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»Čezmejna
delavnica z
usposabljanjem o
socialni aktivaciji«:
MODUL 2 (6.
november 2019,
Čakovec) Vloga
mentorja pri
izvajanju socialne
aktivacije
MODUL 3 (5.
december 2019,
Celje) Vpliv
socialne aktivacije
na zdravstvenosocialno stanje
uporabnikov
MODUL 4 (januar
2020, Varaždin)
Socialna aktivacija
za preprečitev
zdrsa v revščino in
socialno
izključenost
MODUL 5 (februar
2020, Ormož)
Socialno
podjetništvo kot
možnost izvajanja
praktičnegaučnega modula v
sklopu socialne
aktivacije
VABILO

SOCIALNA AKTIVACIJA: Krepitev
partnerstva in medsektorsko povezovanje
Za uspešno izvajanje
socialne aktivacije je zelo
pomembno razumevanje
socialne aktivacije v
družbenem kontekstu, na
političnem nivoju in
nivoju razumevanja
strokovnih delavcev
različnih sektorjev. Za
učinkovito izvajanje
socialne aktivacije smo v
projektu 2SoKroG razvili
več smernic:
-krepitev povezav,
sodelovanja in izmenjave
izkušenj med
strokovnimi delavci
služb za zaposlovanje,
centrov za socialno delo,
pa tudi drugih sektorjev
(zdravstvo, stanovanjsko
področje) na lokalnem
nivoju,
-koordinirana obravnava
(dolgotrajno) brezposelnih
oseb, ki prejemajo DSP:
vzpostaviti sistem, ki
preprečuje nepovezano
vzporedno obravnavo
(istih) uporabnikov pri
različnih službah,
-izmenjava podatkov o
uporabnikih: strokovni
delavci, ki osebo
obravnavajo glede
socialne problematike in

brezposelnosti, morajo
imeti dostop do
ugotovitev glede
situacije osebe, kar je
možno le preko
skupnega
informacijskega
sistema, v katerem se
ne bi beležile le
formalne ugotovitve,
ampak tudi zapisi
problematik,
-profiliranje uporabnikov:
vzpostaviti sistem
profiliranja (z jasnimi
kriteriji), ki bi ga
strokovni delavci CSD
in UD lahko uporabili
ob začetku obravnave
osebe (ali ob kasnejših
srečanjih) in s katerim
bi identificirali
posameznike in
družine, ki potrebujejo
več strokovne podpore
in spremljanja in so
tudi ciljna skupina
socialne aktivacije,
-motiviranje uporabnikov
in mehke sankcije:
izkušnje kažejo, da na
dvig motivacije zelo
dobro deluje vključitev
v program socialne
aktivacije, kjer oseba
skozi vsakodnevno
(so)delovanje začne
spreminjati svoje
razmisleke in vzorce;
sankcije pa smiselno
narediti blažje in

stopnjujoče, saj
izkušnje drugih držav
kažejo, da je tako
njihov učinek na osebe
večji,
-socialna aktivacija in
delodajalci: v proces
aktivacije morajo biti
vključeni tudi
delodajalci; na
nacionalni ravni to
pomeni informiranje
predstavnikov
delodajalcev ob
različnih priložnosti in
prikazovanje koristi
zaposlovanja oseb, ki
so uspešno zaključile
aktivacijske programe.

Podrobnejša vsebina
dokumenta je
dosegljiva na naslednji
povezavi:
SMERNICE ZA
KREPITEV
PARTNERSTVA
SOCIALNE
AKTIVACIJE
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2SoKroG

SEMINARJI SOCIALNE AKTIVACIJE:
Razvoj veščin in kompetenc javnih organov
Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z
modelom socialne aktivacije je ključno zagotoviti
dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij
(Centri za socialno delo, Uradi za delo), razvoj
kompetenc in ustrezna usposobljenost
uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se
bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne

Več o vsebini izvedenih seminarjev
socialne aktivacije je dosegljivo na
naslednji povezavi:
SEMINARJI SOCIALNE AKTIVACIJE
na čezmejnem območju SlovenijaHrvaška održani u CELJU i ČAKOVCU

aktivacije (ponovno) aktivno vključile v družbo, če
je le mogoče tudi v zaposlitev (v okviru socialnih
podjetij, lokalnih skupnosti, idr.).
V Celju (13.6.2019) in Čakovcu (18.9.2019) sta bila
izvedena seminarja socialne aktivacije, kjer so bile
predstavljene naslednje tematike:
-pristopi k socialni aktivaciji v EU,
-pristopi k ranljivim ciljnim skupinam,
-tveganja za socialno izključenost,
-zdravstveni vidik obravnave pristopa k
socialni aktivaciji,
-dobre prakse in izkušnje socialne aktivacije,
-predstavitev zgodb uporabnikov socialne
aktivacije.

Sociala podjetja
omogočajo socialno in
delovno integracijo,
zagotavljajo vključujoče
socialne storitve in
izboljšujejo kakovost
socialne in zdravstvene
oskrbe.

»PEER-REVIEW« (STROKOVNA
SREČANJA): Vloga socialne aktivacije na
čezmejnem območju Slovenija - Hrvaška
Postopek medsebojnih
strokovnih pregledov (angl.
peer-review) o vlogi socialne
aktivacije z vidika CSD,
Uradov za delo, resornih
ministrstev (MDDSZ,
MDOMSP) ter drugih
deležnikov je potekal na ravni
izmenjave znanja, seznanitvijo
z dobrimi praksami in
izkušnjami EU, spodbujanje
razprave o pomenu
medinstitucionalnega
povezovanja, možnih rešitvah
v skladu z obstoječo
zakonodajo in smernicah kot
podlage za inovativen model
socialne aktivacije.

Strokovni srečanji sta
potekali na čezmejnem
območju v Ormožu
(6.12.2019) in Čakovcu
(12.2.2019).

udeležencev hkrati potrjuje o
pomenu socialne aktivacije kot
trajnostni rešitvi za
vzpostavitev aktivne socialne
politike v obeh državah.

Obeh dogodkov se je
udeležilo 157 udeležencev,
med katerimi je bila
odzivnost javnih
uslužbencev (CSD, UD,
ministrstva) zelo velika, kar
izkazuje njihovo potrebo po
lastnem institucionalnem
usposabljanju, izboljšanju
znanj in kompetenc za
izvajanje javnih storitev
socialne aktivacije v
prihodnje. Izkazan interes

Zaključki strokovnih srečanj
kažejo na različno
razumevanje koncepta socialne
aktivacije in zakaj spodbujati
socialno gospodarstvo v smeri
večje zaposljivosti. Možnosti se
kažejo na področju tretjega
sektorja, kamor se uvrščajo
tudi sociala podjetja.

2SoKroG
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Le-ta ustvarjajo trajnostna delovna mesta,
omogočajo socialno in delovno integracijo,
zagotavljajo vključujoče socialne storitve in
izboljšujejo kakovost socialne in
zdravstvene oskrbe. Zato je smiselno, da se
program socialne aktivacije veže na njihovo
delovanje.
Podrobnejša vsebina in zaključki
strokovnih srečanj je dosegljiva na
naslednji povezavi:
PEER-REVIEW čezmejnega območja
Slovenija-Hrvaška održani u ORMOŽU i
ČAKOVCU

Projekt 2SoKroG
Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih
institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim
prejemnikom DSP, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za
življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje.
Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije pa je ključno zagotoviti krepitev medsektorskog
partnerstva, dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij (Centri za socialno delo, Uradi za delo), razvoj kompetenc in
ustrezna usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije
usposobile za uspešnejše vključevanje na trg dela.

REZULTATI PROJEKTA
Več o samem projektu:



vzpostavljene in okrepljene čezmejne strukture sodelovanja
javnih institucij in vertikalna povezanost na področju socialne
aktivacije,



razvoj in testiranje inovativnega modela socialne aktivacije v
Centrih za socialno delo in Uradih za delo s ciljem opolnomočenja ranljivih ciljnih skupin za večjo socialno in zaposlitveno
vključenost (v socialnem podjetništvu in drugih prilagojenih
trgih dela čezmejnega območja),



razvoj kompetenc in veščin javnih uslužbencev za izvajanje
socialne aktivacije za zagotavljanje zdravega in varnega okolja
na čezmejnem območju ,



izboljšanje pravočasne prepoznavnosti državljanov za različna
tveganja zdrsa v revščino preko preventivnega programa in
(ne)medijske kampanje,



prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih
praks na druga območja in interesna področja.

https://www.bistra.si/2sokrog
https://www.facebook.com/2SoKroG

Kontakti:
Klavdija Rižnar: klavdija.riznar@bistra.si
Ivana Knez: ivana.knez@redea.hr

