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Za izboljšanje varstva •lovekovih pravic v socialnem varstvu

(STA)

LJUBLJANA - Direktorji ter vodje enot, strokovni sodelavci in drugi zaposleni na podro•ju 
socialnega varstva se bodo danes v ljubljanskem hotelu Union udeležili strokovnega posveta o 
varstvu •lovekovih pravic na podro•ju socialnega varstva. Glavni namen posveta, ki ga organizira 
Socialna zbornica Slovenije (SZS), je spodbuditi razli•ne procese in ukrepe za pove•anje varstva 
•lovekovih pravic ter s tem zmanjšati obseg nepravilnosti, na katere opozarjajo poro•ila varuha 
•lovekovih pravic za podro•je socialnega varstva.

Uvodoma bodo udeležence posveta pozdravili varuh •lovekovih pravic Matjaž Hanžek, generalna 
sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) Lidija Apohal Vu•kovi• ter 
predsednica socialne zbornice Zmaga Prošt. Za tem bosta poro•ili varuha za podro•ji socialnega 
varstva ter otrokovih pravic udeležencem predstavili Bojana Cvahte ter Martina Jenkole iz urada 
varuha •lovekovih pravic, so sporo•ili iz SZS. 

O vprašanju varstva •lovekovih pravic v domovih za starejše bo spregovoril Boris Koprivnikar iz 
skupnosti socialnih zavodov, Josip Luka• iz lenarškega zavoda Hrastovec Trate bo to vprašanje 
razsvetlil z vidika posebnih socialnovarstvenih zavodov, o medinstitucionalnem sodelovanju pri 
razreševanju odprtih vprašanj skrbi za otroke pa bo spregovoril Radovan Radeti• s centra za 
socialno delo Ljubljana-Šiška. 

Svoj pogled na varstvo •lovekovih pravic v varstveno delovnih centrih (VDC) bo predstavil Ivica 
Matko iz kranjskega VDC, o •lovekovih pravicah v socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje bo 
spregovoril Marjan Natla•en s centra za usposabljanje, dela in varstva iz •rne na Koroškem. 
Omenjeno temo bo z vidika nadzornih služb osvetlila Tatjana Arnšek z ministrstva za delo, Simona 
Mlakar iz pravno informacijskega centra nevladnih organizacij pa z vidika delovnega in socialnega 
prava. 
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