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Analizo pripravil: Mladinski center Dravinjske doline
Slovenske Konjice, marec 2021
Gradivo izraža mnenje avtorjev_ic in ne predstavlja uradnega stališča Ministrstva za javno upravo.
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O strateškem partnerstvu Mreža
Strateško partnerstvo »Mreža« sestavljajo Mladinski center Dravinjske doline iz Slovenskih
Konjic, Zavod Vozim iz Celja ter Društvo Novus, Zavod Uspešen.si in Andragoško društvo
Univerza za III. življenjsko obdobje iz Velenja.
Partnerstvo Mreža obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva
in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev in posledično ostalih okolij (regionalni, nacionalni,
evropski) po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Družbeni
izzivi, ki jih partnerstvo nagovarja, so:
- staranje prebivalstva z velikim tveganjem zdrsa v socialno izključenost,
- povečanje potrebe po storitvah socialnega varstva, psihosocialnih svetovanj in rehabilitacije,
- neaktivnost prebivalstva, predvsem dolgotrajno brezposelnih oseb in invalidov,
- nekonkurenčnost oseb iz ranljivih ciljnih skupin na trgu dela zaradi pomanjkanja delovnih
izkušenj, specifičnih znanj, kompetenc in nefleksibilnosti,
- neenakost pri dostopu do kakovostnih socialnih storitev,
- uporaba alkohola in drog v prometu,
- diskriminacija na podlagi različnih osebnih okoliščin.
Partnerstvo Mreža zastavljene izzive na eni strani rešuje z razvojem novih oblik in nadgradnjo
obstoječih modelov in programov za povečanje vključenosti in opolnomočenja različnih
ranljivih skupin ter njihovo aktivacijo in udejstvovanje v okolju, na drugi strani pa preko
krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb pri partnerjih na področju celostnega projektnega
managementa in učenja dobrih praks dela z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami. Izvajajo se
sledeče aktivnosti:
- celostna analiza potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v lokalnih okoljih in priprava akcijskih
načrtov za naslavljanje teh,
- organizacija usposabljanj,
- medsebojna izmenjava dobrih praks (»job shadowing« in kroženje znanja),
- razvoj novih oziroma nadgradnja obstoječih programov partnerjev vseživljenjsko,
neformalno zastavljenega učenja in projektnega dela za vključevanje in opolnomočenje
ranljivih ciljnih skupin,
- iskanje novih priložnosti za sofinanciranje dejavnosti in trajnosti razvoja,
- priprava metodološkega priročnika za izvajanje aktivnosti z različnimi ciljnimi skupinami,
- kontinuirano informiranje različnih deležnikov in splošne javnosti o aktivnostih Mreže.
V smislu organizacijskega in strokovnega kontinuiranega razvoja NVO sektorja pa partnerstvo
teži k večji povezanosti NVO sektorja, izmenjavi dobrih praks, izkušenj in nadgradnji
programov, višji finančni in kadrovski stabilnosti ter čim višji vidljivosti strokovnosti in storitev
NVO sektorja iz naslova izboljševanja življenjskih pogojev različnih družbenih skupin.
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Pred vami je celostna analiza aktualnega stanja sprememb in potreb različnih ranljivih ciljnih
skupin v času življenja s koronavirusom v občini Slovenske Konjice. Za mnenje o spremembah
in potrebah različnih ranljivih ciljnih skupin v času življenja s koronavirusom smo skozi spletno
anketo v mesecu novembru in decembru 2020 zaprosili različne nevladne in javne
organizacije oziroma institucije, ki v občini Slovenske Konjice delajo z različnimi ranljivimi
ciljnimi skupinami in s tem poznajo njihovo realnost.

Vzorec
V Slovenskih Konjicah je na anketo o delu z različnimi ciljnimi skupinami v času življenja s
koronavirusom v občini Slovenske Konjice odgovorilo 29 predstavnikov_ic različnih javnih in
nevladnih organizacij. Zavedene so v spodnji tabeli glede na abecedni vrstni red.
Občina
Slovenske Konjice

Naziv organizacije/institucije
Alpska šola
Center za socialno delo
Dobrodelni Leo klub Konjice
DPM Slovenske Konjice
Društvo Konjiška atletska šola – Kaš, socialno podjetje
Društvo tabornikov Rod belega konja
Društvo upokojencev Loče
Društvo upokojencev Slovenske Konjice
DSO
JSKD
Klub dijakov Dravinjske doline
Klub študentov Dravinjske doline
Mladi forum Rogla
Mladinska zadruga Kreaktor
Mladinski center Dravinjske doline
Mladinski svet občine Slovenske Konjice
Občina
Oratorij Slovenske Konjice
OŠ Loče
OŠ ob Dravinji
OŠ Pod goro
RKS OZ Slovenske Konjice
Splošna knjižnica Slovenske Konjice
ŠC Slovenske Konjice-Zreče
Šahovsko društvo Slovenske Konjice
Športno društvo Miki šport
Zavod za šport Slovenske Konjice
Zavod Z.D.A.J., Slovenske Konjice
Župnijska Karitas Slovenske Konjice

Tabela 1: Seznam sodelujočih organizacij/institucij
3

Organizacije oziroma institucije pokrivajo različne ciljne skupine in sicer:
•
•
•
•
•
•
•
•

21 organizacij/institucij dela z osnovnošolskimi otroki,
18 organizacij/institucij dela z mladimi starimi od 15. do 29. leta,
15 organizacij/institucij dela z odraslimi osebami,
7 organizacij/institucij dela z družinami,
6 organizacij/institucij dela z invalidnimi osebami,
12 organizacij/institucij dela s starejšimi osebami,
5 organizacij/institucij dela z brezposelnimi in/ali neaktivnimi (t.j. osebami, ki so
brezposelne več kot dve leti),
10 organizacij/institucij dela z različnimi deležniki in skupinami (društva, zavodi)
naenkrat.

Pridobljeni podatki kažejo, da večina organizacij oziroma institucij, ki delujejo v občini
Slovenske Konjice in ki so bile vključene v anketo, delajo z več kot eno ranljivo ciljno
skupino.
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Graf 1: Število organizacij, vključenih v anketo, ki v občini Slovenske Konjice pokrivajo različne ranljive
ciljne skupine. (n=29 organizacij/institucij)

Glede na podatke ocenjujemo, da je vzorec v občini Slovenske Konjice reprezentativen, saj
anketirane organizacije dobro pokrivajo vse ranljive ciljne skupine, ki so predmet analize stanja
dela s temi v času življenja s koronavirusom.
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Analiza podatkov
Skupna analiza
Od 29-ih organizacij/institucij v občni Slovenske Konjice, ki so sodelovale v anketi, jih je na vprašanje

So se potrebe vaše ciljne skupine oziroma več teh v času življenja s koronavirusom
spremenile? 24 odgovorilo pritrdilno in 5 negativno.
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Graf 1: Mnenje, če so se potrebe ciljne skupine oziroma več teh v času življenja s koronavirusom
spremenile? (n=29 organizacij/institucij)

Organizacije/institucije smo prosili, da na kratko delijo, katere spremembe opažajo.
Odgovore lahko razdelimo v 4 vsebinske sklope:
•

spremembe na socialnem področju (konflikti v družini, pomanjkanje socialnih stikov,
porast nasilja, (pre)obremenjenost s šolanjem na daljavo/digitalizacijo družbe,
poglabljanje izzivov socialno ogroženih, …)
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Povečana nestrpnost znotraj družinskih članov, porast nasilja, stopnjevanje težav pri
osebah s težavami v duševnem zdravju, težave pri izvajanju stikov, ...«
»Opažamo še večjo potrebo po pomoči socialno ogroženim družinam.«
»Otroci pogrešajo socialne stike, druženje s sovrstniki, pristen stik z učitelji, druženje v
šolskih prostorih.«

•
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spremembe v psihofizičnem zdravju in stanju oseb (stopnjevanje težav pri osebah z
izzivi pri duševnem zdravju, nemotiviranost in neaktivnost, pomanjkanje športne
aktivnosti, potrebe bo spodbujanju in vodenju)

Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Interes po treningih je večji kot pred pandemijo.«
»Potrebujejo več individualnega dela, spodbude, vodenja.«
•

spremembe na ekonomskem področju (manj prihodkov, preselitev nazaj v skupno
gospodinjstvo s starši – okrnjena avtonomnost)
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Mladi pogrešajo stik v živo, (pre)obremenjeni so s spletnimi aktivnostmi (šolanje na
daljavo), omajana je njihova finančna avtonomija in avtonomija na splošno (preselitev
nazaj domov). Posledice se kažejo v nihanju psihološkega zdravja (depresije, tesnobe,
psihoze, asocialnost, napadi panike, brezvoljnost, razdražljivost, agresija, …) in avtodestruktivnem vedenju (samo-poškodovanje, motnje hranjenja, nehigiena spanca,
uživanje drog, …).«

•

spremembe v delovanju organizacij/institucij (omejenost delovanja in izvajanja
aktivnosti, nedoseganje uporabnikov_ic, nezmožnost delovanja in izvajanja (nekaterih)
aktivnosti zaradi prepovedi iz naslova zajezitve epidemije, spletne aktivnosti, večje
število uporabnikov_ic)
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:

»Večine skupin zaradi prepovedi izvajanja programov ne moremo doseči.«
»Društvo ne more izvajati prireditev za otroke, prav tako je učna pomoč otrokom
ponujena preko spleta, ne v živo, kot smo jo izvajali.«
»Akcije, ki so bile do sedaj tradicionalne, izvajamo v drugačni, prilagojeni obliki. Veliko
teh akcij pa zaradi ukrepov žal ne bomo izvedli, s čimer bomo prikrajšali tiste, ki so
potrebni naše pomoči.«
»Ker so naša finančna sredstva omejena. Sredstva zbiramo s pomočjo akcij in projektov,
ki jih izvajamo. Ker teh sedaj ne moremo izvajati, posledično ne pridobimo sredstev, in
le-teh ne moremo predati naprej v obliki pomoči.«

Od 29-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so sodelovale v anketi, jih je na
vprašanje Ste izvajanje aktivnosti z vašo ciljno skupino oziroma z več temi prilagodili_e v
času življenja s koronavirusom? 25 odgovorilo pritrdilno in 4 negativno.
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Graf 2: Odgovor, če so organizacije izvajanje aktivnosti s ciljno skupino oziroma več temi prilagodili_e
v času življenja s koronavirusom. (n=29 organizacij/institucij)

Organizacije/institucije, ki so odgovorile z NE, smo prosili, da na kratko delijo, zakaj aktivnosti
niso prilagodili. Odgovori so bili sledeči:
»Zaradi prepovedi druženja, rizične skupine.«
»Prekinili smo vsa udejstvovanja.«
»Zaradi omejitve združevanja je onemogočeno izvajanje delavnic v prostorih Kreaktorja.«
»Pri naših delavnicah je ključen medosebni kontakt in delovanje z naravo.«

Organizacije/institucije, ki so odgovorile z DA, smo prosili, da na kratko delijo, kako so
aktivnosti prilagodili. Odgovore lahko razdelimo v 5 vsebinskih sklopov:
•

spletno izvajanje aktivnosti (dogodki, izobraževanja, predstavitve, tutorstvo,
pogovorne ure, treningi, on-line turnirji, video konference, šolanje na daljavo, spletno
informiranje, …)
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Prilagodili smo način viz dela; prilagodili smo IKT orodja za čim bolj učinkovito
posredovanje učnih vsebin učencem, okrepili stike z učenci, jim določili tutorje za učno
pomoč in za pogovore, okrepili sodelovanje s starši, jim ponudili pogovorne ure, ...«
»Ponudili smo jim spletna izobraževanja in predstavitve.«
»Treninge izvajamo preko Zooma.«

•
•
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stik/aktivnosti preko telefona
dostava pomoči na dom oziroma prilagojen način prevzema pomoči

•

stik v živo (omejeno število oseb na vadbi ob upoštevanju ukrepov)
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Ponudba brezplačne rekreacije za družinske člane; ko je bilo dovoljeno - izvajanje vadb
raznih športnih panog v manjših skupinah; motiviranje občanov k športni aktivaciji
preko družbenih omrežij.«

•

domače naloge (tedenski izzivi za reševaje v družinskem krogu)
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Vsakih 14 dni organiziramo nov izziv za naše člane in njihove starše (orientacija, peka
pite, izdelovanje novoletnih okraskov).«

28 od 29-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so sodelovale v
anketi, sta na vprašanje Koliko uporabnikov in uporabnic vaših aktivnosti dosežete v
primerjavi s časom pred koronavirusom? 2 odgovorili z Več, 15 jih je odgovorilo z Manj, 5 jih
je odgovorilo z Enako, 6 pa jih je odgovorilo z Aktivnosti v tem času ne izvajamo.

21%

7%

18%

Več

Manj

54%

Enako

Aktivnosti v tem času ne izvajamo

Graf 3: Ocena, koliko uporabnikov in uporabnic aktivnosti organizacije dosežejo v primerjavi s časom
pred koronavirusom. (n=28 organizacij/institucij)

Organizacije/institucije, ki so odgovorile z Aktivnosti v tem času ne izvajamo, smo prosili, da
na kratko delijo, zakaj aktivnosti ne izvajajo. Odgovori so bili sledeči:
»Zaradi omejitev združevanja.«
»Delo v športu je prepovedano in tudi kaznivo.«
»Zaradi vladnih ukrepov, prepovedi, možnosti okužbe ...«
»Ni dovoljeno.«
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»Naši člani so ogrožena skupina.«
»Zaradi varnosti nas samih in pa ker navadno oratorij poteka poleti.«

Organizacije/institucije, ki so odgovorile z Enako, smo prosili, da na kratko delijo, kako jim je
uspelo obdržati enako število uporabnikov in uporabnic. Odgovori so bili sledeči:
»Objavljanje na socialnih omrežjih in prilagoditev.«
»Vztrajno delo preko digitalnih platform.«
»Enako število učencev.«
»Ljudje prihajajo po pomoč, ki je ne odrekamo.«

Organizacije/institucije, ki so odgovorile z Manj, smo prosili, da na kratko delijo, zakaj dosežejo
manj uporabnikov in uporabnic. Odgovore lahko razdelimo v 3 vsebinske sklope:
•

ukrepi v povezavi z zajezitvijo epidemiologije (pomanjkanje socialnega stika, delo in
šolanje na daljavo, spletne aktivnosti in dogodki)

Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Zaradi dela na daljavo, kjer ni rednega urnika, prepoved rednih tedenskih sestankov.«
»Ker so v osamitvi.«
»Delo v vrtcih, šole v naravi, športni tabori, … To so dejavnosti, ki jih ne moremo izvajati.«
»Dogajajo se manj zanimive stvari, niso tako pristne.«
•

digitalna nepismenost in neveščost

Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Ker so naši uporabniki otroci do 10 let, ki niso vešči uporabe IKT.«
»Starejši niso vešči spleta, šolske skupine ne delujejo.«
•

spremembe v psihološkem stanju ljudi (nemotiviranost, neodzivnost)

»Ker niso odzivni, ker nimajo motivacije in vzpodbudnega okolja.«
»Zaradi njihove neodzivnosti.«
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Organizacije/institucije, ki so odgovorile z Več, smo prosili, da na kratko delijo, zakaj/kako
dosežejo več uporabnikov in uporabnic. Odgovori so bili sledeči:
»Otroci so doma, slabša zaposlenost, osebne stiske.«
»Zaradi izražene skrbnosti za ohranjanje stika z učenci, razredniki sproti skrbijo za odziven
odnos s starši, za pogovor z njimi, za sodelovalni odnos.«

27 od 29-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so sodelovale v
anketi, jih je na vprašanje Ali v vaši organizaciji/instituciji pogrešate še kaj za učinkovito in
kvalitetno izvajanje vaših aktivnosti v času življenja s koronavirusom? 12 odgovorilo
pritrdilno in 15 negativno.

44%
56%
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Graf 4: Mnenje, če v organizaciji/instituciji pogrešajo še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje
aktivnosti v času življenja s koronavirusom. (n=27 organizacij/institucij)

Organizacije/institucije, ki so odgovorile z Da, smo prosili, da navedejo, kaj potrebujejo.
Odgovore lahko delimo v 3 vsebinske sklope:
•

racionalizacija ukrepov in delo v živo
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Potrebovali bi človeški stik in pa družbo. Možnost, da se bi zbrali, poklepetali in skupaj
naredili želeno.«
»Kontakt ob upoštevanju ukrepov.«
»Potrebujemo politike, ki bi se te krize lotili na drugačen način ...«

•
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tehnične potrebe (IKT oprema, dostop do spletnih programov in aplikacij, stabilna
internetna povezava)

•

novi načini doseganja uporabnikov_ic (metode dela, več kadra, več informacij iz
terena,
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Spoznati način, kako doseči ljudi v stiski, glede na to, da obiski naših prostovoljcev niso
mogoči.«

Organizacije/institucije smo vprašali, če bi nam želeli glede njihovega delovanja ali potreb,
izzivov ciljne skupine v času koronavirusa, sporočiti še kaj. Odgovore lahko delimo v 2
vsebinska sklopa:
•

potreba po aktivnostih v živo
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Upamo da bomo lahko čimprej začeli z aktivnostmi, ki jih izvajamo.«
»Večina naših prireditev čaka na izboljšanje razmer, ker so vezana na ocenjevanja glede
na piramidni sistem in spletne prireditve ne pridejo v poštev.«

•

Izražena bojazen glede posledic obdobja družbenega zaprtja
Primer odgovora/-ov vsebinskega sklopa:
»Upam, da posledice ukrepov ne bodo prehude, ker se bojim, da bomo klecnili ...«
»Že v prvem valu smo s skupnimi močmi uspeli delovati v dobro naših učencev; res pa
je, da je v drugem valu situacija dosti bolj zahtevna, saj traja socialna distanca že
predolgo časa. Učenci so željni druženja, prihoda v šolo, razlage učiteljev in gibanja
izven svojih domov.«
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Na anketo o delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami je odgovorilo 29 organizacij
oziroma institucij, ki imajo sedež v občini Slovenske Konjice. Večina organizacij oziroma
institucij dela z več kot eno ranljivo ciljno skupino. 83 % organizacij ocenjuje, da so se
potrebe ciljnih skupin v času življenja s koronavirusom spremenile. Spremembe opažajo
na štirih vsebinskih področjih: na socialnem in ekonomskem področju, v psihofizičnem
zdravju in stanju uporabnikov in uporabnic ter na področju lastnega delovanja (npr.
nezmožnost zbiranja sredstev v okviru dogodkov za pomoči potrebnim).
86 % organizacij oziroma institucij je svoje delo prilagodilo novim okoliščinam. 6
organizacij, kar je 21 % vzorca, v času življenja s koronavirusom ne deluje. Organizacije, ki
so se prilagodile, v največji meri poročajo o spletnem izvajanju aktivnosti, v manjši meri v
stiku preko telefona in še v manjši o dostavi pomoči na dom oziroma prilagojenem načinu
prevzema pomoči, stiku v živo (ko je dovoljen) ob upoštevanju ukrepov in določil ter o
podajanju nalog/izzivov, ki jih ciljne skupine lahko rešujejo v sklopu družinskih celic.
54 % organizacij oziroma institucij ocenjuje, da s svojimi aktivnostmi dosežejo manj
uporabnikov in uporabnic, 18 % jih doseže enako, 7 % jih doseže več. Razlogi, zakaj
dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, sodijo v tri vsebinske sklope: prepovedi v
povezavi z epidemijo, digitalna nepismenost in neveščost uporabnikov in uporabnic,
spremembe v psihološkem stanju ljudi. Razlogi za ohranitev enakega števila uporabnikov
in uporabnic, ki so bili navedeni, so vztrajno delo na socialnih omrežjih in drugih digitalnih
platformah ter v ne odklanjanju pomoči potrebnim. Razlogi, zakaj dosežejo več
uporabnikov in uporabnic, so v povečanju različnih stisk, ki jih je prinesla socialna izolacija
in v večjemu angažmaju v obliki širjenja dosega stikov v mreži posameznega uporabnika
in uporabnice (predvsem šole).
44 % organizacij za učinkovito in kvalitetno izvajanje svojih aktivnosti v času življenja s
koronavirusom pogreša predvsem racionalizacijo ukrepov in si želi dela v živo, v manjši
meri so organizacije in institucije izrazile potrebo po ustrezni IKT opremi, sredstvih za
dostop do spletnih programov in aplikacij ter po stabilni internetni povezavi; nekatere
potrebujejo več informacij iz terena, več kadra in s tem ugotovitev, na kakšne načine
doseči čim več uporabnikov in uporabnic. Nekatere organizacije in institucije so izrazile
zaskrbljenost glede posledic socialne izolacije oziroma družbenega zaprtja. Upajo, da jim
bodo kos.

Povzetki ugotovitev po posamezni ranljivi ciljni skupini
Osnovnošolska mladina – 76 % organizacij in institucij, ki dela s to ciljno skupino, meni, da so
se potrebe te spremenile. Večinoma gre za potrebe iz socialnega področja (socialni stiki, porast
konfliktov v družinskem krogu, potreba po fizični aktivnosti), sledijo potrebe iz naslova
mentalnega zdravja (nemotiviranost, potreba po individualnem delu). 86 % organizacij in
institucij je prilagodilo svoje delo, 19 % organizacij ne deluje ali deluje zelo omejeno. Aktivnosti
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za to ciljno skupino se izvajajo predvsem preko spleta, v manjši meri preko nalog/izzivov, ki jih
lahko rešujejo v družinskem krogu. 65 % organizacij in institucij ocenjuje, da doseže manj
osnovnošolskih otrok, predvsem iz naslova prepovedi v povezavi z epidemijo, nato zaradi
neodzivnosti in (pre)obremenjenosti otrok s spletnimi aktivnostmi (šolanje na daljavo) in
neveščosti otrok (starosti do 10. let) uporabe IKT. 63 % organizacij in institucij ne pogreša
ničesar za bolj učinkovito delo s ciljno skupino, ostale pa želijo racionalizacijo ukrepov in
izvajanje aktivnosti v živo. Izražajo zaskrbljenost o posledicah družbene izolacije.
Mladi stari od 15. do 29. let - 89 % organizacij in institucij, ki dela s to ciljno skupino, meni, da
so se potrebe te spremenile. Večinoma gre za potrebe iz socialnega področja (socialni stiki,
porast konfliktov v družinskem krogu, potreba po fizični aktivnosti), sledijo potrebe iz
avtonomije mladih (ekonomski status), naslova mentalnega zdravja (nemotiviranost, stiske,
(pre)obremenjenost s spletnimi aktivnostmi (šolanje na daljavo). 89 % organizacij in institucij
je prilagodilo svoje delo, 11 % organizacij ne deluje ali deluje zelo omejeno. Aktivnosti za to
ciljno skupino se izvajajo predvsem preko spleta. 70 % organizacij in institucij ocenjuje, da
doseže manj mladih, predvsem iz naslova prepovedi v povezavi z epidemijo, nato zaradi
neodzivnosti in (pre)obremenjenosti mladih s spletnimi aktivnostmi in ocene, da spletne
aktivnosti mladim niso tako zanimive in pristne. Organizacije, ki dosegajo enako število
uporabnikov in uporabnic, to pripisujejo trudu na socialnih omrežjih in drugih digitalnih
platformah. 63 % organizacij in institucij ne pogreša ničesar za bolj učinkovito delo s ciljno
skupino, ostale pa želijo ustrezno IKT opremo, sredstva za zakup programske opreme, stabilno
internetno povezavo, več kadra za izvajanje aktivnosti ter racionalizacijo ukrepov in izvajanje
aktivnosti v živo.
Odrasle osebe - 93 % organizacij in institucij, ki dela s to ciljno skupino, meni, da so se potrebe
te spremenile. Večinoma gre za potrebe iz socialnega področja (socialni stiki, porast konfliktov
v družinskem krogu, potreba po fizični aktivnosti), sledijo potrebe iz naslova mentalnega
zdravja (nemotiviranost, osebna stiska). 80 % organizacij in institucij je prilagodilo svoje delo,
20 % organizacij ne deluje ali deluje zelo omejeno. Aktivnosti za to ciljno skupino se izvajajo
predvsem preko spleta, v manjši meri preko telefona. 79 % organizacij in institucij ocenjuje,
da doseže manj odraslih, predvsem iz naslova prepovedi v povezavi z epidemijo, nato zaradi
neodzivnosti in pomanjkanja časa in mestoma neveščosti uporabnikov in uporabnic za
uporabo IKT opreme. 54 % organizacij in institucij ne pogreša ničesar za bolj učinkovito delo s
ciljno skupino, ostale pa želijo ustrezno IKT opremo, sredstva za zakup programske opreme,
stabilno internetno povezavo ter racionalizacijo ukrepov in izvajanje aktivnosti v živo.
Družine - 86 % organizacij in institucij, ki dela s to ciljno skupino, meni, da so se potrebe te
spremenile. Večinoma gre za potrebe iz socialnega področja (socialni stiki, porast konfliktov v
družinskem krogu, večja socialna ogroženost). Vse organizacije in institucije so prilagodile
svoje delo. Aktivnosti za to ciljno skupino se izvajajo predvsem preko telefona, manj preko
spleta in dostave pomoči na dom oziroma prilagojeni obliki prevzema te. 67 % organizacij in
institucij ocenjuje, da doseže manj družin, predvsem iz naslova prepovedi v povezavi z
epidemijo. 33 % organizacij in institucij ne pogreša ničesar za bolj učinkovito delo s ciljno
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skupino, ostale pa potrebujejo več informacij iz terena in posledično razmislek, kako doseči
čim več uporabnikov in uporabnic, racionalizacijo ukrepov in izvajanje aktivnosti v živo.
Izražajo zaskrbljenost o posledicah družbene izolacije.
Invalidne osebe - Vse organizacije in institucije, ki delajo s to ciljno skupino, menijo, da so se
potrebe te spremenile. Večinoma gre za potrebe iz socialnega področja (socialni stiki, porast
konfliktov v družinskem krogu, povečanje socialne ogroženosti), sledijo potrebe iz naslova
mentalnega zdravja (osebna stiska in težave v duševnem zdravju). Poročajo o povečanem
številu uporabnikov in uporabnic. Vse organizacije in institucije so prilagodile svoje delo.
Aktivnosti za to ciljno skupino se izvajajo preko telefona. 80 % organizacij in institucij ocenjuje,
da doseže manj invalidnih oseb, predvsem iz naslova prepovedi v povezavi z epidemijo in nato
zaradi neodzivnosti. 60 % organizacij in institucij ne pogreša ničesar za bolj učinkovito delo s
ciljno skupino, ostale pa želijo racionalizacijo ukrepov in izvajanje aktivnosti v živo ter več
informacij iz terena.
Starejše osebe - 92 % organizacij in institucij, ki dela s to ciljno skupino, meni, da so se potrebe
te spremenile. Večinoma gre za potrebe iz socialnega področja (socialni stiki, povečanje
socialne ogroženosti), sledijo potrebe iz naslova mentalnega zdravja (neodzivnost in težave v
duševnem zdravju). Poročajo o povečanem številu uporabnikov in uporabnic. 83 % organizacij
in institucij je prilagodilo svoje delo, 17 % organizacij ne deluje ali deluje zelo omejeno.
Aktivnosti za to ciljno skupino se izvajajo predvsem preko telefona, v manjši meri preko
dostave pomoči na dom ali prevzemu te, aktivnosti preko spleta in osebnega stika ob
upoštevanju ukrepov. 64 % organizacij in institucij ocenjuje, da doseže manj starejših oseb,
predvsem iz naslova prepovedi v povezavi z epidemijo, nato zaradi neodzivnosti in mestoma
neveščosti uporabnikov in uporabnic za uporabo IKT opreme. 36 % organizacij in institucij ne
pogreša ničesar za bolj učinkovito delo s ciljno skupino, ostale pa želijo racionalizacijo ukrepov
in izvajanje aktivnosti v živo, več informacij iz terena in posledično ugotovitev načinov za
dosego te ciljne skupine. Izražajo zaskrbljenost o posledicah družbene izolacije.
Brezposlene in neaktivne osebe - 80 % organizacij in institucij, ki dela s to ciljno skupino, meni,
da so se potrebe te spremenile. Gre za potrebe iz socialnega področja (socialni stiki, povečanje
socialne ogroženosti). 80 % organizacij in institucij je prilagodilo svoje delo, 20 % organizacij
ne deluje ali deluje zelo omejeno. Aktivnosti za to ciljno skupino se izvajajo preko spleta in v
drugih oblikah. 75 % organizacij in institucij ocenjuje, da doseže manj brezposelnih in
neaktivnih oseb, predvsem iz naslova prepovedi v povezavi z epidemijo. 50 % organizacij in
institucij ne pogreša ničesar za bolj učinkovito delo s ciljno skupino, ostale pa želijo ustrezno
IKT opremo, sredstva za zakup programske opreme, stabilno internetno povezavo ter
racionalizacijo ukrepov in izvajanje aktivnosti v živo.
Različni deležniki in skupine - 80 % organizacij in institucij, ki dela s to ciljno skupino, meni, da
so se potrebe te spremenile. Večine zaradi ukrepov ne morejo doseči. 90 % organizacij in
institucij je prilagodilo svoje delo, 20 % organizacij ne deluje ali deluje zelo omejeno. Aktivnosti
za to ciljno skupino se izvajajo preko spleta, v manjši meri preko dostave pomoči, telefonskega
stika in v živo, ko je dovoljeno. 56 % organizacij in institucij ocenjuje, da doseže manj različnih
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deležnikov in skupin, predvsem iz naslova prepovedi v povezavi z epidemijo. Organizacije, ki
dosegajo enako število, kot razlog za to navajajo vztrajno delo preko digitalnih platform in ne
odrekanje pomoči tistim, ki jo potrebujejo. 11 % organizacij in institucij ne pogreša ničesar za
bolj učinkovito delo s ciljno skupino, ostale pa želijo racionalizacijo ukrepov in izvajanje
aktivnosti v živo, ustrezno IKT opremo, sredstva za zakup programske opreme, stabilno
internetno povezavo ter več informacij iz terena za določitev načinov, kako doseči čim več
uporabnikov in uporabnic.
Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da v občini Slovenske Konjice organizacije pri
delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami opažajo negativne spremembe in potrebe
pretežno na socialnem področju, ki so posledica zaprtosti družbe in onemogočanja
socialnih stikov. Sledijo potrebe na področju psihofizičnega stanja uporabnikov oziroma
uporabnic. Dostopanje do različnih ciljnih skupin v času življenja s koronavirusom je po
prilagoditvi aktivnosti različno. Za osnovnošolske otroke in mlade, stare od 15. do 29. let,
je prilagoditev aktivnosti v celoti spletna; odrasle, brezposelne in neaktivne osebe,
različne deležnike in skupine organizacije in institucije dosegajo deloma preko spleta,
deloma preko telefonskega stika, deloma v živo ob upoštevanju ukrepov; družine,
invalidne in starejše osebe se dosega večinoma preko telefonskega stika, manj v živo npr.
v obliki dostave pomoči na dom ali prevzemu te.
Povprečno tri četrtine organizacij in institucij glede na posamezno ciljno skupino poroča,
da dosegajo manj uporabnikov in uporabnic. Razlogi, ki jih za to navajajo, so po njihovi
oceni večinoma iz naslova ukrepov in prepovedi v povezavi z epidemijo, neodzivnostjo,
nemotiviranostjo uporabnikov in uporabnic, (pre)obremenjenostjo teh s spletnimi
aktivnostmi (otroci, mladi) in neveščostjo uporabe IKT (otroci do 10. let, nekateri odrasli,
starejše osebe). Tiste, ki dosegajo enako ali v manjši meri več uporabnikov in uporabnic,
poročajo o večjem angažmaju pri ohranjanju stika, vlaganju truda v socialna omrežja in
uporabo drugih digitalnih orodij, ne odrekanju pomoči potrebnim in povečanemu številu
uporabnikov in uporabnic. Več jih izraža zaskrbljenost, ker zaradi socialne izolacije in
neodzivnosti ne vedo, kakšno je dejansko stanje na terenu. Bojijo se, da ne bodo kos
posledicam, ki bodo temu obdobju sledile.
Glede tega, kaj organizacije pogrešajo za učinkovito izvajanje aktivnosti, v večini meri
največkrat odgovarjajo, da potrebujejo racionalizacijo ukrepov in možnost izvajanja v živo
ob upoštevanju določil. Večinoma, vsaj polovica organizacij, pri delu z različnimi ranljivimi
ciljnimi skupinami ne pogreša ničesar konkretnega, tiste, ki so pa izrazile potrebe, so te
večinoma tehnične narave (IKT oprema, sredstva za dostop do programov in aplikacij,
stabilna internetna povezava) – ciljna skupina mladi, odrasli, brezposelne in neaktivne
osebe, različni deležniki in skupine; sledi potreba po kredibilnih informacij iz terena, kaj
se s posamezno ciljno skupino dogaja in posledično razmislek, kako pomagati oziroma
ciljno skupino v času življenja s koronavirusom doseči.
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Podrobna analiza po posamičnih ciljnih skupinah
Osnovnošolski otroci
Od 21-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
osnovnošolskimi otroki, jih je na vprašanje So se potrebe vaše ciljne skupine oziroma več teh
v času življenja s koronavirusom spremenile? 16 odgovorilo pritrdilno in 5 negativno.
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Graf 5: Mnenje, če so se potrebe ciljne skupine oziroma več teh v času življenja s koronavirusom
spremenile? (n=21 organizacij/institucij)

Podatki kažejo, da 16 od 20-ih organizacij oziroma institucij (76 %), ki delajo z osnovnošolsko
mladino v občini Slovenske Konjice ugotavlja, da so se potrebe te ciljne skupine v času življenja
s koronavirusom spremenile. Potrebe iz naslova sprememb, ki so jih organizacije navedle, so
večinoma potrebe na socialnem področju – povečanje potrebe po pomoči socialno ogroženim
družinam, po socialnih stikih s sovrstniki_cami (v živo), učitelji_cami, opažajo porast
konfliktnih situacij v družinskem krogu in stopnjevanje izzivov pri osebah s težavami v
duševnem zdravju; povečala se je potreba po športnih treningih, individualnem delu in
vsestranskem motiviranju otrok k aktivnosti.
Nekaj organizacij je že pri tem vprašanju navedlo, da zaradi ukrepov v povezavi s
preprečevanjem širjenja koronavirusa, predvsem iz naslova prepovedi zbiranja, ne delujejo in
svojih aktivnosti ne morejo izvajati. Poročajo, da je vse obstalo, če odmislimo internet. Dve
organizaciji pripisujeta nemotiviranost otrok za druge oblike druženja preobremenjenosti s
spletnimi aktivnostmi.
Primeri odgovorov organizacij, katere spremembe opažajo:
»Otroci pogrešajo socialne stike, druženje s sovrstniki, pristen stik z učitelji, druženje v šolskih
prostorih.«
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»Ko smo aprila morali pripravljati programe za izvedbo oratorija, smo to morali delati preko
spleta in spletnih omrežij kot so Zoom. Drugih sprememb v pripravah ni bilo. Med počitnicami,
ko so se ukrepi sprostili, smo nemoteno nadaljevali z delom, a smo avgusta iz varnosti oratorij
raje odpovedali.«
»Društvo ne more izvajati prireditev za otroke, prav tako je učna pomoč otrokom ponujena
preko spleta in ne v živo, kot smo jo izvajali.«
»Aktivnosti za osnovnošolske otroke, ki smo jih prilagodili za spletno izvajanje, niso dosegle
veliko otrok. Beležimo velik osip. Predvidevamo, da zato, ker na tak način poteka šolanje in
otroci nimajo želje še več časa preživeti za računalnikom.«

Od 21-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
osnovnošolskimi otroki, jih je na vprašanje Ste izvajanje aktivnosti z vašo ciljno skupino
oziroma z več temi prilagodili_e v času življenja s koronavirusom? 18 odgovorilo pritrdilno
in 3 negativno.
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Graf 6: Odgovor, če so izvajanje aktivnosti s ciljno skupino oziroma več temi prilagodili_e v času življenja
s koronavirusom. (n=21 organizacij/institucij)

18 organizacij oziroma institucij od 21-ih (86 %) poroča, da so izvajanje svojih aktivnosti v času
življenja s koronavirusom prilagodile. Tri organizacije, ki aktivnosti niso prilagodile, so kot
razlog navedle prepoved zbiranja, ki zaradi narave dela organizacij (druženje v naravi, skupno
ustvarjanje v fizični delavnici, ipd.) ne omogoča prilagoditve. Organizacije, ki so prilagodile
svoje delo, poročajo v večini o prilagoditvi izvajanja aktivnosti preko spleta, nato o stiku preko
telefonskih pogovorov, dostavi pomoči na dom, pripravi izzivov, ki so jih otroci lahko reševali
sami ali s starši, omejitvi števila otrok na aktivnostih (ko je bilo zbiranje dovoljeno) in pri tem
skrbi za udejanjanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.
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Primeri odgovorov organizacij, kako so aktivnosti prilagodile:
»Učno pomoč otrokom izvajamo preko spleta.«
»Prilagodili smo način dela; prilagodili smo IKT orodja za čim bolj učinkovito posredovanje
učnih vsebin učencem, okrepili stike z učenci, jim določili tutorje za učno pomoč in za pogovore,
okrepili sodelovanje s starši, jim ponudili pogovorne ure, …«
»Omejitev skupin in število otrok na vadbi. Skrb za razkuževanje rok.«
»Vsakih 14 dni organiziramo nov izziv za naše člane in njihove starše (orientacija, peka pite,
izdelovanje novoletnih okraskov.«
»Spletni turnirji.«
»Aktivnosti smo prilagodili za spletno izvajanje. Trajanje usklajenih aktivnosti je bilo veliko
krajše od različice, ki jo izvajamo v živo.«

20 od 21-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile,
da delajo z osnovnošolskimi otroki, je na vprašanje Koliko uporabnikov in uporabnic vaših
aktivnosti dosežete v primerjavi s časom pred koronavirusom? 1 odgovorila z Več, 13 jih je
odgovorilo z Manj, 2 sta odgovorili z Enako, 4 pa so odgovorile z Aktivnosti v tem času ne
izvajamo.
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Graf 7: Mnenje, koliko uporabnikov in uporabnic aktivnosti organizacije dosežejo v primerjavi s časom
pred koronavirusom. (n=20 organizacij/institucij)

13 organizacij oziroma institucij od 20-ih (65 %) je podalo odgovor, da v času življenja s
koronavirusom s svojimi aktivnostmi dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, 1 organizacija
je odgovorila, da doseže več oseb (večji angažma za ohranjanje stika in sodelovalnega odnosa
z učenci in učenkami ter njihovimi starši), dve enako (enako število otrok; ljudem, ki prihajajo
po pomoč, te ne odrekajo), 4 pa so odgovorile, da aktivnosti v tem času ne izvajajo (prepoved
zbiranja). Organizacije, ki dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, so kot razloge podale
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omejitve iz naslova preprečevanja širjenja koronavirusa, neodzivnost uporabnikov in
uporabnic, (pre)obremenjenost otrok s spletnimi aktivnostmi, neveščost uporabnikov in
uporabnic uporabe IKT (npr. otroci do 10 let) in pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih
organizacija sicer zbira v sklopu akcij in projektov.
Primeri odgovorov organizacij, zakaj dosežejo manj uporabnikov in uporabnic
»Ker šolanje poteka preko spleta, predvidevamo, da otroci nimajo želje po izvenšolskih spletnih
aktivnostih, ki ne omogočajo stika v živo.«
»Ker so naši uporabniki otroci do 10 let, ki niso vešči uporabe IKT.«
»Delo v vrtcih, šole v naravi, športni tabori, … To so dejavnosti, ki jih ne moremo izvajati.«
»Zaradi pomanjkanja stikov.«
»Ukrepi za preprečevanje širitve virusa.«

19 od 21-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile,
da delajo z osnovnošolskimi otroki, jih je na vprašanje Ali v vaši organizaciji/instituciji
pogrešate še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje vaših aktivnosti v času življenja s
koronavirusom? 7 odgovorilo pritrdilno in 12 negativno.
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Graf 8: Mnenje, če v organizaciji/instituciji pogrešajo še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje
aktivnosti v času življenja s koronavirusom. (n=19 organizacij/institucij)

12 od 19-ih (63 %) organizacij je odgovorilo, da ne pogrešajo ničesar dodatnega, kar zadeva
kvalitetno in učinkovito izvajanje aktivnosti v času koronavirusa. 7 organizacij (37 %) pa je
navedlo, da želijo racionalizacijo in sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo ob
upoštevanju določil, ena organizacija je navedla potrebo po kadru. Na dodatno vprašanje, če
želijo sporočiti iz tega naslova še kaj, je 6 organizacij podalo željo po izvajanju aktivnosti v živo
in izrazilo zaskrbljenost o posledicah družbenega zaprtja.
Primeri odgovorov organizacij, kaj potrebujejo za učinkovito in kvalitetno izvajanje aktivnosti:
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»Racionalne ukrepe in s tem prenehanje demoniziranja otrok.«
»Kontakt ob upoštevanju ukrepov.«
»Že v prvem valu smo s skupnimi močmi uspeli delovati v dobro naših učencev. Res pa je, da je
v drugem valu situacija dosti bolj zahtevna, saj traja socialna distanca že predolgo časa. Učenci
so željni druženja, prihoda v šolo, razlage učiteljev in gibanja izven svojih domov.«

Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da v občini Slovenske Konjice organizacije pri
delu z osnovnošolsko mladino opažajo negativne spremembe in potrebe pretežno na
socialnem področju, ki so posledica zaprtosti družbe in onemogočanja socialnih stikov.
Poročajo o povečanju potrebe po pomoči socialno ogroženim družinam, po socialnih
stikih s sovrstniki_cami, učitelji_cami, opažajo porast konfliktnih situacij v družinskem
krogu in stopnjevanje izzivov pri osebah s težavami v duševnem zdravju; povečala se je
potreba po športnih treningih, individualnem delu in vsestranskem motiviranju otrok k
aktivnosti. Nekaj organizacij poroča, da otroci ne kažejo interesa za izvenšolske spletne
aktivnosti. Predvidevajo, da je razlog za to tudi v digitalni (pre)obremenjenosti (šolanje na
daljavo).
Podatki kažejo tudi, da se je večina organizacij in institucij, ki dela z osnovnošolsko
mladino, prilagodila po svojih najboljših močeh okoliščinam življenja s koronavirusom.
Večina izvaja aktivnosti s pomočjo spleta, nekaj tudi preko telefona, manj pa v živo.
Vsekakor ni zanemarljivo dejstvo, da je manjši delež organizacij takih, ki v tem času ne
morejo izvajati svojega poslanstva in programov ter ne delujejo. Večina organizacij (63 %)
ne pogreša ničesar za izvajanje aktivnosti, preostale pa si želijo predvsem možnost
kontakta v živo ob upoštevanju ukrepov.
Zaskrbljujoč je podatek, da 65 % organizacij poroča, da s svojimi aktivnostmi dosežejo
manj osnovnošolskih otrok, predvsem iz razloga ukrepov, ki onemogočajo zbiranje ljudi in
neodzivnosti uporabnikov ter uporabnic. Večinoma zato želijo racionalizacijo in
sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo, hkrati pa izražajo zaskrbljenost o
posledicah, ki bodo temu obdobju sledile.

Mladi stari od 15. do 29. let
Od 18-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
mladimi starimi od 15 do 29 let, jih je na vprašanje So se potrebe vaše ciljne skupine oziroma
več teh v času življenja s koronavirusom spremenile? 16 odgovorilo pritrdilno in 2 negativno.
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Graf 9: Mnenje, če so se potrebe ciljne skupine oziroma več teh v času življenja s koronavirusom
spremenile. (n=18 organizacij/institucij)

Podatki kažejo, da 16 od 18-ih organizacij oziroma institucij (89 %), ki delajo z mladimi starimi
od 15 do 29 let v občini Slovenske Konjice ugotavlja, da so se potrebe te ciljne skupine v času
življenja s koronavirusom spremenile. Potrebe iz naslova sprememb, ki so jih organizacije
navedle, so večinoma potrebe na socialnem področju – povečanje potrebe po socialnih stikih
in sodelovanju med mladimi, po pomoči socialno ogroženim družinam, opažajo porast
konfliktnih situacij v družinskem krogu in stopnjevanje izzivov pri osebah s težavami v
duševnem zdravju; povečala se je potreba po športnih treningih, spremembe so na področju
izobraževanja in usposabljanja, veliko je preživljanja časa za računalnikom, spremembe so v
ekonomskem statusu mladih in vzpostavljanju avtonomije, v psihološkem zdravju in na
splošno pri motivaciji mladih za aktivnosti.
Nekaj organizacij je že pri tem vprašanju navedlo, da zaradi ukrepov v povezavi s
preprečevanjem širjenja koronavirusa, predvsem iz naslova prepovedi zbiranja, ne delujejo in
svojih aktivnosti ne morejo izvajati.
Primeri odgovorov organizacij, katere spremembe opažajo:
»Mladi pogrešajo stik v živo, (pre)obremenjeni so s spletnimi aktivnostmi (šolanje na daljavo),
omajana je njihova finančna avtonomija in avtonomija na splošno (preselitev nazaj domov).
Posledice se kažejo v nihanju psihološkega zdravja (depresije, tesnobe, psihoze, asocialnost,
napadi panike, brezvoljnost, razdražljivost, agresija, …) in avto-destruktivnem vedenju (samopoškodovanje, motnje hranjenja, nehigiena spanca, uživanje drog, …).«
»Manj druženja in sodelovanja med mladimi.«
»Spremembe finančnega položaja mladih, spremembe na področju izobraževanja.«

Od 18-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
mladimi od 15 do 29 let, jih je na vprašanje Ste izvajanje aktivnosti z vašo ciljno skupino
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oziroma več temi prilagodili_e v času življenja s koronavirusom? 16 odgovorilo pritrdilno in
2 negativno.
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Graf 10: Mnenje, če so izvajanje aktivnosti za ciljno skupino oziroma več temi prilagodili_e v času
življenja s koronavirusom. (n=18 organizacij/institucij)

16 organizacij oziroma institucij od 18-ih (89 %) poroča, da so izvajanje svojih aktivnosti v času
življenja s koronavirusom prilagodile. Dve organizaciji, ki aktivnosti nista prilagodili, sta kot
razlog navedli prepoved zbiranja, ki zaradi narave dela organizacij (druženje v naravi, skupno
ustvarjanje v fizični delavnici) ne omogoča prilagoditve. Organizacije, ki so prilagodile svoje
delo, poročajo v večini o prilagoditvi izvajanja aktivnosti preko spleta, nato pa v manjši meri
še o stiku preko telefonskih pogovorov, pripravi izzivov, ki so jih mladi lahko reševali doma,
omejitvi števila mladih na športnih aktivnostih (ko je bilo zbiranje dovoljeno) in pri tem skrbi
za udejanjanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.
Primeri odgovorov organizacij, kako so aktivnosti prilagodile:
»Kar se je dalo, smo prilagodili za spletno izvajanje.«
»Ponudili smo jim spletna izobraževanja in predstave.«
»Uporaba spletnih orodij, treningi na daljavo, itd.«
»Sestajanje in komunikacija preko spletnih kanalov, video konferenc, ipd.«

17 od 18-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
mladimi od 15 do 29 let, jih je na vprašanje Koliko uporabnikov in uporabnic vaših aktivnosti
dosežete v primerjavi s časom pred koronavirusom? 12 odgovorilo z Manj, 3 so odgovorile z
Enako, 2 pa sta odgovorili z Aktivnosti v tem času ne izvajamo.
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Graf 11: Mnenje, koliko uporabnikov in uporabnic aktivnosti dosežejo v primerjavi s časom pred
koronavirusom. (n=17 organizacij/institucij)

12 organizacij oziroma institucij od 17-ih (70 %) je podalo odgovor, da v času življenja s
koronavirusom s svojimi aktivnostmi dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, nobena
organizacija ni odgovorila, da doseže več oseb, 3 dosežejo enako (objave na socialnih omrežjih,
drugih digitalnih platformah in prilagoditev), 2 pa sta odgovorili, da aktivnosti v tem času ne
izvajajo (prepoved zbiranja). Organizacije, ki dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, so
večinoma kot razloge podale omejitve iz naslova preprečevanja širjenja koronavirusa, v manjši
meri pa še neodzivnost uporabnikov in uporabnic, ugotovitev, da spletne stvari niso tako
zanimive in pristne ter pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih organizacija sicer zbira v sklopu
akcij in projektov.
Primeri odgovorov organizacij, zakaj dosežejo manj uporabnikov in uporabnic:
»Zaradi dela na daljavo, kjer ni rednega urnika, prepoved rednih tedenskih sestankov.«
»Nezmožnost izvajanja praktičnih delavnic.«
»Zaradi njihove neodzivnosti.«
»Dogajajo se manj zanimive stvari, niso tako pristne.«
»Ne moremo izvajati kulturnih dogodkov, ki so s strani mladih pri nas najbolj obiskani.«

16 od 18-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile,
da delajo z mladimi od 15 do 29 let, jih je na vprašanje Ali v vaši organizaciji/instituciji
pogrešate še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje vaših aktivnosti v času življenja s
koronavirusom? 6 odgovorilo pritrdilno in 10 negativno.
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Graf 12: Mnenje, če v organizaciji/instituciji pogrešajo še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje
aktivnosti v času življenja s koronavirusom. (n=16 organizacij/institucij)

10 od 16-ih (63 %) organizacij je odgovorilo, da ne pogrešajo ničesar dodatnega, kar zadeva
kvalitetno in učinkovito izvajanje aktivnosti v času koronavirusa. 6 organizacij (37 %) pa je
navedlo, da potrebujejo IKT opremo in orodja za vsakega udeleženca_ko aktivnosti, vključno
s stabilno povezavo, usposobljen kader za spletno izvajanje aktivnosti, želijo si racionalizacijo
in sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo ob upoštevanju določil. Na dodatno
vprašanje, če želijo sporočiti iz tega naslova še kaj, so 4 organizacije podale željo po izvajanju
aktivnosti v živo, ena od teh pa potrebo po kredibilnih raziskavah okoliščin dela.
Primeri odgovorov organizacij, kaj potrebujejo:
»IKT oprema za vsakega udeleženca (vključno s stabilno povezavo), neposredno delo z
ranljivimi skupinami, dolgotrajnost in vpliv na psihofizično kondicijo,…«
»Sodobno IKT opremo (kamere, projektorje, računalnike, opremo za produkcijo, …), sredstva
za zakup programske opreme (razne aplikacije, orodja in programi) in več usposobljenega
kadra za izvajanje spletnih aktivnosti.«
»Možnost delovanja – trenutno nam ukrepi to prepovedujejo.«

24

Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da v občini Slovenske Konjice organizacije pri
delu z mladimi starimi od 15 do 29 let opažajo negativne spremembe in potrebe pretežno
na socialnem področju, ki so posledica zaprtosti družbe in onemogočanja socialnih stikov.
Poročajo o povečanju potrebe po socialnih stikih in sodelovanju med mladimi, po pomoči
socialno ogroženim družinam, opažajo porast konfliktnih situacij v družinskem krogu in
stopnjevanje izzivov pri osebah s težavami v duševnem zdravju; povečala se je potreba po
športnih treningih, spremembe so na področju izobraževanja in usposabljanja, veliko je
preživljanja časa za računalnikom, spremembe so v ekonomskem statusu mladih in
vzpostavljanju avtonomije, v psihološkem zdravju in na splošno pri motivaciji mladih za
aktivnosti.
Podatki kažejo tudi, da se je večina organizacij in institucij, ki dela z mladimi starimi od 15
do 29 let, prilagodila po svojih najboljših močeh okoliščinam življenja s koronavirusom.
Večina izvaja aktivnosti s pomočjo spleta, manj pa tudi preko telefona, v obliki domačih
izzivov in srečanj v živo, ko je to dovoljeno. Vsekakor ni zanemarljivo dejstvo, da je nekaj
organizacij takih, ki v tem času ne morejo izvajati svojega poslanstva in programov ter ne
delujejo.
Zaskrbljujoč je podatek, da 70 % organizacij poroča, da s svojimi aktivnostmi dosežejo
manj mladih starih od 15 do 29 let, predvsem iz razloga ukrepov preprečevanja širjenja
koronavirusa, v manjši meri pa še zaradi neodzivnosti uporabnikov in uporabnic,
ugotovitve, da spletne aktivnosti mladim niso tako zanimive in se jim ne zdijo pristne ter
pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih ena organizacija sicer zbira v sklopu akcij in
projektov ukrepov, ki onemogočajo zbiranje. Večinoma zato želijo racionalizacijo in
sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo in hkrati sredstva za IKT opremo, orodja
in programe za učinkovito izvajanje aktivnosti, vključno s stabilno povezavo. Ena
organizacija je navedla potrebo po strokovno usposobljenem kadru za izvajanje spletnih
aktivnosti.

Odrasle osebe
Od 15-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
odraslimi osebami, jih je na vprašanje So se potrebe vaše ciljne skupine oziroma več teh v
času koronavirusa spremenile? 14 odgovorilo pritrdilno in 1 negativno.
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Graf 13: Mnenje, če so se potrebe ciljne skupine oziroma več teh v času življenja s koronavirusom
spremenile. (n=15 organizacij/institucij)

Podatki kažejo, da 14 od 15-ih organizacij oziroma institucij (93 %), ki delajo z odraslimi
osebami v občini Slovenske Konjice ugotavlja, da so se potrebe te ciljne skupine v času življenja
s koronavirusom spremenile. Potrebe iz naslova sprememb, ki so jih organizacije navedle, so
večinoma potrebe na socialnem področju – povečanje potrebe po socialnih stikih, po pomoči
socialno ogroženim družinam, opažajo porast konfliktnih situacij v družinskem krogu in
stopnjevanje izzivov pri osebah s težavami v duševnem zdravju; povečala se je potreba po
športnih treningih in ugotovljena je nemotiviranost in pomanjkanje časa (če imajo otroke, ki
se šolajo od doma) za alternativne oblike druženja in aktivnosti.
Nekaj organizacij je že pri tem vprašanju navedlo, da zaradi ukrepov v povezavi s
preprečevanjem širjenja koronavirusa, predvsem iz naslova prepovedi zbiranja, ne deluje in
svojih aktivnosti ne more izvajati.
Primeri odgovorov organizacij, katere spremembe opažajo:
»Prepoved druženja in stikov onemogočajo izvedbo programa.«
»Odrasli nimajo časa, če imajo družino, ker so otroci doma.«
»Raven kompetenc; motivacija, psihofizična kondicija, znanje in veščine.«

Od 15-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
odraslimi osebami, jih je na vprašanje Ste izvajanje aktivnosti z vašo ciljno skupino oziroma
več temi prilagodili_e v času življenja s koronavirusom? 12 odgovorilo pritrdilno in 3
negativno.
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Graf 14: Mnenje, če so izvajanje aktivnosti za ciljno skupino oziroma več teh prilagodili_e v času
življenja s koronavirusom. (n=15 organizacij/institucij)

12 organizacij oziroma institucij od 15-ih (80 %) poroča, da so izvajanje svojih aktivnosti v času
življenja s koronavirusom prilagodile. 3 organizacije, ki aktivnosti niso prilagodile, so kot razlog
navedle prepoved zbiranja, ki zaradi narave dela organizacij (druženje v naravi, skupno
ustvarjanje v fizični delavnici, delo z rizičnimi skupinami) ne omogoča prilagoditve.
Organizacije, ki so prilagodile svoje delo, poročajo v večini o prilagoditvi izvajanja aktivnosti
preko spleta, nato pa v manjši meri še o stiku preko telefona, pripravi izzivov, ki se lahko
rešujejo doma, omejitvi števila odraslih na športnih aktivnostih (ko je bilo zbiranje dovoljeno)
in pri tem skrbi za udejanjanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.
Primer odgovora organizacije, kako so aktivnosti prilagodili_e:
»Ponudba brezplačne rekreacije za družinske člane; ko je bilo dovoljeno – izvajanje vadb raznih
športnih panog v manjših skupinah, motiviranje občanov k športni aktivaciji preko družbenih
omrežij.«

14 od 15-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
odraslimi osebami, jih je na vprašanje Koliko uporabnikov in uporabnic vaših aktivnosti
dosežete v primerjavi s časom pred koronavirusom? 11 odgovorilo z Manj, 1 je odgovorila z
Enako, 2 pa sta odgovorili z Aktivnosti v tem času ne izvajamo.
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Graf 15: Mnenje, koliko uporabnikov in uporabnic aktivnosti dosežejo v primerjavi s časom pred
koronavirusom. (n=14 organizacij/institucij)

11 organizacij oziroma institucij od 14-ih (79 %), ki so odgovorile na vprašanje, je podalo
odgovor, da v času življenja s koronavirusom s svojimi aktivnostmi dosežejo manj uporabnikov
in uporabnic, nobena organizacija ni odgovorila, da doseže več oseb, 1 organizacija doseže
enako, 2 pa sta odgovorili, da aktivnosti v tem času ne izvajajo (prepoved zbiranja in možnosti
okužbe). Organizacije, ki dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, so večinoma kot razloge
podale omejitve iz naslova preprečevanja širjenja koronavirusa, neodzivnost in pomanjkanje
časa (šolanje otrok od doma), v manjši meri pa še neveščost uporabnikov in uporabnic za
uporabo IKT in pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih organizacija sicer zbira v sklopu akcij in
projektov.
Primeri odgovorov organizacij, zakaj dosežejo manj uporabnikov in uporabnic:
»Nimajo časa, ker imajo doma otroke.«
»Zaradi njihove neodzivnosti.«

13 od 14-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile,
da delajo z odraslimi osebami, jih je na vprašanje Ali v vaši organizaciji/instituciji pogrešate
še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje vaših aktivnosti v času življenja s koronavirusom?
6 odgovorilo pritrdilno in 7 negativno.
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Graf 16: Mnenje, če v organizaciji/instituciji pogrešajo še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje
aktivnosti v času življenja s koronavirusom. (n=13 organizacij/institucij)

7 od 13-ih (54 %) organizacij je odgovorilo, da ne pogrešajo ničesar dodatnega, kar zadeva
kvalitetno in učinkovito izvajanje aktivnosti v času koronavirusa. 6 organizacij (46 %) pa je
navedlo, da potrebujejo IKT opremo in orodja za vsakega udeleženca_ko aktivnosti, vključno
s stabilno povezavo, želijo si racionalizacijo in sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo
ob upoštevanju določil. Na dodatno vprašanje, če želijo sporočiti iz tega naslova še kaj, je 5
organizacij podalo željo po izvajanju aktivnosti v živo, ena od teh pa potrebo po kredibilnih
raziskavah okoliščin dela.
Primeri odgovorov organizacij, kaj potrebujejo:
»IKT oprema za vsakega udeleženca (vključno s stabilno povezavo), neposredno delo z
ranljivimi skupinami, dolgotrajnost in vpliv na psihofizično kondicijo,…«
»Sprostitev ukrepov.«
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da v občini Slovenske Konjice organizacije pri
delu z odraslimi opažajo negativne spremembe in potrebe pretežno na socialnem
področju, ki so posledica zaprtosti družbe in onemogočanja socialnih stikov. Poročajo o
povečanju potrebe po socialnih stikih, po pomoči socialno ogroženim družinam, opažajo
porast konfliktnih situacij v družinskem krogu in stopnjevanje izzivov pri osebah s
težavami v duševnem zdravju; povečala se je potreba po športnih treningih in ugotovljena
je nemotiviranost in pomanjkanje časa (šolanje otrok od doma) za alternativne oblike
druženja in aktivnosti.
Podatki kažejo tudi, da se je večina organizacij in institucij, ki dela z odraslimi, prilagodila
po svojih najboljših močeh okoliščinam življenja s koronavirusom. Večina izvaja aktivnosti
s pomočjo spleta, manj pa tudi preko telefona, v obliki domačih izzivov in srečanj v živo,
ko je to dovoljeno. Vsekakor ni zanemarljivo dejstvo, da je nekaj organizacij takih, ki v tem
času ne morejo izvajati svojega poslanstva in programov ter ne delujejo.
Zaskrbljujoč je podatek, da slabih 80 % organizacij poroča, da s svojimi aktivnostmi
dosežejo manj odraslih, predvsem iz razloga ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa,
v manjši meri pa še neveščosti uporabnikov in uporabnic za uporabo IKT,
nezainteresiranosti in pomanjkanja časa ter pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih ena
organizacija sicer zbira v sklopu akcij in projektov. Večinoma zato želijo racionalizacijo in
sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo in hkrati sredstva za IKT opremo in orodja
za učinkovito izvajanje aktivnosti, vključno s stabilno povezavo.
Družine
Od 7-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
družinami, jih je na vprašanje So se potrebe vaše ciljne skupine oziroma več teh v času
življenja s koronavirusom spremenile? 6 odgovorilo pritrdilno in 1 negativno.
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Graf 17: Mnenje, če so se potrebe ciljne skupine oziroma več teh v času življenja s koronavirusom
spremenile. (n=7 organizacij/institucij)
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Podatki kažejo, da 6 od 7-ih organizacij oziroma institucij (86 %), ki delajo z družinami v občini
Slovenske Konjice, ugotavlja, da so se potrebe te ciljne skupine v času življenja s
koronavirusom spremenile. Potrebe iz naslova sprememb, ki so jih organizacije navedle, so
večinoma potrebe na socialnem področju – povečanje potrebe po pomoči socialno ogroženim
družinam, opažajo porast konfliktnih situacij v družinskem krogu in stopnjevanje izzivov pri
osebah s težavami v duševnem zdravju; povečalo se je število uporabnikov storitev.
Nekaj organizacij je pri vprašanju navedlo, da zaradi ukrepov v povezavi s preprečevanjem
širjenja koronavirusa, predvsem iz naslova prepovedi zbiranja, ne morejo delovati v obsegu,
kot bi bilo potrebno.
Primeri odgovorov organizacij, katere spremembe opažajo:
»Opažamo še večjo potrebo po pomoči socialno ogroženim družinam.«
»Povečana nestrpnost znotraj družinskih članov, porast nasilja, stopnjevanje težav pri osebah
s težavami v duševnem zdravju, težave pri izvajanju stikov, …«

Od 7-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
družinami, jih je na vprašanje Ste izvajanje aktivnosti z vašo ciljno skupino oziroma več temi
prilagodili_e v času življenja s koronavirusom? 7 odgovorilo pritrdilno.
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Graf 18: Mnenje, če so izvajanje aktivnosti za ciljno skupino oziroma več temi prilagodili_e v času
življenja s koronavirusom. (n=7 organizacij/institucij)

7 organizacij oziroma institucij od 7-ih (100 %) poroča, da so izvajanje svojih aktivnosti v času
življenja s koronavirusom prilagodile. Nekoliko izpostavljajo uporabo telefonskih pogovorov,
enakovredno pa poročajo o prilagoditvi izvajanja aktivnosti preko spleta, dostavi pomoči na
dom ali prevzemu te, in omejitvi števila oseb na športnih aktivnostih (ko je bilo zbiranje
dovoljeno) in pri tem skrbi za udejanjanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.
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Primeri odgovorov organizacij, kako so aktivnosti prilagodili_e:
»Dostava pomoči na dom, prilagojen prevzem pomoči.«
»Ponudba brezplačne rekreacije za družinske člane; ko je bilo dovoljeno – izvajanje vadb raznih
športnih panog v manjših skupinah, motiviranje občanov k športni aktivaciji preko družbenih
omrežij.«
»Akcije, ki so bile do sedaj tradicionalne, izvajamo v drugačni, prilagojeni obliki. Veliko teh akcij
pa zaradi ukrepov žal ne bomo izvedli, s čimer bomo prikrajšali tiste, ki so potrebni naše
pomoči.«

6 od 7-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
družinami, je na vprašanje Koliko uporabnikov in uporabnic vaših aktivnosti dosežete v
primerjavi s časom pred koronavirusom? 1 odgovorila z Več, 4 so odgovorile z Manj, 1 pa je
odgovorila z Enako.
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Graf 19: Mnenje, koliko uporabnikov in uporabnic aktivnosti dosežejo v primerjavi s časom pred
koronavirusom. (n=6 organizacij/institucij)

4 organizacije oziroma institucije od 7-ih (67 %) so podale odgovor, da v času življenja s
koronavirusom s svojimi aktivnostmi dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, 1 organizacija
je odgovorila, da doseže več oseb, 1 organizacija doseže enako. Organizacija, ki doseže več
uporabnikov in uporabnic je navedla, da zato, ker so družinski člani doma (otroci), zaposlenost
je šibka in osebne stiske pogoste. Organizacija, ki dosega enako število, pravi, da ljudem, ki
prihajajo po pomoč, te ne odrekajo. Organizacije, ki dosežejo manj uporabnikov in uporabnic,
so večinoma kot razloge podale omejitve iz naslova preprečevanja širjenja koronavirusa, v
manjši meri pa še neodzivnost uporabnikov in uporabnic ter pomanjkanje finančnih sredstev,
ki jih ena organizacija sicer zbira v sklopu akcij in projektov.
Primer odgovora organizacije, zakaj dosežejo manj uporabnikov in uporabnic:
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»Ker so naša finančna sredstva omejena. Sredstva zbiramo s pomočjo akcij in projektov, ki jih
izvajamo. Ker teh sedaj ne moremo izvajati, posledično ne pridobi sredstev, in le-teh ne
moremo predati naprej v obliki pomoči.«

6 od 7-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da
delajo z družinami, so na vprašanje Ali v vaši organizaciji/instituciji pogrešate še kaj za
učinkovito in kvalitetno izvajanje vaših aktivnosti v času življenja s koronavirusom? 4
odgovorile pritrdilno in 2 negativno.
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Graf 20: Mnenje, če v organizaciji/instituciji pogrešajo še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje
aktivnosti v času življenja s koronavirusom. (n=6 organizacij/institucij)

2 od 6-ih (33 %) organizacij sta odgovorili, da ne pogrešajo ničesar dodatnega, kar zadeva
kvalitetno in učinkovito izvajanje aktivnosti v času koronavirusa. 4 organizacije (67 %) pa so
navedle, da potrebujejo več informacij iz terena, spoznati načine, kako doseči ljudi v stiski, ko
so stiki v živo onemogočeni in sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo ob upoštevanju
določil. Na dodatno vprašanje, če želijo sporočiti iz tega naslova še kaj, so 3 organizacije podale
željo po izvajanju aktivnosti v živo in izrazile zaskrbljenost, da posledicam, ki bodo temu
obdobju sledile, ne bodo kos. Ugotavljajo, da bi bilo treba doseči čim več ljudi v stiski, ne glede
na specifično kategorijo ciljne skupine.
Primeri odgovorov organizacij, kaj potrebujejo:
»Več informacij iz terena.«
»Ciljne skupine so ljudje v stiski, zajeti jih je potrebno čim več.«
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da v občini Slovenske Konjice organizacije pri
delu z družinami opažajo negativne spremembe in potrebe pretežno na socialnem
področju, ki so posledica zaprtosti družbe in onemogočanja socialnih stikov. Poročajo o
povečanju potrebe po pomoči socialno ogroženim družinam, opažajo porast konfliktnih
situacij v družinskem krogu in stopnjevanje izzivov pri osebah s težavami v duševnem
zdravju; povečalo se je število uporabnikov storitev.
Podatki kažejo tudi, da so se vse organizacije in institucije, ki delajo z odraslimi, prilagodile
po svojih najboljših močeh okoliščinam življenja s koronavirusom. Zaradi ukrepov sicer ne
morejo delati v obsegu, kot bi bilo potrebno. Nekoliko izpostavljajo uporabo telefonskih
pogovorov, enakovredno pa poročajo o prilagoditvi izvajanja aktivnosti preko spleta,
dostavi pomoči na dom ali prevzemu te in omejitvi števila oseb na športnih aktivnostih
(ko je bilo zbiranje dovoljeno).
Zaskrbljujoč je podatek, da več kot 65 % organizacij poroča, da s svojimi aktivnostmi
dosežejo manj družin, predvsem iz razloga omejitve iz naslova preprečevanja širjenja
koronavirusa, v manjši meri pa še neodzivnosti uporabnikov in uporabnic ter pomanjkanja
finančnih sredstev, ki jih ena organizacija sicer zbira v sklopu akcij in projektov.
Organizacija, ki dosega več uporabnikov in uporabnic, kot razlog za to navaja dejstvo, da
so družinski člani doma (otroci), zaposlenost je šibka in osebne stiske pogoste.
Organizacija, ki pa doseže enako, navaja, da pomoči ljudem ne odreka, če jo poiščejo.
Organizacije pogrešajo več informacij iz terena, spoznati želijo načine, kako doseči ljudi v
stiski, ko so stiki v živo onemogočeni in sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo
ob upoštevanju določil. Izrazile so zaskrbljenost, da posledicam, ki bodo temu obdobju
sledile, ne bodo kos.

Invalidne osebe
Od 6-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
invalidnimi osebami, jih je na vprašanje So se potrebe vaše ciljne skupine oziroma več teh v
času življenja s koronavirusom spremenile? 6 odgovorilo pritrdilno.
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Graf 21: Mnenje, če so se potrebe ciljne skupine oziroma več teh v času življenja s koronavirusom
spremenile. (n=6 organizacij/institucij)

Podatki kažejo, da 6 od 6-ih organizacij oziroma institucij (100 %), ki delajo z invalidnimi
osebami v občini Slovenske Konjice ugotavlja, da so se potrebe te ciljne skupine v času življenja
s koronavirusom spremenile. Potrebe iz naslova sprememb, ki so jih organizacije navedle, so
večinoma potrebe na socialnem področju – povečanje potrebe po pomoči socialno ogroženim
družinam, opažajo porast konfliktnih situacij v družinskem krogu in stopnjevanje izzivov pri
osebah s težavami v duševnem zdravju; povečalo se je število uporabnikov storitev, zaradi
ukrepov težko dosegajo uporabnike in uporabnice.
Primeri odgovorov organizacij, katere spremembe opažajo:
»Večine skupin zaradi prepovedi izvajanja programov ne moremo doseči.«
»Večje število uporabnikov.«
»Povečale so se potrebe na socialnem področju.«

Od 6-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
invalidnimi osebami, jih je na vprašanje Ste izvajanje aktivnosti z vašo ciljno skupino oziroma
več temi prilagodili_e v času življenja s koronavirusom? 6 odgovorilo pritrdilno.
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Graf 22: Mnenje, če so izvajanje aktivnosti za ciljno skupino oziroma več temi prilagodili_e v času
življenja s koronavirusom. (n=6 organizacij/institucij)

6 organizacij oziroma institucij od 6-ih (100 %) poroča, da so izvajanje svojih aktivnosti v času
življenja s koronavirusom prilagodile. Nekoliko izpostavljajo uporabo telefonskih pogovorov,
o prilagoditvi izvajanja aktivnosti preko spleta organizacije ne poročajo. Enakovredno pa
poročajo o manjši meri osebnega stika in omejitvam prilagojeno, a omejeno, izvajanje
aktivnosti.
Primeri odgovorov organizacij, kako so aktivnosti prilagodile:
»Manjše število osebnih kontaktov in več preko telefona.«
»Omejitev osebnih stikov, uporaba telefona, …«

5 od 6-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
invalidnimi osebami, je na vprašanje Koliko uporabnikov in uporabnic vaših aktivnosti
dosežete v primerjavi s časom pred koronavirusom? 1 odgovorila z Več, 4 pa so odgovorile z
Manj.
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Graf 23: Mnenje, koliko uporabnikov in uporabnic aktivnosti dosežejo v primerjavi s časom pred
koronavirusom. (n=5 organizacij/institucij)

4 organizacije oziroma institucije od 5-ih (80 %) so podale odgovor, da v času življenja s
koronavirusom s svojimi aktivnostmi dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, 1 organizacija
je odgovorila, da doseže več oseb. Organizacija, ki doseže več uporabnikov in uporabnic je
navedla, da zato, ker so družinski člani doma (otroci), zaposlenost je šibka in osebne stiske
pogoste. Organizacije, ki dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, so večinoma kot razloge
podale omejitve iz naslova preprečevanja širjenja koronavirusa, v manjši meri pa še
neodzivnost uporabnikov in uporabnic ter pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih ena
organizacija sicer zbira v sklopu akcij in projektov.
Primeri odgovorov organizacij, zakaj dosežejo manj uporabnikov in uporabnic:
»Zaradi pomanjkanja stikov.«
»Ukrepi za preprečevanje širitve virusa.«
»Zaradi njihove neodzivnosti.«
5 od 6-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da
delajo z invalidnimi osebami, sta na vprašanje Ali v vaši organizaciji/instituciji pogrešate še
kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje vaših aktivnosti v času življenja s koronavirusom? 2
odgovorili pritrdilno in 3 negativno.
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Graf 24: Mnenje, če v organizaciji/instituciji pogrešajo še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje
aktivnosti v času življenja s koronavirusom. (n=5 organizacij/institucij)

3 od 5-ih (60 %) organizacij sta odgovorili, da ne pogrešajo ničesar dodatnega, kar zadeva
kvalitetno in učinkovito izvajanje aktivnosti v času koronavirusa. 2 organizaciji (40 %) pa sta
navedli, da potrebujejo več informacij iz terena in sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v
živo ob upoštevanju določil. Na dodatno vprašanje, če želijo sporočiti iz tega naslova še kaj, je
1 organizacija podala ugotovitev, da bi bilo treba doseči čim več ljudi v stiski, ne glede na
specifično kategorijo ciljne skupine.
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da v občini Slovenske Konjice organizacije pri
delu z invalidnimi osebami opažajo negativne spremembe in potrebe pretežno na
socialnem področju, ki so posledica zaprtosti družbe in onemogočanja socialnih stikov.
Poročajo o povečanju potrebe po pomoči socialno ogroženim družinam, opažajo porast
konfliktnih situacij v družinskem krogu in stopnjevanje izzivov pri osebah s težavami v
duševnem zdravju; povečalo se je število uporabnikov storitev, zaradi ukrepov težko
dosegajo uporabnike in uporabnice.
Podatki kažejo tudi, da so se vse organizacije in institucije, ki delajo z invalidnimi osebami,
prilagodile po svojih najboljših močeh okoliščinam življenja s koronavirusom. Nekoliko
izpostavljajo uporabo telefonskih pogovorov, o prilagoditvi izvajanja aktivnosti preko
spleta organizacije ne poročajo. Enakovredno pa poročajo o manjši meri osebnega stika
in omejitvam prilagojeno, a omejeno, izvajanje aktivnosti.
Zaskrbljujoč je podatek, da 80 % organizacij poroča, da s svojimi aktivnostmi dosežejo
manj invalidnih oseb, predvsem iz razloga omejitev iz naslova preprečevanja širjenja
koronavirusa, v manjši meri pa še neodzivnosti uporabnikov in uporabnic ter pomanjkanja
finančnih sredstev, ki jih ena organizacija sicer zbira v sklopu akcij in projektov.
Organizacija, ki dosega več uporabnikov in uporabnic, kot razlog za to navaja dejstvo, da
so družinski člani doma (otroci), zaposlenost je šibka in osebne stiske pogoste.
Organizacije pogrešajo več informacij iz terena in sproščanje ukrepov za izvajanje
aktivnosti v živo ob upoštevanju določil. Ena organizacija ugotavlja, da bi bilo treba doseči
čim več ljudi v stiski, ne glede na specifično kategorijo ciljne skupine.

Starejše osebe
Od 12-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo s
starejšimi osebami, jih je na vprašanje So se potrebe vaše ciljne skupine oziroma več teh v
času življenja s koronavirusom spremenile? 11 odgovorilo pritrdilno in 1 negativno.
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Graf 25: Mnenje, če so se potrebe ciljne skupine oziroma več teh v času življenja s koronavirusom
spremenile. (n=12 organizacij/institucij)

Podatki kažejo, da 11 od 12-ih organizacij oziroma institucij (92 %), ki delajo s starejšimi
osebami v občini Slovenske Konjice ugotavlja, da so se potrebe te ciljne skupine v času življenja
s koronavirusom spremenile. Potrebe iz naslova sprememb, ki so jih organizacije navedle, so
večinoma potrebe na socialnem področju – povečanje potrebe po socialnih stikih, pomoči
socialno ogroženim družinam, opažajo porast konfliktnih situacij v družinskem krogu in
stopnjevanje izzivov pri osebah s težavami v duševnem zdravju; povečalo se je število
uporabnikov storitev, zaradi ukrepov težko dosegajo uporabnike in uporabnice. Nekaj
organizacij je že pri tem vprašanju navedlo, da zaradi ukrepov aktivnosti ne morejo izvajati ali
doseči svojih uporabnikov in uporabnic.
Primeri odgovorov organizacij, katere spremembe opažajo:
»Neaktivnost članov, prepovedano druženje v raznih sekcijah (pevski zbor, zeliščarske
delavnice, izleti, pikniki ,…).«
»Nimamo stika z več kot 95 % uporabnikov storitev in sploh ne vemo, kaj se z njimi dogaja.«

Od 12-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo s
starejšimi osebami, jih je na vprašanje Ste izvajanje aktivnosti z vašo ciljno skupino oziroma
več temi prilagodili_e v času življenja s koronavirusom? 10 odgovorilo pritrdilno in 2
negativno.
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Graf 26: Mnenje, če so izvajanje aktivnosti za ciljno skupino oziroma več temi prilagodili_e v času
življenja s koronavirusom. (n=12 organizacij/institucij)

10 organizacij oziroma institucij od 12-ih (83 %) poroča, da so izvajanje svojih aktivnosti v času
življenja s koronavirusom prilagodile. Izpostavljajo izvajanje telefonskih pogovorov,
enakovredno pa poročajo o dostavi pomoči na dom ali prevzemu te, aktivnostih na spletu in v
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manjši meri o osebnem stiku ter omejitvam prilagojeno, a omejeno, izvajanje aktivnosti, ob
upoštevanju počutja svojih uporabnikov in uporabnic. Organizacije, ki se niso prilagodile,
poročajo o prekinitvi izvajanja aktivnosti zaradi ukrepov.
Primeri odgovorov organizacij, kako so aktivnosti prilagodile:
»Manjše število osebnih kontaktov in več preko telefona.«
»Omejitev osebnih stikov, uporaba telefona, …«
»Glede na njihovo počutje.«
»Dostava pomoči na dom, prilagojen prevzem pomoči.«

11 od 12-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo s
starejšimi osebami, je na vprašanje Koliko uporabnikov in uporabnic vaših aktivnosti
dosežete v primerjavi s časom pred koronavirusom? 1 odgovorila z Več, 7 jih je odgovorilo z
Manj, 1 je odgovorila z Enako, 2 pa sta odgovorili z Aktivnosti v tem času ne izvajamo.
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Graf 27: Mnenje, koliko uporabnikov in uporabnic aktivnosti dosežejo v primerjavi s časom pred
koronavirusom. (n=11 organizacij/institucij)

7 organizacij oziroma institucij od 11-ih (64 %) je podalo odgovor, da v času življenja s
koronavirusom s svojimi aktivnostmi dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, 1 organizacija
je odgovorila, da doseže več oseb. Navedla je, da zato, ker so družinski člani doma (otroci),
zaposlenost je šibka in osebne stiske pogoste. Organizacija, ki dosega enako število, navaja, da
pomoči potrebnim te ne odrekajo. Organizacije, ki dosežejo manj uporabnikov in uporabnic,
so večinoma kot razloge podale omejitve iz naslova preprečevanja širjenja koronavirusa, v
manjši meri pa še neodzivnost uporabnikov in uporabnic, neveščost in nemotiviranost teh za
uporabo IKT ter pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih ena organizacija sicer zbira v sklopu
akcij in projektov.
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Primeri odgovorov organizacij, zakaj dosežejo manj uporabnikov in uporabnic.
»Ker so v osamitvi.«
»Niso vešči in motivirani za uporabo IKT. Čakajo na sprostitev ukrepov.«
»Zaradi njihove neodzivnosti.«

11 od 12-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile,
da delajo s starejšimi osebami, jih je na vprašanje Ali v vaši organizaciji/instituciji pogrešate
še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje vaših aktivnosti v času življenja s koronavirusom?
7 odgovorilo pritrdilno in 4 negativno.
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Graf 28: Mnenje, če v organizaciji/instituciji pogrešajo še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje
aktivnosti v času življenja s koronavirusom. (n=11 organizacij/institucij)

4 od 11-ih (36 %) organizacij so odgovorile, da ne pogrešajo ničesar dodatnega, kar zadeva
kvalitetno in učinkovito izvajanje aktivnosti v času koronavirusa. 7 organizaciji (64 %) pa je
navedlo, da potrebujejo sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo ob upoštevanju
določil, več površin za druženje, nato več informacij iz terena in identifikacijo načinov, kako
doseči ljudi v stiski. Ena organizacija navaja, da bi starejši morali spremeniti razmišljanje, kar
zadeva IKT. Na dodatno vprašanje, če želijo sporočiti iz tega naslova še kaj, je 1 organizacija
podala ugotovitev, da bi bilo treba doseči čim več ljudi v stiski, ne glede na specifično
kategorijo ciljne skupine, ostale si želijo racionalizacijo ukrepov in čim prej začeti izvajati
aktivnosti v živo, pri čemer upajo, da bodo kos posledicam, ki bodo sledile temu obdobju.
Primeri odgovorov organizacij, kaj potrebujejo:
»Potrebna je sprememba razmišljanja starejših, kar zadeva IKT.«
»Spoznati način, kako doseči ljudi v stiski, glede na to, da obiski naših prostovoljcev niso
mogoči.«
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»Namesto osebnih stikov smo s člani v stikih po telefonu, po potrebi pomagamo, če je v naših
močeh, deluje tudi projekt starejši za starejše.«
»Več informacij iz terena.«
»Upam, da posledice ukrepov ne bodo prehude, ker se bojim, da bomo klecnili.«
Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da v občini Slovenske Konjice organizacije pri
delu s starejšimi osebami opažajo negativne spremembe in potrebe pretežno na
socialnem področju, ki so posledica zaprtosti družbe in onemogočanja socialnih stikov.
Poročajo o povečanju potrebe po socialnih stikih, pomoči socialno ogroženim družinam,
opažajo porast konfliktnih situacij v družinskem krogu in stopnjevanje izzivov pri osebah
s težavami v duševnem zdravju; povečalo se je število uporabnikov storitev, zaradi
ukrepov težko dosegajo uporabnike in uporabnice. Nekaj organizacij je navedlo, da zaradi
ukrepov aktivnosti ne morejo izvajati ali doseči svojih uporabnikov in uporabnic.
Podatki kažejo tudi, da se je dobrih 80 % organizacij in institucij, ki delajo s starejšimi
osebami, prilagodilo po svojih najboljših močeh okoliščinam življenja s koronavirusom.
Izpostavljajo predvsem uporabo telefonskih pogovorov, v manjši meri o spletnih
aktivnostih, osebnem stiku ter omejitvam prilagojeno, a omejeno, izvajanje aktivnosti, ob
upoštevanju počutja svojih uporabnikov in uporabnic.
Zaskrbljujoč je podatek, da dobrih 60 % organizacij poroča, da s svojimi aktivnostmi
dosežejo manj starejših oseb, predvsem iz razloga omejitev iz naslova preprečevanja
širjenja koronavirusa, v manjši meri pa še neodzivnost uporabnikov in uporabnic,
neveščosti in nemotiviranosti teh za uporabo IKT ter pomanjkanje finančnih sredstev, ki
jih ena organizacija sicer zbira v sklopu akcij in projektov. Organizacija, ki dosega več
uporabnikov in uporabnic, kot razlog za to navaja dejstvo, da so družinski člani doma
(otroci), zaposlenost je šibka in osebne stiske pogoste; organizacija, ki dosega enako
število, pravi, da pomoči potrebnim te ne odrekajo. Organizacije potrebujejo sproščanje
ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo ob upoštevanju določil, več površin za druženje, nato
več informacij iz terena in identifikacijo načinov, kako doseči ljudi v stiski. Omenjajo tudi
spremembo razmišljanja starejših o IKT. Upajo, da bodo kos posledicam, ki bodo sledile
temu obdobju.

Brezposelne in neaktivne osebe
Od 5-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
brezposelnimi in/ali neaktivnimi osebami, so na vprašanje So se potrebe vaše ciljne skupine
oziroma več teh v času koronavirusa spremenile? 4 odgovorile pritrdilno in 1 negativno.
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Graf 29: Mnenje, če so se potrebe ciljne skupine oziroma več teh v času življenja s koronavirusom
spremenile. (n=5 organizacij/institucij)

Podatki kažejo, da 4 od 5-ih organizacij oziroma institucij (80 %), ki delajo z brezposelnimi in
neaktivnimi osebami v občini Slovenske Konjice ugotavlja, da so se potrebe te ciljne skupine v
času življenja s koronavirusom spremenile. Potrebe iz naslova sprememb, ki so jih organizacije
navedle, so večinoma potrebe na socialnem področju – povečanje potrebe po socialnih stikih,
pomoči socialno ogroženim družinam. Ena organizacija je že pri tem vprašanju navedla, da
zaradi ukrepov aktivnosti ne morejo izvajati ali doseči svojih uporabnikov in uporabnic.
Primeri odgovorov organizacij, katere spremembe opažajo:
»Raven kompetenc; motivacija, psihofizična kondicija, znanje in veščine.«
»Večine skupin zaradi prepovedi izvajanja programov ne moremo doseči.«

Od 5-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
odraslimi osebami, so na vprašanje Ste izvajanje aktivnosti z vašo ciljno skupino oziroma več
temi prilagodili_e v času življenja s koronavirusom? 4 odgovorile pritrdilno, 1 pa negativno.
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Graf 30: Mnenje, če so izvajanje aktivnosti za ciljno skupino oziroma več temi prilagodili_e v času
življenja s koronavirusom. (n=5 organizacij/institucij)

4 organizacije oziroma institucije od 5-ih (80 %) poročajo, da so izvajanje svojih aktivnosti v
času življenja s koronavirusom prilagodile. Enakovredno poročajo o spletnih aktivnostih,
prilagoditvi aktivnosti v druge oblike in omejitvam prilagojeno, a omejeno, izvajanje aktivnosti.
Organizacije, ki se niso prilagodile, poročajo o prekinitvi izvajanja aktivnosti zaradi ukrepov in
narave dela (delo v delavnici).
Primer odgovora organizacije, kako so aktivnosti prilagodili_e:
»Načrt dela, komunikacijski kanali, integracija IKT, tedenske obremenitve, …«
4 od 5-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
odraslimi brezposelnimi in neaktivnimi osebami, so na vprašanje Koliko uporabnikov in
uporabnic vaših aktivnosti dosežete v primerjavi s časom pred koronavirusom? 3 odgovorile
z Manj, 1 pa je odgovorila z Enako.
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Graf 31: Mnenje, koliko uporabnikov in uporabnic aktivnosti dosežejo v primerjavi s časom pred
koronavirusom. (n=4 organizacij/institucij)
45

3 organizacije oziroma institucije od 4-ih (75 %) so podale odgovor, da v času življenja s
koronavirusom s svojimi aktivnostmi dosežejo manj uporabnikov in uporabnic, 1 organizacija
je odgovorila, da doseže enako število oseb. Organizacije, ki dosežejo manj uporabnikov in
uporabnic, so večinoma kot razloge podale omejitve iz naslova preprečevanja širjenja
koronavirusa, v manjši meri pa pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih ena organizacija sicer
zbira v sklopu akcij in projektov.
Primer odgovora organizacije, zakaj dosežejo manj uporabnikov in uporabnic:
»Nezmožnost izvajanja praktičnih delavnic.«

4 od 5-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da
delajo z brezposelnimi in neaktivnimi osebami, sta na vprašanje Ali v vaši
organizaciji/instituciji pogrešate še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje vaših aktivnosti
v času življenja s koronavirusom? 2 odgovorili pritrdilno in 2 negativno.
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Graf 32: Mnenje, če v organizaciji/instituciji pogrešajo še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje
aktivnosti v času življenja s koronavirusom. (n=4 organizacij/institucij)

2 od 4-ih (50 %) organizacij sta odgovorili, da ne pogrešata ničesar dodatnega, kar zadeva
kvalitetno in učinkovito izvajanje aktivnosti v času koronavirusa. 2 organizaciji (50 %) pa sta
navedli, da potrebujeta IKT opremo, stabilno internetno povezavo in možnost delovanja v živo.
Primer odgovora organizacije, kaj pogrešajo:
»IKT oprema za vsakega udeleženca (vključno s stabilno povezavo), neposredno delo z
ranljivimi skupinami, dolgotrajnost in vpliv na psihofizično kondicijo,…«
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da v občini Slovenske Konjice organizacije pri
delu brezposelnimi in neaktivnimi osebami opažajo negativne spremembe in potrebe
pretežno na socialnem področju, ki so posledica zaprtosti družbe in onemogočanja
socialnih stikov. Poročajo o povečanju potrebe po socialnih stikih in pomoči socialno
ogroženim družinam. Nekaj organizacij je navedlo, da zaradi ukrepov aktivnosti ne morejo
izvajati ali doseči svojih uporabnikov in uporabnic.
Podatki kažejo tudi, da se je 80 % organizacij in institucij, ki delajo z brezposelnimi in
neaktivnimi osebami, prilagodilo po svojih najboljših močeh okoliščinam življenja s
koronavirusom. Enakovredno poročajo o spletnih aktivnostih, prilagoditvi aktivnosti v
druge oblike in omejitvam prilagojeno, a omejeno, izvajanje aktivnosti.
Zaskrbljujoč je podatek, da 75 % organizacij poroča, da s svojimi aktivnostmi dosežejo
manj brezposelnih in neaktivnih oseb, predvsem iz razloga omejitev iz naslova
preprečevanja širjenja koronavirusa, v manjši meri pa pomanjkanje finančnih sredstev, ki
jih ena organizacija sicer zbira v sklopu akcij in projektov. Organizacije potrebujejo
sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo ob upoštevanju določil in ustrezno IKT
opremo in stabilno spletno povezavo. Podana je bila pobuda za celostno, kredibilno
preverjanje stanja na terenu, kar zadeva ciljne skupine.

Delo z različnimi deležniki in skupinami naenkrat
Od 10-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
različnimi deležniki in skupinami naenkrat, jih je na vprašanje So se potrebe vaše ciljne
skupine oziroma več teh v času koronavirusa spremenile? 8 odgovorilo pritrdilno in 2
negativno.
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Graf 33: Mnenje, če so se potrebe pri delu z različnimi deležniki in skupinami naenkrat v času življenja
s koronavirusom spremenile. (n=10 organizacij/institucij)
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Podatki kažejo, da 8 od 10-ih organizacij oziroma institucij (80 %), ki delajo z različnimi
deležniki in skupinami naenkrat v občini Slovenske Konjice ugotavlja, da so se potrebe teh v
času življenja s koronavirusom spremenile. Ugotavljajo, da večine skupin zaradi ukrepov ne
morejo doseči. Ena organizacija je navedla, da, če društva ne objavljajo na spletu ali v medijih
svojih aktivnosti, ne vedo, kaj se dogaja z njimi.
Primeri odgovorov organizacij, katere spremembe opažajo:
»Vse je obstalo, če odmislimo internet.«
»Nezmožnost delovanja na vseh področjih.«
»Društva delujejo zelo omejeno. Če svojih aktivnosti ne obeležujejo na spletu ali v medijih, ne
vemo, kaj se dogaja z njimi.«

Od 10-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
različnimi deležniki in skupinami naenkrat, jih je na vprašanje Ste izvajanje aktivnosti z vašo
ciljno skupino oziroma več temi prilagodili_e v času življenja s koronavirusom? 9 odgovorilo
pritrdilno in 1 negativno.
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Graf 34: Mnenje, če so izvajanje aktivnosti za delo z različnimi deležniki in skupinami naenkrat
prilagodili_e v času življenja s koronavirusom. (n=10 organizacij/institucij)

9 organizacij oziroma institucij od 10-ih (90 %) poroča, da so izvajanje svojih aktivnosti v času
življenja s koronavirusom prilagodile. Večina navaja spletne aktivnosti, v manjši meri sledijo
dostava pomoči na dom ali prevzem te, telefonski kontakt, stik v živo (ko je dovoljeno), ob
upoštevanju ukrepov in priporočil. Organizacije, ki se niso prilagodile, poročajo o prekinitvi
izvajanja aktivnosti zaradi ukrepov in narave dela (delo v delavnici). Ena organizacija aktivnosti
društev spremlja na spletu in skozi objave v medijih.
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Primeri odgovorov organizacij, kako so aktivnosti prilagodile:
»Aktivnosti društev spremljamo preko spleta in objav v medijih.«
»Z uporabo digitalnih alternativ.«
9 od 10-ih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile, da delajo z
različnimi deležniki in skupinami naenkrat, je na vprašanje Koliko uporabnikov in uporabnic
vaših aktivnosti dosežete v primerjavi s časom pred koronavirusom? 1 odgovorila z Več, 5 jih
je odgovorilo z Manj, 3 pa so odgovorile z Enako.
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Graf 35: Mnenje, koliko različnih deležnikov in skupin dosežejo v primerjavi s časom pred
koronavirusom. (n=9 organizacij/institucij)

5 organizacij oziroma institucij od 9-ih (56 %) je podalo odgovor, da v času življenja s
koronavirusom s svojimi aktivnostmi dosežejo manj deležnikov in skupin, 1 organizacija je
odgovorila, da doseže večje število, ker so družine doma, zaposlenost slabša, osebne stiske
pogoste. 3 (38 %) organizacije dosegajo enako število in kot razlog za to navajajo vztrajno delo
preko digitalnih platform in ne odrekanje pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Organizacije, ki
dosežejo manj različnih deležnikov in skupin, so kot razlog podale omejitve iz naslova
preprečevanja širjenja koronavirusa. Ena organizacija ocenjuje, da je aktivnost društev zaradi
ukrepov minimalizirana.
Primer odgovora organizacije, zakaj dosežejo manj različnih deležnikov in skupin:
»Aktivnost društev je v večini zelo minimalizirana. Osebnega stika nimamo zaradi ukrepov.«

9 od 10-ih organizacij/institucij, ki delujejo v občini Slovenske Konjice, ki so v anketi označile,
da delajo z različnimi deležniki in skupinami naenkrat, jih je na vprašanje Ali v vaši
organizaciji/instituciji pogrešate še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje vaših aktivnosti
v času življenja s koronavirusom? 8 odgovorilo pritrdilno in 1 negativno.
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Graf 36: Mnenje, če v organizaciji/instituciji pogrešajo še kaj za učinkovito in kvalitetno izvajanje
aktivnosti v času življenja s koronavirusom. (n=9 organizacij/institucij)

1 od 9-ih (11 %) organizacij je odgovorila, da ne pogreša ničesar dodatnega, kar zadeva
kvalitetno in učinkovito izvajanje aktivnosti v času koronavirusa. 8 organizacij (89 %) pa je
navedlo, da potrebujejo sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo ob upoštevanju
določil in ustrezno IKT opremo, vključno s stabilno spletno povezavo in sredstvi za uporabo
digitalnih orodij, več kredibilnih informacij s terena in identifikacijo načinov, kako doseči ljudi
v stiski. Na dodatno vprašanje, če želijo sporočiti iz tega naslova še kaj, so organizacije pisale,
da želijo, da se aktivnosti čim prej začnejo izvajati v živo, izrazile so skrb, če bodo lahko kos
posledicam, ki bodo sledile temu obdobju, da je potrebno zajeti čim več ljudi, ki so v stiski in
izvesti celostno, kredibilno preverjanje stanja na terenu, kar zadeva ciljne skupine.
Primeri odgovorov organizacij, kaj potrebujejo:
»Racionalizacijo ukrepov in omogočanje socialnega življenja.«
»Več informacij iz terena.«
»Sredstva za uporabo digitalnih orodij.«
»Ciljne skupine so ljudje v stiski, zajeti jih je potrebno čim več.«
»Kontakt ob upoštevanju ukrepov.«
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Glede na pridobljene podatke ocenjujemo, da v občini Slovenske Konjice organizacije pri
delu z več različnimi deležniki in skupinami naenkrat ugotavljajo, da je zaradi ukrepov
težko doseči vse skupine. Če društva na spletu ali v medijih ne objavljajo novic o aktivnosti,
ne vedo, kaj se dogaja z njimi.
Podatki kažejo tudi, da se je 90 % organizacij in institucij, ki delajo z več različnimi deležniki
in skupinami naenkrat, prilagodilo po svojih najboljših močeh okoliščinam življenja s
koronavirusom. Večina navaja spletne aktivnosti, v manjši meri sledijo dostava pomoči na
dom ali prevzem te, telefonski kontakt, stik v živo (ko je dovoljeno), ob upoštevanju
ukrepov in priporočil. Organizacije, ki se niso prilagodile, poročajo o prekinitvi izvajanja
aktivnosti zaradi ukrepov in narave dela (delo v delavnici).
56 % organizacij poroča, da s svojimi aktivnostmi dosežejo manj različnih deležnikov in
skupin zaradi omejitev iz naslova preprečevanja širjenja koronavirusa. Ugotavljajo, da je
aktivnost društev zaradi ukrepov minimalizirana. Ena organizacija je odgovorila, da
doseže večje število, ker so družine doma, zaposlenost slabša, osebne stiske pogoste.
Organizacije, ki dosegajo enako število, kot razlog za to navajajo vztrajno delo preko
digitalnih platform in ne odrekanje pomoči tistim, ki jo potrebujejo.
Organizacije potrebujejo sproščanje ukrepov za izvajanje aktivnosti v živo ob upoštevanju
določil in ustrezno IKT opremo, vključno s stabilno spletno povezavo in sredstvi za
uporabo digitalnih orodij, več kredibilnih informacij s terena in identifikacijo načinov, kako
doseči ljudi v stiski. Skrb jih, če bodo lahko kos posledicam, ki bodo sledile temu obdobju.
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