražni programi);
- programi za pomoč in podporo invalidom;
- izvajanje programov na področju duševnega zdravja;
- programi za preprečevanje nasilja;
- otroci in mladostniki prikrajšani za normalo družinsko življenje in s težavami v odraščanju;
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- programi za starejše;
- programi za brezdomce ter nastanitvena podpora za brezdomce;
- programi za Rome;
- programi za azilante in druge osebe, ki se znajdejo v stiski;
- programi telefonskega svetovanja otrokom mladostnikom ter drugim osebam v osebnih stiskah;
- zagotavljanje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi in nudenje krizne namestitve žrtvam trgovine

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09713 Število programov za preprečevanje in obravnavo nasilja, programov za pomoč
žrtvam nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja
I09714 Število programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom
prepovedanih drog in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoho
I09715 Število programov na področju duševnega zdravja

I09716 Število programov za brezdomce

I09717 Število programov za otroke in mladostnike

I09718 Število programov za invalide

I09721 Število programov za Rome

I09722 Število programov za odpravljanje socialnih stisk ljudi

I09728 Število programov za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali
potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno s programi

VIR ME

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

število 2017 35,00

število 2017 32,00

število 2017 22,00

število 2017 16,00

število 2017 25,00

število 2017 8,00

število 2017 3,00

število 2017 8,00

število 2017 8,00

2017 35,00

38,00

2018 35,00

38,00

2019 35,00

36,00

2017 32,00

35,00

2018 32,00

35,00

2019 32,00

33,00

2017 22,00

25,00

2018 22,00

24,00

2019 22,00

24,00

2017 16,00

21,00

2018 22,00

22,00

2019 22,00

24,00

2017 25,00

25,00

2018 25,00

25,00

2019 27,00

27,00

2017 8,00

11,00

2018 8,00

15,00

2019 8,00

9,00

2017 3,00

4,00

2018 4,00

4,00

2019 4,00

4,00

2017 8,00

12,00

2018 8,00

11,00

2019 12,00

10,00

2017 8,00

12,00

2018 10,00

9,00

2019 10,00

10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09713 Število programov za preprečevanje in obravnavo
nasilja, programov za pomoč žrtvam nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 36 programov za preprečevanje in obravnavo nasilja, programov za pomoč žrtvam nasilja in programov za delo
s povzročitelji nasilja, kar je za 2,9 % več od zastavljene ciljne vrednosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09714 Število programov na področju zasvojenosti, ki so
namenjeni uporabnikom prepovedanih drog in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoho"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 33 programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog in osebam, ki so se
znašle v socialnih stiskah zaradi alkohola, kar je za 3,1 % več od ciljne vrednosti za leto 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09715 Število programov na področju duševnega zdravja"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 24 programov na področju duševnega zdravja, kar je za 2 programa več od ciljne vrednosti za leto 2019. Število
sofinanciranih programov je večje za 9% od ciljne vrednosti za leto 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09716 Število programov za brezdomce"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 24 programov za brezdomce, kar je za 9% več od ciljne vrednosti za leto 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09717 Število programov za otroke in mladostnike"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 25 programov za otroke in mladostnike in dva programa za romske otroke in mladostnike. Realizacija je 100 %
glede na ciljno vrednost.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09718 Število programov za invalide"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 9 programov za invalide, ciljna vrednost za leto 2019 je bila 8 sofinanciranih programov, kar pomeni, da je ciljna
vrednost presežena za 12,5 %.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09721 Število programov za Rome"
V letu 2019 so bili sofinancirani 4 programi za Rome, ciljna vrednost za leto 2019 je bila 4 sofinancirani programi, kar pomeni, da je ciljna vrednost
dosežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09722 Število programov za odpravljanje socialnih stisk
ljudi"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 10 programov za odpravljanje socialnih stisk ljudi, ciljna vrednost za leto 2019 je bila 12 sofinanciranih
programov, kar pomeni, da je bila realizacija 83,3 %. V to skupino štejemo svetovalne in informacijske programe, programe, namenjene osebam v
dolgovih in deložacijah, programe svetovanja, nudenja psihosocialne pomoči, opolnomočenja in zagovorništva migrantov, programe za
spodbujanje prostovoljstva, programe namenjene žalujočim in podobno.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09728 Število programov za starejše, ki so ogroženi s
socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno s programi"
V letu 2019 je bilo sofinanciranih 10 programov za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in pomoč v
vsakodnevnem življenju, ciljna vrednost za leto 2019 je bila 10 sofinanciranih programov, kar pomeni, da je ciljna vrednost dosežena 100%.

2004 - Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide
200402 - Izenačevanje možnosti za invalide

Rezultati
C1936 - Samostojnost in socialna vključenost invalidov
Prispeva k specifičnemu cilju: C1924 - Večja samostojnost in socialna vključenost invalidov
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 se je z izvrševanjem sprejete in veljavne zakonodaje s področja invalidskega varstva gluhim osebam omogočalo uporabljati slovenski
znakovni jezik in s tem enako kot drugim osebam dostop do informacij in komunikacij. Z izvajanjem osebne asistence se je najtežjim invalidom
omogočalo samostojno življenje in vključenost v družbo. Z vključenostjo v programe socialne vključenosti se je invalidom, ki so nezaposljivi,
omogočalo ohranjanje njihovih delovnih sposobnosti. Prav tako so invalidi glede na osebne potrebe lahko uveljavljali različne tehnične
pripomočke in prilagoditve vozil ter pse pomočnike.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvajanjem pravic oziroma programov iz tega cilja smo prispevali k večji socialni vključenosti in samostojnemu življenju invalidov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

IZH.
LETO

I003258 Vključenost invalidov v programe in upravičencev invalidov do MDDSZ št
2010
drugih pravic
oseb

IZH.
VREDNOST

LETO

1.200,00

2014 2.515,00

1.693,00

2015 2.950,00

1.871,00

2016 2.950,00

3.469,00

2017 4.287,00

3.223,00

2018 4.282,00

3.190,00

2019 4.301,00

4.998,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003258 Vključenost invalidov v programe in upravičencev
invalidov do drugih pravic "
V letu 2019 je bilo 4.998 invalidov vključenih v programe in upravičenih do drugih pravic (116,8 % doseganje ciljne vrednosti za leto 2019), in
sicer je 693 gluhih oseb dejansko uveljavljalo vavčerje (vavčerski sistem), 1.114 oseb je bilo uporabnikov storitev osebne asistence, 1.361 oseb
je bilo uveljavljalo komunikacijski dodatek v obliki denarnega nadomestila, 704 invalidov, ki so nezaposljivi (ciljna skupina v skladu s 35. členom
ZZRZI), je bilo vključenih v programe socialne vključenosti, 899 invalidov je bilo upravičenih do tehničnih pripomočkov, ki jih potrebujejo za
premagovanje komunikacijskih ovir in 226 invalidov je bilo upravičenih do prilagoditev vozil zaradi gibalnih ovir kot posledice invalidnosti ter 1
upravičenec je dobil psa pomočnika.

2005 - Družinski prejemki in starševska nadomestila
Opis programa
V okviru programa, ki vključuje družinske prejemke in starševska nadomestila, se zagotavlja osnovno socialno varnost družin ter finančne in
druge možnosti, ki prispevajo k zmanjševanju materialne ogroženosti družin.
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Specifični cilji
C1940 - Zagotavljanje materialnih in drugih možnosti ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj
družine
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Zmanjševanje števila materialno ogroženih družin in otrok in povečanje socialne varnosti.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Z izplačili družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, s sofinanciranjem programov v pomoč družini in z ukrepi na področju rejništva se
zagotavlja materialne in druge možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj družine.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z zasledovanjem zagotavljanja materialnih in drugih možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj družine, pomembno vplivamo
na zmanjšanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečujemo socialno vključenost staršev, otrok in mladostnikov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

I003239

Število rojstev v RS

SURS število rojstev

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2008

21.817,00

2014

20.000,00

20.611,00

2015

20.000,00

21.000,00

2016

20.000,00

19.798,00

2017

20.000,00

19.706,00

2018

20.000,00

19.123,00

2019

19.400,00

18.946,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003239 Število rojstev v RS"
V letu 2019 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še neuradnih podatkih 18.946 porodov, kar je 177 ali 0,9% porodov manj kot v letu 2018.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003239

letno

2005 - Družinski prejemki in starševska nadomestila
200501 - Družinski prejemki in starševska nadomestila

Rezultati
C1941 - Izvedba raziskave o položaju družine in posebej otrok
Prispeva k specifičnemu cilju: C1940 - Zagotavljanje materialnih in drugih možnosti ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj družine
Opis rezultata
Z izvedenimi raziskavami pridobivamo ključne informacije za zagotavljanje materialnih in drugih možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na razvoj
družine.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z zagotavljanjem sredstev za raziskave MDDSZ zagotavlja izvedbo raziskav o položaju družine in posebej otrok.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvedenimi raziskavami pridobivamo ključne informacije za zagotavljanje materialnih in drugih možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na razvoj
družine in število rojstev v R Sloveniji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003262 Izvedena raziskava o položaju družine in posebej
otrok

VIR

ME

IZH.
LETO

MDDSZ raziskava 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

3,00

2014 5,00

5,00

2015 5,00

5,00

2016 5,00

3,00

2017 5,00

5,00

2018 5,00

5,00

2019 5,00

6,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003262 Izvedena raziskava o položaju družine in posebej
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otrok"
Izvedena raziskava o položaju družine in posebej otrok" IRSSV vsako leto za Direktorat za družino opravi med 5 in 7 raziskovalnih nalog. Od tega
so nekatere stalne (stalno strokovno svetovanje), druge se načrtujejo glede na potrebe in planirane aktivnosti direktorata v tekočem letu.

C1942 - Koriščenje pravic do družinskih prejemkov
Prispeva k specifičnemu cilju: C1940 - Zagotavljanje materialnih in drugih možnosti ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj družine
Opis rezultata
Z izplačili družinskih prejemkov se zagotavlja materialne in druge možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na socialni položaj in razvoj družine.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z izplačili družinskih prejemkov in starševskih nadomestil se zagotavlja koriščenje pravic do družinskih prejemkov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izplačili družinskih prejemkov je upravičencem transferjev posameznikom in gospodinjstvom zagotovljena socialna varnost. Z izplačili se
zagotavlja materialne in druge možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj družine.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003261 Število prejemnikov družinskih
prejemkov

VIR

ME

MDDSZ število
prejemnikov

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

404.000,00

2014 407.389,00

287.879,00

2015 407.000,00

293.062,00

2016 407.000,00

322.770,00

2017 407.000,00

304.179,00

2018 457.000,00

346.455,00

2019 312.000,00

365.469,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003261 Število prejemnikov družinskih prejemkov"
V letu 2019 je otroški dodatek v povprečju vsak mesec prejelo 313.169 otrok, dodatek za veliko družino je v povprečju vsak mesec prejelo 2.549
upravičencev, dodatek za nego otroka je prejelo 7.508 upravičencev v povprečju vsak mesec, starševski dodatek je v povprečju vsak mesec
prejelo 2.574 upravičencev, starševsko nadomestilo je v povprečju vsak mesec prejelo 20.889 upravičencev, pomoč ob rojstvu otroka je v
povprečju vsak mesec prejelo 1.541 upravičencev, vsak mesec je bilo do delnega plačila za izgubljeni dohodek upravičeno 817 upravičencev,
prispevki za neplačan očetovski dopust so bili v povprečju vsak mesec plačani za 39 upravičencev, prispevki zaradi varovanja štirih ali več otrok
so bili plačani v povprečju vsak mesec za 1.058 upravičencev, prispevki zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva pa so bili v
povprečju plačani vsak mesec v povprečju 14.467 upravičencem, rejnino pa je v povprečju vsak mesec prejelo 858 upravičencev.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003261

mesečno

C1943 - Koriščenje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
Prispeva k specifičnemu cilju: C1940 - Zagotavljanje materialnih in drugih možnosti ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj družine
Opis rezultata
Z izplačili starševskih nadomestil zagotavljamo materialne in druge možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev in razvoj družine.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z izplačili družinskih prejemkov in starševskih nadomestil se zagotavlja koriščenje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izplačili družinskih prejemkov in starševskih nadomestil se zagotavlja materialne in druge možnosti, ki vzpodbudno vplivajo na število rojstev
in razvoj družine.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003260 Število prejemnikov starševskih
nadomestil

VIR

ME

MDDSZ število
prejemnikov

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

32.500,00

2014 33.100,00

34.627,00

2015 33.100,00

35.544,00

2016 35.000,00

36.338,00

2017 36.000,00

35.942,00

2018 37.000,00

36.469,00

2019 36.465,00

36.453,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003260 Število prejemnikov starševskih nadomestil"
V letu 2019 je starševsko nadomestilo prejelo povprečno mesečno 20.889 upravičencev, prispevki za neplačan očetovski dopust so bili v
povprečju plačani vsak mesec 39 upravičencem, prispevki zaradi varovanja štirih ali več otrok so bili plačani v povprečju vsak mesec 1.058
upravičencem, prispevki zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva pa so bili v povprečju plačani vsak mesec v povprečju 14.467
upravičencem.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

mesečno; vključuje št. prejemnikov: porodniškega nadomestila, očetovska nadomestila, nadomestila za nego in varstvo otroka, posvojiteljskega
I003260 nadomestila, prispevkov za socialno varnost zaradi krajšega delovnega časa, plačilo prispevkov za enega od staršev, ki varuje 4 ali več otrok, plačila
prispevkov za socialno varnost za upravičence do očetovskega dopusta brez nadomestila.

2006 - Programi v pomoč družini
Opis programa
V okviru programa, ki zajema sofinanciranje programov v podporo družini, družinam in socialno ogroženim otrokom zagotavljamo večjo socialno
vključenost.

Specifični cilji
C1939 - Podpora večji socialni vključenosti družin in socialno ogroženim otrokom
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečevanje socialne vključenosti.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Z vključevanjem otrok, mladostnikov, posameznikov oz. družin kot celoto v programe NVO, ki jih sofinancira MDDSZ, MDDSZ zagotavljamo
večjo socialno vključenost ciljne populacije
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z vključevanjem otrok, mladostnikov, posameznikov oz. družin kot celoto v programe NVO se povečuje socialno vključenost teh oseb.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003240 Število vključenih socialno ogroženih oseb (staršev, otrok in
mladostnikov) v programe NVO, ki jih financira MDDSZ

VIR

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

ME

MDDSZ stevilo
2009
vkljucenih

10.000,00

2014 11.000,00

12.076,00

2015 11.000,00

16.824,00

2016 15.000,00

16.900,00

2017 15.000,00

12.198,00

2018 15.000,00

27.368,00

2019 28.368,00

26.217,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003240 Število vključenih socialno ogroženih oseb
(staršev, otrok in mladostnikov) v programe NVO, ki jih financira MDDSZ"
Število vključenih socialno ogroženih oseb v letu 2019 je bilo 26.217.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003240

letno

2006 - Programi v pomoč družini
200601 - Programi v pomoč družini

Rezultati
C1944 - Krepitev sodelovanja MDDSZ in NVO pri zagotavljanju storitev za družino
Prispeva k specifičnemu cilju: C1939 - Podpora večji socialni vključenosti družin in socialno ogroženim otrokom
Opis rezultata
Povečanja števila vsebin in programov, ki zagotavljajo storitve za družine vseh oblik
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Obrazložitev doseganja rezultata
Na osnovi medsebojnega sodelovanja MDDSZ in NVO se NVO-ji krepijo v mreže in na ta način omogočajo večjo vključenost otrok,
mladostnikov oz. družin.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
S krepitvijo mrež NVO-jev se zagotavlja večja vključenost otrok, mladostnikov oz. družin.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

I003264 Število financiranih projektov s strani
MDDSZ

ME

MDDSZ število
projektov

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

3,00

2014 5,00

1,00

2015 5,00

1,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 5,00

5,00

2017 5,00

35,00

2018 10,00

25,00

2019 25,00

25,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003264 Število financiranih projektov s strani MDDSZ"
V letu 2019 je bilo na osnovi medsebojnega sodelovanja z NVO-ji so/financiranih 25 projektov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003264

letno

C1945 - Razvoj novih programov NVO za družino
Prispeva k specifičnemu cilju: C1939 - Podpora večji socialni vključenosti družin in socialno ogroženim otrokom
Opis rezultata
Zagotavljanje novih vsebin in programov za kvalitetno in večjo vključenost družin v obstoječo socialno okolje.
Obrazložitev doseganja rezultata
S sofinanciranjem programov v podporo družini zagotavljamo tudi razvoj novih programov NVO v podporo družinam.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
S sofinanciranjem programov v podporo družinam zagotavljamo večjo socialno vključenost ciljne populacije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003263 Število financiranih novih
programov

VIR

ME

MDDSZ število
programov

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

31,00

2014 46,00

8,00

2015 10,00

15,00

2016 10,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2017 10,00

11,00

2018 15,00

25,00

2019 0,00

26,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003263 Število financiranih novih programov"
V letu 2019 smo v okviru izbora na dveh javnih razpisih (Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017-2020 in Javni razpis
za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018-2020), na podlagi sklepa o
izboru podpisali pogodbe o sofinanciranju/financiranju programov. V okviru obeh javnih razpisov je bilo podpisanih 26 pogodb z izvajalci
programov v podporo družini.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003263

letno

C1946 - Zagotavljanje nadomestil preživnin
Prispeva k specifičnemu cilju: C1939 - Podpora večji socialni vključenosti družin in socialno ogroženim otrokom
Opis rezultata
Zmanjševanje števila materialno ogroženih družin in otrok in povečanje socialne varnosti.
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Obrazložitev doseganja rezultata
V tem podprogramu zagotavljamo sredstva Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu in invalidskem skladu RS za
namen izplačila nadomestil preživnin, s čimer povečujemo socialno varnost otrok.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z zagotavljanjem sredstev za nadomestila preživnin se omogoča večja socialna vključenost enoroditeljskim družinam in socialno ogroženim
otrokom.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003265 Število prejemnikov nadomestil
preživnin

VIR

ME

MDDSZ število
prejemnikov

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

3.410,00

2014 4.990,00

3.962,00

2015 5.100,00

3.880,00

2016 4.000,00

3.795,00

2017 4.000,00

3.725,00

2018 4.000,00

3.429,00

2019 4.000,00

3.353,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003265 Število prejemnikov nadomestil preživnin"
V letu 2019 je bilo nadomestilo preživnine izplačano v povprečju 3.353 otrokom na mesec.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003265

mesečno

2007 - Rejništvo
Opis programa
Namen instituta rejništva je omogočiti otrokom primerno oskrbo v drugi družini, v primerih, ko starši krajši ali daljši čas ne zmorejo primerno
poskrbeti za otroka/otroke.

Specifični cilji
C1938 - Omogočiti otrokom oskrbo v drugi družini v primeru, ko starši za krajši ali daljši čas ne morejo
skrbeti za otroka
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Zmanjševanje števila materialno ogroženih družin in otrok in povečanje socialne varnosti.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Osnovno načelo instituta rejništva je zasledovanje načela največje koristi otroka, ki zaradi različnih razlogov krajši ali daljši čas ne more živeti v
svoji matični družini. Namen instituta rejništva ni v vplivanju na razmere v družinah, zaradi katerih je potrebno otroka umakniti, dolžnost države
je zagotoviti dovolj primernih prostih mest oz. družin, kamor lahko namestimo otroke.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Rejništvo je oblika družinsko-pravnega varstva mladoletnikov. Z namestitvijo otroka v rejniško družino omogočimo otroku, da pridobi izkušnjo
družine, v kateri se lahko čustveno in kognitivno razvija, kjer ga sprejemajo in podpirajo ter so občutljivi za njegove potrebe.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003241 Število otrok, ki se jim omogoči posebno obliko
družinskega varstva

VIR

ME

MDDSZ število
rejencev

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

1.160,00

2014 1.100,00

1.006,00

2015 1.100,00

978,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2016 1.100,00

970,00

2017 1.000,00

924,00

2018 1.000,00

891,00

2019 1.000,00

858,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003241 Število otrok, ki se jim omogoči posebno obliko
družinskega varstva"
V letu 2019 je bilo povprečno mesečno 858 otrok v rejništvu.
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Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003241

mesečno

2007 - Rejništvo
200701 - Rejništvo

Rezultati
C1947 - Nemoten razvoj otroka v času namestitve v rejniško družino
Prispeva k specifičnemu cilju: C1938 - Omogočiti otrokom oskrbo v drugi družini v primeru, ko starši za krajši ali daljši čas ne morejo skrbeti za
otroka
Opis rezultata
Zagotoviti otroku zdrav psihofizični razvoj v nadomestnem družinskem okolju, za čas, ko za otroka starši zaradi različnih razlogov ne morejo
ustrezno skrbeti.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z zagotavljanjem sredstev za izvajanje rejniške dejavnosti se zagotavlja nemoten razvoj otroka v času namestitve v rejniško družino.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Osnovno načelo instituta rejništva je zasledovanje načela največje koristi otroka, ki zaradi različnih razlogov krajši ali daljši čas ne more živeti v
svoji matični družini. Namen instituta rejništva ni v vplivanju na razmere v družinah, zaradi katerih je potrebno otroka umakniti, dolžnost države
je zagotoviti dovolj primernih prostih mest oz. družin, kamor lahko namestimo otroke.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003266 Število letnih izobraževanj za
rejnike

I003267 Število rejnikov

VIR

ME

MDDSZ število
izobraževanj

MDDSZ število rejnikov

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

13,00

2014 14,00

13,00

2015 14,00

13,00

2016 13,00

13,00

2017 13,00

13,00

2018 13,00

13,00

2010

792,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2019 13,00

13,00

2014 820,00

731,00

2015 820,00

716,00

2016 985,00

970,00

2017 750,00

687,00

2018 750,00

652,00

2019 750,00

622,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003266 Število letnih izobraževanj za rejnike"
Po terminskem planu je bilo predvidenih 13 izvedb usposabljanj rejnic in rejnikov ter kandidatk in kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, pri
čemer so bila vsa v celoti realizirana.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003267 Število rejnikov"
V letu 2019 je bilo povprečno mesečno 622 rejnic in rejnikov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003266

letno

I003267

mesečno

2008 - Dolgotrajna oskrba
Opis programa
V okviru programa se izvajajo javna pooblastila Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in zagotavljanje pravice do izbire družinskega
pomočnika.

Specifični cilji
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C1955 - Zagotoviti ustrezno mrežo za dolgotrajno oskrbo v institucionalnih oblikah
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Dnevno in celodnevno institucionalno varstvo se razvijata glede na razvoj potreb po tovrstni oskrbi, deloma je odvisno tudi od finančnih
zmožnosti uporabnikov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ustrezno prilagajanje kapacitet dnevnega in celodnevnega institucionalnega je pomemben predpogoj za kvalitetno in do uporabnikov prijazno in
dostopno dolgotrajno oskrbo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

IZH.
LETO

I003246 Čakalna doba za vključitev v institucionalno dolgotrajno oskrbo MDDSZ mesec 2010

I003247 Delež javnih izdatkov za DO glede na celoto izdatkov za DO
(javni in zasebni)

MDDSZ %

2008

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

4,00

2014 1,00

1,00

2016 1,00

1,50

2017 2,00

7,00

2018 2,00

5,00

2019 5,00

9,00

2014 65,00

0,00

75,40

2016 75,00

0,00

2017 75,00

75,00

2018 75,00

75,00

2019 75,00

75,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003246 Čakalna doba za vključitev v institucionalno
dolgotrajno oskrbo"
Čakalna doba znaša v povprečju okoli 9 mesecev in je bistveno višja od predvidene zaradi naraščanja števila potreb starejših za nova mesta
institucionalnega varstva starejših.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003247 Delež javnih izdatkov za DO glede na celoto
izdatkov za DO (javni in zasebni)"
Delež javnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo je v skladu s ciljno vrednostjo za leto 2019. Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno
oskrbo še ni bil sprejet, zato ni finančnih posledic.

C5864 - Zagotavljanje ustreznih oblik dolgotrajne oskrbe na domu
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Socialna oskrba na domu ima v okviru dolgotrajne oskrbe vse pomembnejšo vlogo. Gre za skupnostno obliko oskrbe, ki uporabnikom omogoča,
da ostanejo v svojem domačem okolju, kljub temu, da ne morejo več sami v celoti opravljati vseh funkcij.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ustrezno razvita socialna oskrba na domu (socialnovarstvena storitev pomoč na domu) ob institucionalnem varstvu tvori temelj uspešne
dolgotrajne oskrbe

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06056 Delež uporabnikov pomoči na domu

VIR ME IZH. LETO
%

2009

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

1,30

2014

2,10

1,85

2016

2,00

1,89

2017

2,10

1,90

2018

2,20

2,07

2019

2,20

1,91

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06056 Delež uporabnikov pomoči na domu "
Po zadnjih znanih podatkih konec leta 2018 je bilo število uporabnikov pomoči na domu 7.783. To predstavlja 1,91 % populacije, starejše od 65
let. Ciljna vrednost deleža pomoči uporabnikom na domu je 2,2 Vzrok za nedoseganje ciljne vrednosti je pretežno v nesprejetju sistemskih
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sprememb, in sicer Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi omogočil stabilnejše financiranje te storitve.

C6880 - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni
in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravst
Prispeva k splošnemu cilju: C7029 - Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj je investicijski cikel za pripravo posameznih
projektov in programov zahteval in še vedno zahteva določen čas.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispeva k splošnemu cilju: C7029 - Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08873

Učinkovito črpanje sredstev

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

0,00

2015

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

12,00

0,00

2017

24,00

0,00

2018

36,00

3,90

2019

48,00

13,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08873 Učinkovito črpanje sredstev"
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj investicijski cikel za pripravo in izvedbo
posameznih projektov in programov zahteva določen čas.

C6882 - Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev,
vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošneg
Prispeva k splošnemu cilju: C7029 - Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
Opis specifičnega cilja
Opis cilja
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj je investicijski cikel za pripravo posameznih
projektov in programov zahteval in še vedno zahteva določen čas.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispeva k splošnemu cilju: C7029 - Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08874

Učinkovito črpanje sredstev

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

0,00

2015

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

12,00

0,00

2017

24,00

1,60

2018

36,00

6,00

2019

48,00

17,40

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08874 Učinkovito črpanje sredstev"
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj investicijski cikel za pripravo in izvedbo
posameznih projektov in programov zahteva določen čas. Dinamika izvedbe se je v zadnjem letu sicer bistveno izboljšala, a še vedno močno
zaostaja za planom.

2008 - Dolgotrajna oskrba
200801 - Dolgotrajna oskrba

Rezultati
C1956 - Regijska pokritost z domovi za ostarele
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Prispeva k specifičnemu cilju: C1955 - Zagotoviti ustrezno mrežo za dolgotrajno oskrbo v institucionalnih oblikah
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
V zadnjih 15 letih se je pokritost Slovenije z izvajalci institucionalnega varstva bistveno izboljšala, tako da, imajo vse upravne enote, razen ene
upravne enote, izvajalca institucionalnega varstva. Nepokrito ostaja tako samo še območje UE Ruše.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V vseh 65 upravnih enotah že imajo dom za starejše. Doma za starejše ni le še v upravni enoti Ruše, pokritost je 98,3 odstotna.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

I003275 Regijska pokritost mest v institucionalnem varstvu za starejše MDDSZ %
od 65 let

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

95,00

2014 98,20

98,00

2016 98,30

98,00

2017 98,30

98,30

2018 98,30

98,30

2019 98,30

98,30

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003275 Regijska pokritost mest v institucionalnem
varstvu za starejše od 65 let "
Regijska pokritost je v skladu ciljno vrednostjo za leto 2019. Nepokrito je ostalo le še območje UE Ruše.

C1957 - Širjenje mreže kapacitet za dnevno in celodnevno institucionalno varstvo
Prispeva k specifičnemu cilju: C1955 - Zagotoviti ustrezno mrežo za dolgotrajno oskrbo v institucionalnih oblikah
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Dnevno in celodnevno institucionalno varstvo se razvijata glede na razvoj potreb po tovrstni oskrbi, deloma je odvisno tudi od finančnih
zmožnosti uporabnikov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ustrezno prilagajanje kapacitet dnevnega in celodnevnega institucionalnega je pomemben predpogoj za kvalitetno in do uporabnikov prijazno in
dostopno dolgotrajno oskrbo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003273 Število vključenih v domovih za starejše

I003274 Število vlog za vključitev v domove za
starejše

VIR

ME

eurostat stevilo
vkljucenih

MDDSZ število vlog

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

16.677,00

2014 17.680,00

17.516,00

2016 18.500,00

18.069,00

2017 18.750,00

18.231,00

2018 18.900,00

18.900,00

2019 18.550,00

18.900,00

2014 3.000,00

2.754,00

2016 4.000,00

6.205,00

2017 4.000,00

7.087,00

2010

5.000,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2018 4.000,00

5.000,00

2019 6.000,00

11.780,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003273 Število vključenih v domovih za starejše"
Cilj vrednost število vključenih za leto 2019 je bila dosežena v celoti glede na predvideno število vključitev v domove za starejše. 450 oseb je
bilo vključenih več glede na ciljno vrednost za leto 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003274 Število vlog za vključitev v domove za starejše"
Število vlog za vključitev v domove je bilo v letu 2019 11.789, kar bistveno presega predvideno število. Razlog za to je v večjem interesu za
bivanje v domovih za starejše, saj se skupnostne oblike skrbi za starejše ne razvijajo vzporedno z naraščanjem števila starejših.

C5866 - Razvoj novih modelov institucionalnega varstva starejših
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Prispeva k specifičnemu cilju: C1955 - Zagotoviti ustrezno mrežo za dolgotrajno oskrbo v institucionalnih oblikah
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
V institucionalnem varstvu je potrebno spodbujati tudi nove koncepte dela v domovih za starejše. Razvoj na tem področju namreč zahteva
celovitostjo obravnave, integrirani pristop, umeščanju uporabnikov na osrednje mesto, kakovost storitev, pravico uporabnika do izbire,
zadovoljstvo uporabnika, individualno obravnavo, itd..
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Novi modeli, npr. stanovanjske in gospodinjske skupnosti omogočajo večjo stopnjo normalizacije za uporabnike institucionalnega varstva. Prav
tako omogočajo večjo celovitost obravnave, integrirani pristop, večjo kakovost storitev, itd.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I06065 Delež novih modelov institucionalnega varstva starejših
(stanovanjske skupine)

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

2010

0,20

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2014 15,00

1,00

2016 30,00

0,00

2017 35,00

0,00

2018 37,00

0,00

2019 0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06065 Delež novih modelov institucionalnega varstva
starejših (stanovanjske skupine)"
V letu 2019 ni bil uveden nobeden novi koncept varstva starejših.

C6881 - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni
in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravst
Prispeva k specifičnemu cilju: C6880 - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni
ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravst
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj je investicijski cikel za pripravo posameznih
projektov in programov zahteval in še vedno zahteva določen čas.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispeva k specifičnemu cilju: C6880 - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni
ravni, zmanjšanju neenakosti pri pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim
dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na
skupnostne oblike storitev

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08875

Učinkovito črpanje iz EKP

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

0,00

2015

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2016

12,00

0,00

2017

24,00

0,00

2018

36,00

3,90

2019

48,00

13,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08875 Učinkovito črpanje iz EKP"
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj investicijski cikel za pripravo in izvedbo
posameznih projektov in programov zahteva določen čas.

C6883 - Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev,
vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošneg
Prispeva k specifičnemu cilju: C6882 - Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z
zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošneg
Obrazložitev doseganja rezultata
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Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj je investicijski cikel za pripravo posameznih
projektov in programov zahteval in še vedno zahteva določen čas.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Prispeva k specifičnemu cilju: C6882 - Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z
zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošneg

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08876

Učinkovito črpanje iz EKP

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

0,00

2015

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2016

12,00

0,00

2017

24,00

1,60

2018

36,00

6,00

2019

48,00

17,40

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08876 Učinkovito črpanje iz EKP"
Izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 sicer zaostaja za predvidenim, saj investicijski cikel za pripravo in izvedbo
posameznih projektov in programov zahteva določen čas. Dinamika izvedbe se je v zadnjem letu sicer bistveno izboljšala, a še vedno močno
zaostaja za planom.

2008 - Dolgotrajna oskrba
200802 - Spodbujanje izvajanja storitve pomoč na domu

Rezultati
C1958 - Širitev kapacitet za dolgotrajno oskrbo na domu
Prispeva k specifičnemu cilju: C5864 - Zagotavljanje ustreznih oblik dolgotrajne oskrbe na domu
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Pravica do izbire družinskega pomočnika se zagotavlja vsem polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletnim težko
gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb in v skladu z zakonom izpolnjujejo potrebne
pogoje za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Institut družinskega pomočnika spada v okvir dolgotrajne oskrbe na domu. Vključuje skrb za invalidne osebe v domačem okolju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003277 Število družinskih pomočnikov

VIR

ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

MDDSZ Število 2009

709,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2014

573,00

738,00

2016

800,00

883,00

2017

800,00

936,00

2018

800,00

979,00

2019

978,00

1.051,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003277 Število družinskih pomočnikov"
Sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne
porabe, se izplačujejo na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin. Ciljna vrednost v letu 2019 je bila 978 družinskih pomočnikov, realizacija
izplačil občinam za družinske pomočnike pa je bila 1051 družinskih pomočnikov, kar pomeni 107,5 % glede na planirano vrednost za leto 2019.

2009 - Varstvo obolelih in bolniška nadomestila
Opis programa
Za financiranje zahtev Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/2007-uradno prečiščeno besedilo, 51/2009) je
pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva so namenjena odškodninam obolelim zaradi (poklicne)
bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu po ZOPDA, izplačilom interdisciplinarni skupini zdravnikov po ZOPDA, povračilu stroškov
pooblaščenega zdravnika in plačilom sodnih stroškov s ciljem zagotoviti socialno varnost delavcem, ki so zboleli zaradi poklicne bolezni zaradi
izpostavljenosti azbestu.

Specifični cilji
Stran 31 od 33

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

C1959 - Zagotovitev socialne varnosti obolelih delavcev
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Opis specifičnega cilja
Zagotovitev socialne varnosti obolelih delavcev za azbestnimi boleznimi preko izplačil odškodnin, plačilo interdisciplinarne skupine zdravnikov
ter povračilo stroškov pooblaščenega zdravnika.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Zagotovitev socialne varnosti obolelih delavcev za azbestnimi boleznimi preko izplačil odškodnin, plačilo interdisciplinarne skupine zdravnikov
ter povračilo stroškov pooblaščenega zdravnika.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Zagotovitev socialne varnosti delavcev, ki so zboleli za azbestnimi boleznimi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

ME

I003248 Delež izplačil odškodnin upravičencem iz naslova azbestnih MDDSZ %
bolezni

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003248 Delež izplačil odškodnin upravičencem iz naslova
azbestnih bolezni"
V letu 2019 je ministrstvo pozitivno rešilo 44 zahtevkov za izplačilo odškodnine in 2 zahtevka za priznanje pokojnine pod ugodnejšimi pogoji
zaradi poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, tako da je delež izplačil znašal 100%.

2009 - Varstvo obolelih in bolniška nadomestila
200901 - Plačilo odškodnin obolelim za azbestozo

Rezultati
C1960 - Izplačevanje odškodnin upravičencem iz naslova azbestnih bolezni
Prispeva k specifičnemu cilju: C1959 - Zagotovitev socialne varnosti obolelih delavcev
Opis rezultata
Izplačilo odškodnin obolelim za azbestnimi boleznimi, plačilo interdisciplinarne skupine zdravnikov ter povračilo stroškov pooblaščenega
zdravnika.
Obrazložitev doseganja rezultata
Za financiranje zahtev Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/2007-uradno prečiščeno besedilo, 51/2009) je
pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva so namenjena odškodninam obolelim zaradi (poklicne)
bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu po ZOPDA, izplačilom interdisciplinarni skupini zdravnikov po ZOPDA, povračilu stroškov
pooblaščenega zdravnika in plačilom sodnih stroškov s ciljem zagotoviti socialno varnost delavcem, ki so zboleli zaradi poklicne bolezni zaradi
izpostavljenosti azbestu.
Podprogram obsega ažurno reševanje zahtevkov azbestnih bolnikov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Zagotovitev socialne varnosti delavcev, ki so zboleli za azbestnimi boleznimi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003278 Število upravičencev iz naslova azbestnih
bolezni

VIR

ME

MDDSZ število
upravičencev

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

2010

120,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2014 130,00

43,00

2015 140,00

52,00

2016 150,00

51,00

2017 60,00

42,00

2018 65,00

46,00

2019 68,00

46,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003278 Število upravičencev iz naslova azbestnih bolezni"
V letu 2019 je ministrstvo pozitivno rešilo 44 zahtevkov za izplačilo odškodnine in 2 zahtevka za priznanje pokojnine pod ugodnejšimi pogoji

Stran 32 od 33

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

zaradi poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

Stran 33 od 33

