Šifra

Medosebni odnosi

Šolanje/vzgoja

Zdravje

Delo/materialne
težave

Delo z uporabniki

Drugo

TPP_01

Okrnjeni odnosi z
vnuki; želja po
pogovoru/klepetu;
žalovanje ob izgubi
zakonca; težave v
odnosih,
stigmatizacija; skrb
za druge.

Stiske zaradi šolskih
obveznosti.

Kronične bolečine,
težave, povezane s
predhodnimi
diagnozami in stanji.

/

Dovoljena vedenja in
usmeritve v karanteni; jeza
nad trenutnimi ukrepi in
politiko; težave zaradi
ustavljenega javnega
prometa; prehajanje
občinskih meja; nasveti za
samopomoč.

OSIPP_02

Povečuje se nasilje v
družini, ker so starši,
zaradi psihične in
fizične
preobremnjenosti
manj potrpežljivi pri
ravnanju z otroki;
otroci prepuščeni
okolju manj
funkcionalnih družin;
otroci nimajo dovolj
Povečanje
osamljenosti;
povečanje stisk oseb
brez razvite socialne
mreže; pogrešanje
človeške bližine,
človeškega stika;
povečanje nemira in
nelagodja
zaradiod
vse
Osamosvajanje
doma; strah povezan
z osamosvajanjem;
potreba po podpori;
nesoglasja med
staršema; starši ne
sprejemajo partnerja;
vpogled v svojo vlogo
Odnos s starši; odnos
z vrstniki;
pomanjkanje stikov s
prijatelji; ljubezenski
odnos; okužba starša
s Covid-19.

Težje zagotoviti
opremo in miren
prostor vsem
otrokom; starši se
soočajo s hudimi
psihičnimi pritiski, ker
ne zmorejo pomagati
otrokom pri učenju in
učni snovi, ki je ne
razumejo; starši
doživljajo občutke
Povečanje stisk
družin, ki imajo doma
več otrok potrebnih
pomoči pri šolanju na
daljavo; težave oseb
z okrnjeno ali šibko
socialno mrežo pri
zagotovitvi varstva
otrok;
težavezaradi
šolanja
Anksioznost
zaključevanja študija;
izbira teme in
mentorja
Prilagajanje na novo
okolje
Težave pri odločanju
za študij; dvomi /
Pomoč pri učenju

Zaradi zaprtosti
oziroma
nedostopnosti
psihiatričnih ustanov,
se povečujejo stiske,
ki se izražajo npr. v
obliki nasilja; pri
uporabnikih, ki
vključeni v centre za
preprečevanje in
zdravljenje odvisnih
Nedostopnost do
zdravstvenih storitev;
otežen dostop do
zdravstvenih storitev
kot je hormonska
terapija,
pedopsihiatrične in
psihiatrične ustanove
/

Dolžina karantene
zase in za svoje
zaposlene; urejanje
bolniškega staleža;
finančna pomoč,
stiska in skrbi glede
brezposlenosti in
ekonomske situacije;
stiske zaradi
službenih
obveznosti.
Stiske
in strah
zaradi
materialne
ogroženosti;
materialna
prikrajšanost družin,
ki imajo več otrok in
težko zagotovijo
miren prostor in
primerno opremo za
vse otroke za šolanje
na daljavo
Povečanje socialno
ekonomskih stisk
povezanih s Covid-19
okoliščinami in
posledicami na
dohodkovni ravni
(brezposelnost,
karantena, izguba
priložnostnega dela
Izpad
dohodka/finančne
težave, zaradi izgube
študentskega dela;
supervizija ob
uvajanju v delovno
okolje; zaradi izpada
dohodka (=izguba
Izguba službe starša.

OSIPP_01

PSŠ_01

TOM_01

/

Manj osebnih stikov, /
več individualnega
dela (svetovalni in
razbremenilni
pogovori); pogovori
trajajo dlje in jih
uporabniki pogosteje
koristijo/potrebujejo

Višji odstotek iskanja
pomoči, ki ni povezan
s primarno podporno
dejavnostjo/pomočjo,
ki jo nudi organizacija;
možnost "izgube"
uporabnika zaradi
drugega kanala
nudenja
pomoči;
/

Več uporabnikov, ki delajo
v najbolj ogroženih
panogah v gospodarstvu
(gostinstvo, turizem,
gradbeništvo);
preobremenjenost oseb z
ranljivostjo; zaznavanje
starih ovir z višjo potenco,
predvsem
te, kisposobnosti;
se
Dvom v svoje
pretekla zloraba.

/

/

