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Spoštovani predstavniki Sveta CSD Savinjsko-Šaleška, spoštovani predstavniki občin v Upravnih 
enotah Mozirje, Velenje in Žalec!

Pošiljam vam nekaj informacij o delovanju CSD Savinjsko-Šaleška v času izrednih razmer v 
Republiki Sloveniji.

Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška od petka,13.03.2020, skladno z razglasitvijo izrednih 
razmer zaradi epidemije s koronavirusom v Republiki Sloveniji deluje v drugačni obliki.

Zaradi samozaščitnih ukrepov in skrbi za lastno zdravje in zdravje vseh bližnjih  in uporabnikov 
smo sprejeli ukrep, da so vse tri lokacije, kjer delujejo enote CSD in druge službe, od 13.03.2020 
do preklica zaklenjene in z uporabniki sodelujemo izključno preko telefona in elektronske pošte. 
V času od 13.03.2020 kljub temu uspešno izvajamo vse naše naloge, odgovarjamo na klice naših 
uporabnikov in jim posredujemo vse željene informacije.

Skladno z navodili MDDSZ izvajamo vse nujne naloge – storitev prve socialne pomoči, naloge v 
okviru preprečevanja nasilja v družini, po potrebi poskrbimo za umik žrtev nasilja na varno in 
izvajamo vse postopke in odločanje na področju starševskega varstva in mesečnih in letnih pravic 
iz javnih sredstev.

CSD deluje z ustaljenim delovnim časom, zaradi izrednih razmer nismo uvedli krajšega 
delovnega časa. Na vseh treh lokacijah CSD imamo sicer ekipe zaposlenih v okrnjeni sestavi, 
vendar smo ves čas na razpolago in dosegljivi za uporabnike za vsa vprašanja. 

Z občinami smo v tem času že vzpostavili kontakt na način izmenjave podatkov, ki jih na občinah 
potrebujete za reševanje in pomoč vaših občanov, prav tako smo v nekaterih občinah že povezani 
s štabi Civilne zaščite. Za vsa vprašanja smo vam vedno na voljo v času poslovnega časa, lahko 
pa nam pošiljate informacije oziroma vprašanja tudi izven delovnega časa na naš elektronski 
naslov in se bomo seveda tudi odzvali.
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Ker nas opozarjajo, da prihaja s tem tednom tudi do faze izjemnega razširjanja obolenj, iskreno 
upamo, da nam uspe s skupnimi močmi pomagati vašim občanom in našim uporabnikom po 
najboljših močeh.

Sporočam vam tudi, da zaenkrat še nimamo nobenih informacij, kako bomo kot CSD lahko 
pomagali vsem obrtnikom, samozaposlenim in drugim, ki so zaradi izrednih razmer ostali brez 
dohodkov in že iščejo informacije, kako bodo v prihodnjih mesecih sploh preživeli. V primeru, da 
bomo dobili kakršna koli navodila pristojnega ministrstva, vas bomo o tem tudi obveščali, prav 
tako bomo v tem primeru poskrbeli za obveščanje uporabnikov preko medijev. Pričakujemo, da 
bodo stiske ljudi hude, zato bo najbrž sodelovanje občin in CSD že zdaj, v času epidemije nujno 
in ključno po končani epidemiji.

Vsem skupaj želim veliko optimizma, moči in energije, vse to nam bo pomagalo v teh težkih 
razmerah, ko poleg obolenj in strahu, socialna osamitev pušča med nami neizmerno sled in žal 
tudi paniko. 

Ostanite zdravi!

S spoštovanjem,

                       Helena Bezjak Burjak

      direktorica

        

Vročiti:
- naslovnikom – po elektronski pošti.

Vložiti v:
- arhiv.
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