SEDAJ. IN KAKO NAPREJ?

Predstavitev položaja družin, ki živijo pod
pragom revščine in ukrepi za zmanjšanje
energetske revščine

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE
SLOVENIJE JE
• nevladna, humanitarna, prostovoljna
• neprofitna organizacija, ki deluje v dobro otrok,
mladine in družin že 69 let
• 109 članic (društev, zvez in zavodov)
• poleg humanitarnega statusa ZPMS deluje v javnem
interesu na področju vzgoje in izobraževanja ter na
področju družinske politike
• izvajamo socialno-humanitarne programe, programe za
zaščito otrokovih pravic in zagovorništvo, programe na
področju vzgoje in izobraževanja ter programe za
prosti čas in letovanja

V LETU 2020 SMO …
• razdelili 40.970 kosov šolskih potrebščin v programu
Polna šolska torba
• 8.670 družinam pomagali v socialno-humanitarnih
programih
• svetovali 19.380 otrokom in mladostnikom na TOM
telefonu
• 7.039 otrok peljali na poletne in zimske počitnice
• obdarili 2.800 otrok v veselem decembru

DRUŽINAM POMAGAMO
- s plačilom računov (najemnine, komunalnih storitev,
vode, elektrike, interneta, fizioterapij za otroke s
posebnimi potrebami, šolskih delovnih zvezkov,…)
- z dodelitvijo materialne pomoči (hrane, obleke,
računalnikov, šolskih potrebščin, …)
- z dodelitvijo štipendij
- s plačilom letovanj, zimovanj za otroke
Pomagamo tudi pri urejanju hiš, popravilih, ki jih ljudje ne
bi zmogli sami.

DRUŽINAM POMAGAMO
• Zavedamo se, da podražitve energentov pomenijo tudi
podražitve hrane in osnovnih življenjskih potrebščin.
• Polni upanja po končani gospodarski krizi, ob gospodarski
rasti, si nismo niti predstavljali, da se število pomoči
potrebnih družin ne bo zmanjšalo.
• Spremenila se je struktura družin, ki potrebujejo našo
pomoč. Sedaj sta oba starša zaposlena. A kaj ko prejemata
le minimalno plačo, ki pa ne omogoča dostojnega življenja
3, 4 ali več članski družini.

DRUŽINAM POMAGAMO
Začetek koronskega obdobja je takoj povečal stiske:
- družine so ostale doma,
- otroci so se šolali doma,
- potrebno je bilo skuhat kosilo in večerjo,
- otroci so rabili računalnike, zaprli smo jih med štiri stene in
jim prepovedali socialne stike.
O energetski revščini se je le tu in tam slišalo, vendar se
država s tem problemom ni spopadla.

SOCIALNA STISKA
Obsežni vladni protikoronski ukrepi v preteklem obdobju so
vsaj delno ublažili materialne stiske gospodinjstev zaradi
epidemije covida 19.
Kljub temu:
• se je število oseb v materialno ogroženih gospodinjstvih v
letu 2020 povečalo za 8.000, kar pomeni, da je 62.000
oseb živelo v resni materialni prikrajšanosti
• pod pragom revščine je živelo v letu 2020 254.000 oseb
od tega 41.000 otrok
• Prejemnikov denarne socialne pomoči pa je bilo v letu
2020 po našem vedenju skoraj 100.000.

V DRŽAVI IMAMO:
• eno najnižjih stopenj brezposelnosti in pozitivno
gospodarsko rast
• več gospodinjstev, ki živijo pod pragom revščine; to so
družine, v katerih sta oba starša zaposlena, a na minimalni
plači
• v težkih razmerah živijo enostarševske družine, družine v
katerih je prisotna dolgotrajna bolezen, invalidnost,…
• grožnja energetske revščine je v vseh teh družinah zelo
velika

ENERGETSKA REVŠČINA
- dvig cen energentov zahteva hiter in usklajen odziv
- Evropska komisija poziva k sprejemu ukrepov,
predvsem za ranljive skupine
- ključna je cenovno dostopna energija za potrošnike
- z neukrepanjem se ogrožene potrošnike pahne v še
večjo revščino

ENERGETSKA REVŠČINA
• Približno dve tretjini zneska na računu za električno
energijo predstavljajo dajatve (omrežnina, prispevki,
trošarine in DDV).
• V Sloveniji se še nobena vlada ni sistematično lotila
definiranja in identificiranja obsega energetske revščine.
• Energetska revščina je stanje, v katerem si gospodinjstvo
ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja in
drugih energetskih storitev (npr. ogrevanja sanitarne
vode, razsvetljave) po sprejemljivi ceni.

SKUPEN POZIV NVO
• na podlagi obstoječega Zakona o kontroli cen naj se
sprejme ukrep kontrole maloprodajnih cen energije za vsa
gospodinjstva vsaj za obdobje 6 mesecev za električno
energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in za ekstra
lahko kurilno olje
• zaenkrat je Vlada sprejela ukrepe samo pri ekstra lahkem
kurilnem olju zgolj v smeri omejevanja rasti zaslužka
trgovcev

• prepoved odklopa iz energetskega
daljinskega sistema ogrevanja:

omrežja

ali

➢ ne glede na izpolnjevanje obstoječih pogojev za
nujno oskrbo, vsaj do konca kurilne sezone 2021/22

➢ prepoved naj velja za čas ogrevalne sezone za
določene ranljive skupine (npr. družine z majhnimi
otroki, samske upokojene osebe, gibalno ovirane
osebe, osebe, ki imajo dolgotrajne zdravstvene
težave ipd.)

• dodelijo naj se nujna finančna sredstva za plačilo
povečanih stroškov za energijo vsem energetsko
revnim gospodinjstvom
• Evropska komisija je z naborom priporočil nacionalnim
vladam na široko odprla vrata za hitro sprejemanje
učinkovitih ukrepov za blaženje posledic skokovitega
naraščanja cen energije v Evropi za vse potrošnike in
za preprečitev dodatnih socialnih stisk najbolj ranljivih
skupin.

• Vlada RS že nekaj časa obljubila energetske vavčerje.
• Sprejet je bil le en ukrep.
• Ob takem nezadostnem ukrepanju države, se je
potrebno zavedati, da humanitarne organizacije ne
bomo zmogle finančnega bremena.
• Dejstvo je, da bo družinam potrebno pomagati, da ne
bo prihajalo do izklopov elektrike, ogrevanja,...

Ljudje so v stiski in politična odločitev države je, ali jim
bo pomagala. In ta mora biti hitra.

ZPMS
pokličete nas lahko na 01/23 96 720
pišete nam lahko na info@zpms.si
spletna stran www.zpms.si
Facebook
Instagram …

