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PRIPRAVA IN RAZDELITEV TOPLtrI OBROKOV ZA SOCIALNO
OGROZENE OBdANE oBdII\E YRANSKo v oBD0BJU oD 01.01.2018

DO 31.12.2018

Na podlagi pogodbe St. 4303-150/2013-03 in aneksov Zavod sv. Rafaela Vransko izvaja
pripravo in razdelitev toplih obrokov za socialno ogroZene obdane obCine Vransko od
01.01.2014 dalje.

Po skoraj petletnem izvajanju navedeneea oroiekta ueotavliamo sleded€:
. Na Vranskem 5e vedno obstajajo posameaniki, ki so social',o ogoZeni in si ne

zmoreJo/ znajo zagotoviti toplega obroka.
o Razlogi za to so razlidni. Doslej so bili najpogosteje identificirani slededi: Stiri starejie

osebe z nizkimi dohodki, dve dru:Zini (7 oseb) v socialni stiski in tri osebe v trenutni
socialni stiski zaradi dolgotrajne brezposelnosti i bolezni.

o Preko razliEnih poti obveSdanja smo v letu 2018 z mo2nostjo brezpladnega obroka
obvestili 5e Sest oseb.

r V letu 2018 beleZimo tri nove vkljuditve.
o V letu 2018 beleZimo pet zakljudenih storitev.
r Trenutno je zagotovljena vkljuEenost 13 oseb, ki bi sicer bili iz drulbe in okolja

polis4ieni na rob in izkljudeni.

NaSa pomod obsega naslednje storitve:
- priprava in razdelitev toplega obroka v dasu od 12.30 do 13.30 ure,
- podpome dejavnosti tistim, ki zaradi najrazlidnejiih razlogov ne zhorejo poiskati

pomodi na vseh primemih naslovih, kjer bi pomod 5e lalrko dobili,
- moftiost vkljudiwe v koordinirano obravnavo,
- moZnost vkljudiwe v prostovoljno delo,
- svetovalno in terensko delo strokovnih delavcev.

Srnulo vKLJUdENTH v LETU 2or8:

OBEINA VRANSKO
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MESEC SrEvtr-o oBRoKov STEVILO SOCIALNO
OGROZENIH OBCANOV

VRANSKEGA
JANUAR 405 15

FEBRUAR 331 15

MAREC 412 15

APRIL 369 15

MAJ 379 t4

,ffi





376 15

401 14

AVGUST 380
SEPTEMBER 388 14

OKTOBER Jt3 14

NOVEMBER 314
DECEMBER 390 13

SKUPAJ 4518
POGODBENI OBSEG 5475 15
PovPREeNo Sr. NA
MESEC

376,5 14,25

Do pogodbenega obsega 5e 957

Deset oseb obrok kodsti vse dni v mesecu, ostali pa so v obrok vkljudeni med ponedeljkom in
petkom, za vikende pa za prehrano poskrbijo sami. Trije uporabniki stalno na obrok prihajajo
v domskojedilnico, preko pomodi na domu smo dostavili 1267 obrokov, ostali si dnevno obroke
odnaiajo domov. Po spolu so uporabniki uralmoteZeni.
Doslej brezevidentne vkljuditve posameznikov ni bilo.

CILJI PROGRAMA:
Program je namenjen:
- starej5im z izredno nizkimi pokojninami,
- psihiatridnim bolnikom,
- brezposelnim,
- invalidom,
- brezdomcem,
- starej5im alkoholikom, kjer ni mogode pridakovati izboljianja njihovega (vedenjskega) stanja
(starost, pridruieni zdravstveni problemi, kronidne bolezni, izpostavljenost weganim socialnim
dejavnikom,...).
Pogoji vkljudiwe so bili definirani pravilro, saj analiza kaZe najvedji deleZ vkljudenosti
starej5ih. Na prerezni datum 31.12.2018 je bilo Sest uporabnikov starej5ih od 60 let, dva v
starosti nad 50 let. Ostali so mlaj5i. Najmlajli vkljuden je star 23 let. Po priporodilu Centra za
socialno delo Lalec sta med prejemniki tudi dve druZini z odraslimi druiinskimi dlani, zaradi
desarje strokovno delo usmerjeno v druZinsko dinamiko, podporo in vodenje v vsakodnevnih
aktivnostih. Pri obeh druZinah smo postali stalnica v njihovih Zivljenjih, pomod pri dvigovanju
njihove opolnomodenosti in podpora pri izvajanju njihovih vlog. Pri obeh drulinah ni
pridakovati bistvenega izboljSanja njihovega stanja" skrbimo pa da se doseZen nivo vzdrZuje.

Enkrat letno obnovimo letake, pristojne humanitame organizacije ter druge dnribene akterje
obvestimo o mo2nosti toplega obroka. Sodelujemo s centrom za socialno delo in z odzivnostjo
vstopamo v polje pomodi takoj. Dodatno smo zagotovili obveSdenost preko lokalnega dasopisa,
oglasnih desk ter objave na spletni strani. Prav tako smo ostali lokalni koordinator skrbi za
ogroZene obdane.
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UGOTAVLJANJE REZULTATOV IN EVALVACIJA:
Vse dejavnosti, kijih izvajamo, redno dnevno belelimo in z razgovori posku5amo pridobiti 5e

druge informacije, kako vkljudenim uporabnikom dim bolj pomagati tudi pri drugih teiavah,
saj vemo, da rev5dina poveduje socialno izkljudenost.

Evalvacija:

- natandno vodenie izdanih obrokov,

- natandno vodenje seznama uporabnikov, ki storitev koristijo,

- natandno vodenje osebnih map.

NACRTI DO KONCA LETA 2019:
Brezpladen topel obrok bomo zagotavljali skladno z zgoraj citirano pogodbo in aneksi. Med
uporabniki bomo opravili anketo o njihovem pogledu na storitev.
Ocenjujemo, da pogodbeni obseg tudi v letu 2019 ne bo doseZen.

Z vidrka strokovnega dela ugotavljamo, da je peredih problemov in stisk razlidnih populacij
tudi v tem okolju precej. Problemi pri vsakem posamezniku/druiini izvirajo iz popolnoma
razlidnih iivljenjskih, starostnih, zdravstvenih indikacij. Ugotavljamo, da je na Vranskem
zaznati dolgotrajno rev5dino in s tem povezano iz.kljudenost, ki jo pri vkljudenih uporabnikih
odpravljamo skupaj z druZbeno odgovornimi akterji, vendar zgolj socialni obroki ne zado5dajo.

Zaleto 2019 financerju predlagamo, da dvigne ceno storiwe. Le taje ostala nespremenjena od
1.1.2014 in maia 2,3€ na obrok. Od 1.1.2018 dalje je to na letnem nivoju 5475 obrokov
(12.s92,s0q.

Cena storitve se lahko spremeni le v primeru, da se cene Zivil ali naftnih derivatov po podatkih
SURS povedajo za vel kol 5o/o.

Letne stopnie rasti cen iivljenjskih potrebSiin*
2t)14 2015 2016

01.1 Hrana -1,a 1,6 1,6
07.2.2 Goriva in rnaziva -5,7 -12t7 1,8
za osebna vozila
07.2.2.1 Dlzelsko gorlvo -6,2 -15,6 2,7

O7.2.2.2Bencin -5,4 - 11,1 1,4
O7.2.2.4lra2iua -5,8 0 -0,4
Opombe:
Vir: Statistianl urad Republike Slovenije.
r.December/december pr.J5njega leta

zot T
3,r
7,9

10,6

6,1
-1,7

Posredno pri vsakodner.nih stikih z uporabniki, ki so vkljuEeni v brezpladen obrok, poskuSamo
celostno obravnavati njihove teZave. Strokowi delavci so v stalnem stiku z njimi, poskrbimo
tudi, da jih vsaj enlrat letno obi5demo doma. Ponujamo jim 5e dodatne sledeee moArosti:

- informiranje uporabnikov o oblikah pomodi, moZnost izdelave osebnega nadrta
pomoti,

- pomod uporabnikom pri urejanju zadev in Stjenju socialne mreZe,

- svetovanje s koordinacijo.

- pomod pri ohranjanju delovne aktivnosti v obliki prostovoljnega dela.



Izhajajod iz priloZene tabele. je vidno, da so letne stoprle presegle 5oh mejo. Prav tako so cene
hrane in goriv naraldale tudi v letu 2018, zato predlagamo, da se cena obroka dvigne na 2,80€.

Vransko, 28.1.2019
Pripravila:
Hrastnik, direktorica(,


