KORONAVIRUS: NA KAJ MORAJO POMISLITI SOCIALNE SLUŽBE
ZA OTROKE?
Koronavirus polni naslovnice lokalnih in svetovnih medijev. Države so sprejele številne ukrepe, da bi
zajezile hitro širjenje in preobremenitev zdravstvenega sistema. Karantena in izolacija vplivata na vse
aspekte življenja, prizanešeno pa ne bo niti otrokom. Katere pa so tiste stvari, na katere morajo biti socialne
službe v tem obdobju še posebej pozorne?

Preiskovanje trpinčenja otrok
Z zaprtjem vrtcev in šol je doma ostalo veliko otrok. Med tem pa mora veliko staršev še naprej hoditi v
službo. Tu pa se pojavlja problem organizacije varstva otrok. Pri nas so na pomoč priskočili študenti, ki pod
vodstvom Društva študentov medicine Maribor organizirajo varstvo za otroke zdravstvenih delavcev in
ostalih po vsej državi (http://www.medicinec.si/2020/03/medicinci-ssrcem/?fbclid=IwAR3qzMU_zRpr2QXzVOCrROfe_4sWUxiifAihINz2Z1nzO0n8NliOpD3b0iE ).
Ampak kljub temu bodo vsi zelo težko priskrbeli primerno varstvo za svoje otroke, tudi za to, ker spadajo
stari starši v rizično skupino ljudi in morajo prihajat v stik z čim manjšim številom ljudi. Trenutne razmere pa
nikakor ne smejo postati osnova za zanemarjanje otrok in njihovo dolgotrajno puščanje doma, ko ne
zmorejo poskrbeti za sebe.
Prehrana
Veliko otrok dobi vsaj en obrok dneva v šoli, večina pa tudi po več. Šolska prehrana je načrtovana in
uravnotežena, pa tudi cenovno zelo dostopna. Številni otroci lahko sedaj ostanejo brez zdravih obrokov.
Obiski na domu
Socialne službe opravljajo v nekaterih primerih redne obiske na domu. Pričakovati pa je, da se bo potreba
po le teh povečala in potrebnih bo dovolj socialnih delavcev. Dodatne ovire pa lahko prinesejo tudi novi
ukrepi, kot na primer omejitev gibanja ljudi.
Zloraba nedovoljenih substanc
Nekateri starši, ki jih nadzoruje socialna služba, so postopku zdravljenja odvisnosti od nedovoljenih drog.
Tukaj je potrebno nadaljevati z rednimi testiranji ali pa še poostriti nadzor. Prav tako pa zagotoviti
nadomestilo tako za skupinske terapije, ki jih več ne bo mogoče izvajati, kot osebno svetovanje in posvete
s psihologom ali psihiatrom.
Obiskovanje
Primarni cilj socialne službe, po tem ko je bil otrok odvzet od staršev, je prav njihova ponovna združitev. K
temu veliko pripomore ravno obiskovanje v tem času, kar pa sedaj med izolacijo in z omejitvo gibanja ne bo
možno. Urediti bo potrebno zamenjavo za osebni stik, komunikacijo na daljavo, video klic in kaj podobnega.
Sodni postopki
Ali se bodo sodni postopki nadaljevali je zaenkrat še odprto vprašanje. Zakasnitev procesov bi lahko še
dodatno podaljšala čas, ki jo otroki in mladostniki preživijo ločeni od svojih družin.

Zaščita mladostnikov z kronično boleznijo
Otroci in mladostniki, pa tudi vsi ostali, s predhodno kronično boleznijo, sodijo v rizično skupino ljudi.
Zagotoviti je potrebno, da vsi še naprej prejemajo optimalno oskrbo in so še posebej zaščiteni pred
širjenjem virusa. Zaščititi pa je potrebno tudi starše, negovalce in ostale, ki za njih skrbijo.
Izbruhi v vzgojno varstvenih domovih (krizni centri, mladinski domovi, vzgojno-varstveni zavodi)
Nekateri otroci in mladostniki v programih socialne službe so naseljeni v domovih, kjer jih je veliko na kupu
in je možnost prenosa virusa zelo velika. Takšne ustanove morajo poskrbeti za ustrezne zaščitne ukrepe in
biti pripravljene na selitev večjega števila otrok.
Mladostniki v dijaških in študentskih domovih
Zapirajo se tudi študentski in dijaški domovi in njihovi stanovalci so bili napoteni domov. Za nekatere pa to
ni realna možnost, ali ker živijo v tujini, kamor sedaj ne morejo potovati, ali imajo doma osebe, ki sodijo v
rizično skupino, in bi jih s svojim prihodom dodatno ogrožali. Nekateri pa v tej situaciji enostavno nimajo
kam za iti in lahko le iščejo drugo nastanitev.
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