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Zadeva: Zagotavljanje dodatnega kadra za izvajalce institucionalnega varstva

Zaradi porasta števila okuženih med zaposlenimi na področju socialnega varstva in zdravstva ter
splošne preobremenjenosti zdravstvenega sistema se uvaja dodatne ukrepe za zagotovitev
zadostnega števila kadra pri izvajalcih institucionalnega varstva.

1. Odredba o aktiviranju prostovoljcev za pomoč pri izvajanju nalog in ukrepov
povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je 30. 10. 2020 izdal Odredbo o
aktiviranju prostovoljcev za pomoč pri izvajanju nalog in ukrepov povezanih z epidemijo nalezljive
bolezni COVID-19 dne 30. 10. 2020. Za izvajanje ukrepov pri zaščiti, reševanju in pomoči, s ciljem
zmanjševanja nadaljnje širitve koronavirusa oz. bolezni COVID-19 se aktivira prostovoljce z
ustreznim znanjem za bolničarje za potrebe izvajanja pomoči pri izvajalcih institucionalnega
varstva in zdravstva. Na podlagi omenjene odredbe se prostovoljcem povračajo materialni stroški.
V skladu z načelom postopnosti pri uporabi sil in sredstev iz 14. členom Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in
21/18 – ZNOrg) se najprej aktivira Civilna zaščita na ravni lokalne skupnosti. To pomeni, da se
izvajalci v primeru potrebe po prostovoljcih z ustreznim znanjem za bolničarje obrnete na lokalne
štabe Civilne zaščite. Tudi v drugih primerih potrebe po pomoči, kot je npr. pomoč pri prevozih in
razvozih hrane, pomoč pri vzpostavitvi dodatnih prostorov za rdečo cono in pri drugih oblikah
pomoči pri izvajalcih institucionalnega varstva, se obrnete na lokalne štabe Civilne zaščite.

2. Sodelovanje med izvajalci institucionalnega varstva in izobraževalnimi zavodi za
poklice v zdravstvu v času izrednih ukrepov zaradi epidemije COVID-19

Kot rešitev zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev je bila pri nekaterih izvajalcih vpeljana tudi
pomoč dijakov in študentov za poklice v zdravstvu, predvsem s področja zdravstvene nege, v
obliki plačanega dela in z zagotovljenim mentorstvom. Izobraževalni zavodi, predvsem

visokošolski izobraževalni zavodi, opozarjajo na težavo pri zagotovitvi kliničnega usposabljanja
študentov v potrebnem obsegu glede na študijske programe za regulirane poklice. Za ta namen
je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzpostavilo medresorsko strokovno delovno
skupino za področje študijskih programov s področja zdravstvene nege, babištva, medicine in
dentalne medicine.
Na e-sestanku, 29. 10. 2020, katerega se je udeležila tudi Bojana Beovič, vodja strokovne
posvetovalne skupine v povezavi z COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje, je bil sprejet skupni
sklep, da se kadrovsko problematiko v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih skuša
premostiti tudi z dijaki in študenti in sicer na varen in skrbno načrtovan način, da se bo lahko to
delo študentom sicer v možnem obsegu priznalo tudi za namen kliničnega usposabljanja.
V nadaljevanju vam tako podajamo naslednje usmeritve:
I.

Izvajalec institucionalnega varstva potrebe po (plačanem) študentskem delu ciljano
usmerijo na enotno bazo ponudbe dela, ki jo vodita Zveza študentov medicine Slovenije
(ZŠMS) in Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva (SŠZNB). Izvajalci svoje
potrebe
sporočijo
preko
obrazca,
dostopnega
na
povezavi:
https://forms.gle/T4tAPx625UWEu3vZA.
Pri tem opredelijo: naziv in lokacijo zavoda, kontaktno osebo zavoda, na katero se lahko
obrne šolski koordinator ali študent, področje dela, kjer se potrebuje pomoč študentov in
opis pričakovanih del in nalog, število študentov, za koliko časa bi želeli vključiti študente
(število ur dnevno/tedensko) in ali je zagotovljena lokalna namestitev ter prehrana v
primeru, da je lokacija oddaljena od matične fakultete.

II.

Izvajalci zagotovijo za delo tem dijakom in študentom potrebno zaščitno opremo in
potrebno mentorstvo/koordinatorja.

III.

Ob zaključku dela izvajalci dijakom/ študentom zagotovijo dokazilo o opravljenem delu z
opisom nalog.

3. Aktivnosti Zavoda RS za zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je med brezposelnimi osebami, ki ustrezajo zahtevam in
kriterijem za zaposlitev pri izvajalcih institucionalnega varstva, intenziviral aktivnosti s ciljem
zagotavljanja dodatnega usposobljenega kadra.
Na podlagi navedenega bodo k izvajalcem institucionalnega varstva na razgovore napoteni kadri
iz evidence brezposelnih. Brezposelne osebe se lahko vključijo v delovne procese tudi preko
programov aktivne politike zaposlovanja, na primer v programe usposabljanja na konkretnem
delovnem mestu ali v programe javnih del.
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