OBRAZEC ZA DVOMESEČNA POROČILA ZA OBDOBJE: MAJ – JUNIJ 2021

Resor: Resor za socialo in zdravstvo
Odgovorna oseba: Rok Medved

Obrazložitev dela projektov in vsebine v preteklih dveh mescih:
Delovanje resorja v mesecih maj-junij, glede na prejšnja dva meseca je bilo zazrto v postmortem analizo Meseca sociale in zdravstva ter v nadaljnje delovanje resorja. V mesecu
aprilu smo kot ekipa izvedli obilo dogodkov, ki so bili dobro obiskani in zanimivi za
udeležence. Na sam mesec april smo se pripravljali dolgo časa, in smo se s tem razlogom v
maju in juniju osredotočili na analizo in brainstorming za nove dogodke.

V post-mortem analizi Meseca sociale in zdravstva smo zajeli tudi predloge in pomisleke
poslank in poslancev glede nazivanja novih kritičnih vprašanj glede naravoslovja, ki se
neposredno tičejo družbe v kateri živimo. Izjemno pomembno se nam je zdelo, da vključimo
pereče aktualne problematike in novosti v vsaj en teden, kar se nam zdi, da smo storili
uspešno. A smo ob izvedbi dogodkov ugotovili, da so predvsem nove vsebine in znanja bolj
obiskani kot dogodki zajemanja in obravnavanja kritičnih vsebin. Predvsem tu apeliramo na
izvedene tečaje, ki so bili dobro obiskani in uspešni. Poleg izvajanja dogodkov, smo želeli
obuditi zaupanje v organizacijo prek krepljenja dobrih odnosov z izvajalci. Cilji dogodkov
so bili predvsem: sprostitev, osveščanje, izobraževanje, učenje, promocija krvodajalstva,
informiranje in drugo.
V maju smo se poleg tega posvetili dokončanju pripravljene ankete za ŠOS na temo bivanjske
problematike, ki je bila pregledana in popravljena. Hkrati smo želeli nazivati psihosocialne
problematike s katerimi se srečujejo študentke in študenti, zaradi nelagodja ali drugih
duševnih težav, zaradi epidemiološke krize, kjer smo še vedno v kontaktu s ŠOS glede širšega
sodelovanja na temo duševnega zdravja.

Med časom delovanja resorja participiramo na različnih področjih za prejemanje informacij
o spremembah in prisostvujemo pri novostih. Poleg tega apeliramo na sprememba pri krovni
organizaciji z udeleževanjem rednih srečanj ter komentiramo dogajanja znotraj organizacije.
Želimo si čim večjo vključenost študentov na fakultetah ter v zasebnem življenju, kar tudi
pomeni željo po ohranitvi študentk in študentov v študentskih domovih. Kot smo že večkrat
komentirali, se nam zdi nedopustno, da študentke in študenti ne morejo bivati v študentskem
domu, za kar smo skupaj s predsednikom organizacije poskušali razrešiti nastalo situacijo.
V naslednjem semestru smo se poleg tega odločili izvajanja dogodkov, ki bodo pomagala
študentkam in študentom na različnih področjih in bodo brezplačna za vse.
Med politično relevantnimi dogodki pa bi dodal še odločitev ŠDL, da poveča prisotnost
varnostnikov na območju študentskih domov, čemur so študentje izrazito nasprotovali. Tudi
na našem resorju se ne strinjamo s to odločitvijo, saj v že tako nesigurnih in težavnih časih
povečana prisotnost represivne avtoritete ob študentskih domovih še dodatno greni življenje
vsem, ki v njih prebivajo. Poleg tega pa trdno stojimo za študenti in jih podpiramo pri
njihovem boju za ukinitev povečane prisotnosti varnostnih služb, saj je dolžnost direktorja
ŠDL, da na prvem mestu posluša interese stanovalcev, ki ga v končni fazi tudi plačujejo.
Skrbi pa nas tudi na odnos zaposlenih, ki naj bi, sodeč po zapisih v skupini MI SMO ŠDL,
slikali stanovalce in njihove premoženje, kar je huda kršitev večih pravnih aktov in upamo,
da se tovrstna slaba praksa ne bo več ponovila.

Obrazložitev projektov:
a) Imena projektov:
• Življenje pod reko - dr. Cene Fišer, asist.
b) Število udeleženk in udeležencev: 20
c) Trajanje projektov: 1,5 ure

d) Višina sredstev porabljenih za samo izvedbo projektov:
• 200,00 €
c) Vsebinska obrazložitev projektov:
Življenje pod reko - dr. Cene Fišer, asist.: Rečna voda ne teče le po strugi. Vstopa tudi v
prodišča ob strugi in pod strugo, kjer prihaja v stik s podtalnico. V prodiščih, med rečnim
dnom in podtalnico, je prehodna cona, kjer prihaja do izmenjave površinske in podzemne
favne. Sicer je favna prodišč z vrstami revnejša od rečne favne, a vključuje številne
neobičajne in pogosto ozko endemno razširjene vrste, ki v določeni meri prispevajo k
samočistilnim sposobnostim divjih rek. Slovenska prodišča v svetovnem merilu izstopajo po
številu vrst, zato je prav, da ta navadno prezrti in čedalje bolj ogroženi del naravne dediščine
spoznamo pobliže.

Kraj in datum:
10. 7. 2021, Ljubljana

Podpis avtorja:

