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Slovenija, Podravje  Omejitev uporabe sodobnih tehnologij je nujna

Je tudi vaš otrok zasvojen s sodobno tehnologijo?
Sodobne tehnologije so postale del našega vsakdanjika in se jim ne moremo izogniti, a vsaj pri otrocih jih je treba omejiti, tudi med
zasvojenosti s socialnimi omrežji, igranjem računalniških igric oziroma na splošno z uporabo sodobnih tehnologij.
Pred večino otrok je še slaba
polovica počitnic, ki jih bodo skušali zagotovo čim bolje izkoristiti.
Namen dopustov in prostih dni
je namreč ravno v počitku, pomembno pa je tudi, da smo dovolj
časa zunaj na svežem zraku in se
»odklopimo« od vsakdanjih obveznosti in skrbi, poudarjajo na NIJZ.
Ob tem pa opozarjajo, da odklopa
in počitka ne gre povezati z rabo
sodobnih tehnologij. Te imajo namreč negativen vpliv na otroke in
mladostnike.

Ekrani spreminjajo
otroško igro in
domišljijo
Še posebej je uporaba tehnologij škodljiva za otroke do tretjega leta starosti in v predšolskem
obdobju, saj se otroški možgani
in telesa intenzivno razvijajo, tehnologija pa na to vpliva moteče,
opozarja Alenka Vindiš, vzgojiteljica in medicinska sestra: »V tem
obdobju je naravno otrokovo stanje gibanje in raziskovanje okolja,
ne pa strmenje v ekrane.« Vindi-

ševa je prepričana, da tehnologija
spodbuja neaktivnost, povzroča
težave s spanjem in koncentracijo, je vzrok slabemu usvajanju
jezika, prevelikemu razburjenju in
tudi odvisnosti od zaslonov: »Iz
prakse dela v vrtcu lahko potrdim,
da so predšolski otroci, ki niso bili
izpostavljeni ekranom, premogli
neprimerno več koncentrirane
in zatopljene igre ter imeli več
lastnih idej, kako in kaj se igrati,
kot vrstniki, ki so bili izpostavljeni
televiziji. Spominjam se mame, ki
mi je dejala, da se njena hči, odkar
je doma prenehala gledati risanke,
čudovito sama zaigra in ima precej
več domišljije. Ekrani popolnoma
spremenijo otroško igro in zelo
slabo vplivajo na otroško domišljijo.«
Pri starejših otrocih je tehnologija seveda prisotna in se ji je nemogoče izogniti, zato pa je treba
posvetiti več pozornosti varnosti
otroka ob uporabi tehnologij, še
posebej interneta, ter omejevanju
časa, preživetega ob ekranih, poudarja. A sodobna tehnologija ne
le, da omejuje domišljijo, temveč
otrokom in mladostnikom omo-

goča, da se jim ni treba soočati s
situacijami ali neuspehi. »Pri računalniških igricah hitro dosežejo rezultate, če jim potek igre ni
všeč, lahko kadarkoli prekinejo in
začnejo znova, posledično se jim
ni treba soočati s frustracijami ob
izgubljanju ali zmagovanju kot pri
družabnih igrah v živo, prav tako
jim ni treba vlagati posebnega
truda,« pa dodaja Nada Trtnik, zakonska in družinska terapevtka.
Ob tem je dodala primer iz prakse,
kako je eden izmed mladostnikov
realni svet zamenjal za virtualnega. »Staršem se, ko je bil za računalnikom, ni bilo treba ukvarjati z
otrokom, niso ga niti drugače motivirali, temveč so ga pustili. Tako
da če je hotel npr. loviti ribe, si je
naložil aplikacijo z igro za lovljenje
rib. In samo s pritiskanjem prstov
je odigral celo igro lovljenja rib. Ni
se mu bilo treba peljati do reke,
biti ob reki ure in čakati, ali bo kaj
ujel ali ne. Ni mu bilo treba čistiti
rib. Nič od tega. Samo naložil si je
igro na računalnik.«
Seveda pa ima vsak minus tudi
svoj plus. Namreč ne gre spregledati poučnosti nekaterih oddaj,

počitnicami, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Vse več je namreč otrok in mladostnikov, ki kažejo znake

risank, informacij, ki so dostopne
na spletu. »Uporaba tehnologije
je lahko za omejen čas tudi super
varuška za otroke, mladostnike,
način za preganjanje dolgčasa,
način za umirjanje čustva. Ampak,
poudarjam, le v omejeni količini.«

Največ lahko storijo
starši
Da je omejevanje rabe nujno,
se strinjajo tako slovenski kot tuji
pediatri in svetujejo, da naj bi bili
otroci med tretjim in petim letom
največ eno uro na dan pred takšnimi zasloni, otroci in mladostniki
med 6. in 18. letom pa največ 2 uri
na dan. Nekateri pa celo odsvetujejo uporabo sodobne tehnologije
do 12. leta starosti, so povedali na
inštitutu.

Kako pa naj starši
uporabo omejijo?
Prvo pravilo naj bo, meni Vindiševa, da otroci nimajo televizije,
tablice, telefona ali računalnika v
lastni sobi, čez dan pa naj tudi star-
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ši ne gledajo televizije. »Starši so
otrokov zgled. Manjšim otrokom
naj starši berejo ali pripovedujejo
čim več pravljic, saj si bodo otroci
ob poslušanju ustvarili lastne domišljijske slike, ne pa le pasivno
vsrkali vase podobe iz risank. Čim
več časa naj preživijo zunaj, saj
se morajo otroci čim več gibati,
tako bodo spretnejši. Otroke naj
vključijo v domača opravila: kuhanje, pospravljanje, zlaganje perila
itd.« Na inštitutu še dodajo, da
naj starši določijo tudi, kdaj in kje
se sodobnih naprav ne uporablja – npr. med jedjo, družinskim
kosilom, med pogovori, na izletih
itd. Sodobne tehnologije naj bodo
nameščene v skupnem prostoru in
ponoči ugasnjene.
Omejevanje tehnologij pa na
drugi strani pomeni večjo aktivnost staršev. »Če so starši športno
aktivni, družabni, motivirani, imajo
radi življenje in imajo res radi svoje
otroke, bodo znali najti način, da
bodo te zdrave vrednote prenesli
tudi na otroke. Kajti pogosto so
že starši slab zgled. Nekateri, ko
pridejo domov, najprej pregledajo
facebook, poročila in se kaj dosti

ne zmenijo za otroke. Pravzaprav
vzgoja otrok vedno vsebuje tudi
vzgojo staršev, ki se morajo podučiti o delovanju tehnologije na
možgane, razvoj otroka, škodljive
in pozitivne posledice,« opozarja
Trtnikova.

Kako uspešni so

starši pri omejevanju
rabe tehnologije
»Če pogledaš po čakalnicah pri
pediatrih, je jasno, da so starši že
pri (pre)majhnih otrocih tehnologijo sprejeli kot nekaj popolnoma
normalnega, kar je zelo zgrešeno,« opaža Vindiševa. Kako uspešen je starš pri omejevanju rabe
tehnologije, pa je odvisno od tega,
koliko se zaveda nevarnosti rabe
za otroka in kako močen je starš
pri svojih stališčih, da reče otroku
ne, meni. »Tako prvo kot drugo v
današnjem svetu pri starših šepa.
Lahko pa na podlagi lastne izkušnje povem, da je potrebno kar nekaj moči in vztrajanja, da otroci ne
preživijo preveč časa na lastnem
pametnem telefonu.«

Pomemben je tudi
nadzor
Ne le omejevanje rabe, pomemben je tudi nadzor nad uporabo.
Na inštitutu opozarjajo, da je pomembno, da starši vedo, koliko
časa otroci in mladostniki uporabljajo različne naprave, od televizije, tablice, telefona do računalnika, in tudi kaj počnejo na njih oz.
preko njih. Pomembno je, da se o
tem z njimi pogovarjajo. Otroci in
mladostniki namreč pogosto ne
znajo presoditi in oceniti potencialnih nevarnosti. Tako na primer
na družabnih omrežjih objavljajo
slike, podatke ali osebne informacije, ki jih lahko kdo zlorabi, ali pa
se zapletajo v pogovore z neznanci. Zato naj se pogovorijo z otroki
in mladostniki tudi o tem, da je
nedopustno tudi vsakršno nadlegovanje, trpinčenje, nagovarjanje
k nezakonitim dejanjem, samopoškodovalnemu vedenju in sovražni
govor. Pri tem je pomembno, da
otroku oziroma mladostniku damo
vedeti, da smo vedno na razpolago za pogovor in pomoč.

Mestna občina (MO) Ptuj je v hiši na Zadružnem trgu, v križišču za Terme Ptuj in v neposredni bližini gostišča Svenšek, uredila

Na problem pomanjkanja dnevnih in nočitvenih kapacitet za
brezdomne osebe na Ptuju so po informacijah, ki so jih posredovali
iz ptujske Mestne hiše, že dlje časa opozarjale različne institucije
in organizacije: Center za socialno delo, Bolnišnica, Zdravstveni
dom, Policija, Rdeči križ in Karitas. Župan MO Ptuj Miran Senčar je
o pomenu projekta Kamra poudaril: »Prav je, da lokalna skupnost
pomaga socialno najšibkejšim, ki potrebujejo različne vrste pomoči. S
celostnim pristopom si lahko osebe, ki trenutno morda ne vidijo svetle
točke v svojem življenju, s strokovno pomočjo v Kamri povrnejo upanje
v lepšo prihodnost. Vesel sem, da smo s skupnimi močmi vzpostavili
ta program na Ptuju. Razumevanje, da bo to prostor za narkomane
in pijance, je napačno. Gre za nudenje zavetja in strokovne pomoči
osebam, ki so iz različnih razlogov ostale brez doma. To so ljudje, ki
so v stiski in jim lahko pravočasno pomagamo.« Direktor CSD Ptuj
Miran Kerin je dodal: »Končno smo na Ptuju dobili prostor, kjer lahko
brezdomne osebe dobijo takojšnjo pomoč. Te potrebe smo zaznavali
tudi v CSD in to je res neprecenljivega pomena za mesto.«

Po kolo za 5 evrov
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dnevni center in namestitveno enoto za ljudi, ki so se znašli brez strehe nad glavo.

Na Ptujskem 67 ljudi brez
stalnega bivališča

Svetniki ponovno brez informacij
Na julijski seji ptujskega mestnega sveta je bilo slišati očitke
vodstvu občine, da svetniki o projektu Kamra in vzpostavitvi
dnevnega centra ter nočitvene enote na Zadružnem trgu niso bili
obveščeni. Da MO Ptuj aktivno sooblikuje ta projekt, so izvedeli iz
našega časopisa. Polonca Enci (SMC) je poudarila: „Ljudje kličejo,
me sprašujejo, jaz kot mestna svetnica pa o tem ne vem ničesar.
Stanovalci tam okrog imajo pomisleke. Boljše bi bilo, če bi bili krajani
in nasploh javnost o projektu obveščeni pravočasno in korektno.
Informacija nam je bila podana absolutno prepozno.“ Nuška Gajšek
(SD) je pripomnila, da se ji zdi žaljivo, da se ljudi in svetnikov
pravočasno ne obvešča, nestrinjanje z zakasnitvenim načinom
obveščanja sta izrazila tudi Miša Pušenjak (SLS) in Janez Rožmarin
(NSi). Slednji je izpostavil, da so ljudje v soseščini zaradi vzpostavitve
Kamre kar malo zrevoltirani.

Osebe, ki nimajo možnosti lastnega naslova, kjer bi imeli prijavljeno stalno prebivališče, imajo možnost, da bivališče prijavijo na centrih za socialno delo. Direktor ptujskega Miran Kerin
je pojasnil, da ima na CSD Ptuj stalno bivališče prijavljenih 67
oseb. CSD jim poskuša pomagati pri iskanju namestitve za začasno bivanje. Ena izmed možnosti je bivanje v dijaškem domu
na Ptuju, kjer letno namestijo štiri ali pet brezdomnih oseb. „Na
leto se pri svojem delu povprečno srečamo z vsaj desetimi novimi primeri ljudi, ki so dejansko brez doma in potrebujejo pomoč
družbe. Pomagamo jim tudi z namestitvijo v bivalne enote, ki jih
zagotavlja MO Ptuj, pomaga se jim pri iskanju sob pri zasebnikih,“ je dejal Kerin.
perilo ter si pripravili obrok. V dnevnem centru se bo izvajala intenzivna psihosocialna pomoč s ciljem,
da se uporabniki postavijo na noge.
Večjih predmetov v naše prostore
ne bo dovoljeno prinašati, temveč
le najnujnejše osebne predmete –
za oblačila, denimo, ni nobenega
problema. Stvari za osebno higieno
bodo lahko dobili tudi pri nas,“ je
povedala predsednica društva Ars
Vitae Polona Toplak.
Vodja programa Kamra Amadeja
Kokot je pojasnila: „Dnevni center

bo uporabnikom na voljo vsak delovnik med 7. in 10. ter 12. in 15. uro.
Koristili bodo lahko dnevni prostor,
kuhinjo, kopalnico, sanitarije, pralni
in sušilni stroj, likalno desko, likalnik, računalnik, televizor … Ponujena jim bo individualna strokovna
pomoč (pogovor). Sprejem v namestitveno enoto bo mogoč vsak
dan med 19. in 21. uro, nočitev je
predvidena do 7. ure zjutraj. Po 21.
uri bomo dežurni na telefonu za primere kriznih namestitev. Uporabniki bodo morali spoštovati naša splo-
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Slovenija, Podravje  Najdene stvari na dražbi

„Revščine in brezposelnosti niso ustvarili revni in brezposelni“
Takojšnja pomoč za brezdomne

Pretirana raba sodobnih tehnologij lahko vodi v odvisnost.
Uporaba tehnologije namreč aktivira centre za sproščanje hormona
zadovoljstva in posledično lahko postane zasvajajoče, opozarja
Trtnikova. Ti znaki se kažejo v tem, da otrok ali mladostnik vse več
časa preživlja na različnih napravah in da to vpliva na njegovo
vsakodnevno delovanje, odnose, navade, obveznosti, npr. da se zapira
vase, popušča v šoli, je odsoten, izgublja stik s seboj in drugimi, ne
kaže zanimanja za stvari, ki so ga včasih zanimale, itd., naštevajo na
nacionalnem inštitutu in pozivajo starše, da naj ukrepajo, če te znake
opazijo pri svojem otroku ali mladostniku.

ŰƒƍƆƄŃŹƗƌ࣪

Ptuj  Na Zadružnem trgu zaživel dnevni center, kmalu še nočitvena enota

Socialnovarstveni
program
dnevnega centra in namestitvene
enote, poimenovan Kamra, izvaja društvo Ars Vitae. Zavetišče bo
delovalo vse dni v letu. Dnevni center je pričel delovati julija, namestitveno enoto bodo odprli v tem
mesecu, predvidoma 20. avgusta.
„Program Kamra omogoča celovito podporo brezdomnim osebam in posameznikom, ki se težko
znajdejo v vsakdanjem življenju in
si iz različnih vzrokov ne zmorejo
zagotoviti osnovnih pogojev za
življenje. Razlogi za njihovo stisko
so lahko tudi deložacija, prepoved
približevanja, uživanje prepovedanih drog … Do konca julija je bilo v
program vključenih osem brezdomnih oseb v starosti od 30 do 60
let. Vsem smo nudili psihosocialno
in terensko pomoč ter prehrano,
poiskali smo jim začasno namestitev. Od druge polovice avgusta bo
namestitev možna v naši enoti na
Zadružnem trgu. Uporabniki bodo
lahko tukaj prenočevali od enega
dneva do treh mesecev. V primeru,
da v treh mesecih ne bomo našli
rešitve za drugo ustrezno namestitev, jim bomo omogočili možnost
podaljšanja. Uporabniki bodo pri
nas lahko prespali, poskrbeli za
osebno higieno, oprali in posušili

Odvisnost od sodobnih tehnologij
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„Revščine in brezposelnosti niso ustvarili
smo del sistema. Vplivamo na to, kakšne
soodgovorni za stiske naših najšibkejših
besede Nobelovega nagrajenca iz leta 2006
Kokot.

revni in brezposelni, vsilil ju je sistem. Vsi
stiske doživljamo v tej naši družbi, in smo
članov. Zato smo jim dolžni pomagati,“ je
povzela vodja programa Kamra Amadeja

šna pravila, ki so ničelna toleranca
do verbalnega in ﬁzičnega nasilja,
spoštovanje zaposlenih, prostovoljcev in drugih uporabnikov. V prostore Kamre ni dovoljeno prinašati
ali v njih uživati alkohola, vnašati
prepovedane droge in zdravila, če
jih ni predpisal zdravnik. Prav tako
niso dovoljeni kajenje, posest orožja, nevarnih in vnetljivih predmetov,
vnašanje grelnih ali kuhalnih naprav
v spalne prostore ter motenje javnega reda in miru. V primeru kršitev
bomo poklicali policijo.“

Socialnovarstveni
programi za 11
zaposlitev
Društvo Ars Vitae trenutno izvaja
štiri socialnovarstvene programe:
preventivni program dnevnega
centra za otroke in mladostnike,
program Mostovi za odvisnike od
prepovedanih drog in njihove svojce, program Kapljica za svetovanje
žrtvam nasilja in program Kamra

za pomoč brezdomnim osebam ter
drugim socialno ogroženim. Skupaj
z Lions klubom Ptuj in MO Ptuj so
lani razvili projekt Donirana hrana.
Letno nudijo pomoč več kot 500
uporabnikom iz Ptuja in okolice. „V
minulih desetih letih opažamo obdobje intenzivnega razvoja. Pridobili smo nove programe in nadgradili obstoječe. Zaradi obsega izvajanja programov se je društvo profesionaliziralo. Zaposlenih nas je 11
sodelavcev s področja socialnega
varstva. 80 odstotkov sredstev,
potrebnih za delovanje programov,
pokrije država, večino ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve,
preostala sredstva, potrebna za
delovanje, pridobimo v lokalnem
okolju. Lanskoletni zagon projekta
Donirana hrana je pokazal, da se
tudi na Ptuju srečujemo z veliko socialno izključenostjo, saj smo zajeli
najranljivejšo skupino ljudi, tiste z
največjimi težavami. Program Kamra za pomoč brezdomnim osebam od letošnjega poletja izvajamo
na Zadružnem trgu, vstopna točka
oziroma sprejemališče je v Vošnjakovi ulici, kjer izvajamo projekt Donirana hrana,“ je o delu društva še
povedala predsednica Toplakova.
ŰƒƍƆƄŃŽƈƐƏƍƄƕƌ࣪

Mobilni telefoni, kolesa, ključi, pa tudi petmetrska barka so na
seznamu najdenih predmetov, ki so jih pošteni najditelji izročili Policiji ali jo o najdbah obvestili. Najdeni predmeti bodo v
hrambi mož v modrem najmanj 30 dni, če pa se lastnik izgubljenih predmetov v roku enega leta ne bo našel, bodo najdbe
na voljo na javni dražbi.
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Največ zanimanja je za kolesa, ki jih je na dražbah najdenih predmetov
tudi največ.
Obveznost poštenega najditelja je, da mora najdeno stvar vrniti lastniku ali
pa jo izročiti Policiji, ki objavi podatke na svojih spletnih straneh in skuša najti
lastnika. Najdene predmete s svojega seznama hrani najmanj 30 dni, nato pa
jih (razen orožja in prepovedanih drog) odda v hrambo in nadaljnji postopek
Finančni upravi Republike Slovenije. Če se po poteku enega leta od najdbe
stvari ne najde njen lastnik, se lahko najdena stvar izroči najditelju ali proda
na dražbi, ki jo izvede ﬁnančna uprava. Lani je ﬁnančna uprava v okviru javne
dražbe prodajala 132 najdenih predmetov, največ koles, za katera je bilo tudi
največ zanimanja. Najvišja kupnina je bila lani za motorno kolo, znašala je 295
evrov, najnižja pa za kolo – pet evrov, skupen izkupiček od lanskih prodaj je
bil 5.555 evrov. V letu 2018 je ﬁnančna uprava na prodaj postavila 144 najdenih
predmetov, zanje pa iztržila kar 10.125 evrov. Najvišja kupnina je znašala 1.600
evrov za motorno kolo, najnižja pa pet evrov za denarnico.
Najdene stvari ﬁnančna uprava prodaja na treh območjih po Sloveniji: v Ljubljani, Kopru in nam najbližjem Mariboru, kjer je bila zadnja javna dražba organizirana maja letos. Najdene stvari se prodajajo po načelu videno-kupljeno, so
brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna, najdeni predmet
pa lahko pridobi seveda tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
ŰƒƍƆƄŃŹƗƌ࣪Ń

