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Združenje Socialna ekonomija Slovenije:

Krovna organizacija za socialno ekonomijo v Sloveniji.

Generator družbeno ekonomskih sprememb v Sloveniji in mednarodno prepoznan center 

odličnosti za razvoj in promocijo socialnega podjetništva.

Skupna platforma za mreženje in spodbujanje delovanja podjetij socialne ekonomije in tistih 

podpornih institucij, ki so si zadale cilj uveljavitve socialnega (družbenega) podjetništva in 

trajnostno naravnane skupnostne ekonomije v Sloveniji.

Steber, povezovalec in glasnik socialne ekonomije v Sloveniji.



Poslanstvo ZSES

Vzpostavljamo inovativno povezovalno okolje za razvoj potencialov vseh akterjev 
socialnega podjetništva in zagotovitev učinkovitih mehanizmov za razvoj 
socialnega podjetništva na lokalni, državni in meddržavni ravni z namenom 
zagotavljanja blaginje in inovativnega razvoja Slovenije.



3 vrednote socialnega 
podjetništva



krožno gospodarstvo in lokalna 
samooskrba



soupravljanje, enakopravnost in 
solidarnost



vključevanje ranljivih ciljnih skupin, 
usposabljanje, mentorstvo, zaposlovanje



Vloga socialnega podjetništva pri
socialni aktivaciji



Cilj socialnih podjetij v socialni aktivaciji

S celostnim, inovativnim in multidisciplinarnim 
pristopom podpreti socialno izključene osebe pri 
osebnem in zdravem razvoju, pridobivanju funkcionalnih 
veščin in usposabljanju za pridobitev praktičnih poklicnih 
kompetenc ter povečanju zaposljivosti.



Program socialne aktivacije 
na primeru Sevnice



Lokacija: Obrtno podjetniška zbornica 
Sevnica (Cankarjeva ulica 1)

VODJA PROJEKTA: Milena Mastnak, agronom, socialni podjetnik

STROKOVNI SODELAVCI: 

Mojca Žganec Metelko, antropolog, kulturolog

Tea Zakšek, kineziolog

Maja Dernač, ekonomist

Linda Özga, andragog



Program usposabljanja 
za lažjo vključitev v socialno podjetništvo po koncu 
socialne aktivacije



1. mesec
"Karierni coaching": iskanje skritih talentov, preseganje ovir

2. - 5. mesec
"Karierni coaching": iskanje skritih talentov, preseganje ovir

Predstavitev socialnega podjetništva, vključevanja ranljivih ciljnih skupin 

Predavanje o trajnostnem razvoju in ekologiji 

Kreativne delavnice (dekoracije, ročne spretnosti, aranžmaji) 

Obisk društev, socialnih podjetij in predstavitev vključitve in prostovoljnega dela 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, trening starševskih veščin

Preventivne gibalne vaje za zdravo delovno mesto in manj bolnišk (npr. za pravilno 

držo hrbtenice)



Modul Pridobivanja praktičnih 
poklicnih kompetenc: 
- osnove šiviljstva, osnove krojenja, popravilo 
oblačil

- predelava tekstila in pohištva v nove izdelke 
"upcycling" (npr. preproga/krpanka, torbe...)

- novodobno kvačkanje, ročna dela z materiali 
iz ponovne uporabe

- naravna gradnja

- permakulturno kmetovanje

- spoznavanje trajnostnega načina življenja in 
dela na kmetiji (naravna gradnja, skrb za ljudi 
(socialna permakultura), delo z zemljo preko 
metod permakulture in biodinamike, socialna 
kmetija, primer dobre prakse razvoja kmetije)"



- izdelava lastnega videa (snemanje in 
montaža), fotografiranje, osnove grafičnega 
oblikovanja in webdesigna, uporaba socialnih 
omrežih za promocijo posla

- kulinarična delavnica, presne in veganske
sladice

- izdelava naravne kozmetike, zdravilni učinki 
rastlinskih esenc oziroma eteričnih olj

- osnove masaže, samomasaža

- spoznavanje tehnologij CNC stružnica, 
Laserski rezalnik, 3d printer

- spoznavanje delovanja centra ponovne 
uporabe, usposabljanje za prodajo v trgovini z 
rabljenimi oblačili

-mladinsko delo in večgeneracijski center



Podjetna aktivacija: 

- Predstavitev Inkubatora socialnega podjetništva, 

predstavitev uspešnih zgodb, ki so imele izkušnjo 

brezposelnosti 

- Socialno - Podjetniške delavnice: izdelava 

preprostega poslovnega načrta po metodi 

"canvas"

- Delavnica Predstavitev osebnega dopolnilnega dela

- Delavnica Spoznavanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji



6.mesec
PRAKTIČNE POKLICNE KOMPETENCE - 4 srečanja po želji udeležencev

Predstavitev poklica:

- združevanja prekarcev v zadrugo

- oskrbovalec, negovalec

- ekološka čistilka

- delavec v kulturi



Socialna podjetja - Pridruženi partnerji 
socialne aktivacije
Pri tretjini aktivnosti modulov socialne aktivacije so sodelovali s 
socialnimi podjetji: 
- Družinski inštitut Zaupanje Sevnica, 

- Zavod Veles za trajnostni način življenja Sevnica – socialno podjetje,

- Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica, 

- Zadruga Stikalnik Sevnica – socialno podjetje, 

- Društvo Pupillam Maribor – socialno podjetje, 

- Zavod Stara šola Sevnica – socialno podjetje

- Inkubator socialnega podjetništva Posavje



Partnerji so sodelovali tekom izvajanja programa socialne 
aktivacije:
- pri predstavitvi poklicev,

- t.i. podjetni aktivaciji 

- izvajanju praktičnih usposabljanj, katerim je bilo v programu namenjenih tretjina ur.

In pri zagotavljanju nadaljnjega usposabljanja in/ali zaposlitve 
udeležencev ob izhodu z programa SA.



PARTNERJI PROGRAMA 
SOCIALNE AKTIVACIJE SEVNICA



Sanja
Snežana
Karla BUTIKI PONOVNE UPORABE „STARA ŠOLA“ V SEVNICI, KRŠKEM, BREŽICAH, TRBOVLJAH IN LITIJI.



Kmetija Veles, trajnostni način življenja
Zavod Veles so.p.

Petra 



STIKALNIK 
z.b.o. so.p.
učni 
tehnološki 
laboratorij



SOCIALNO
PODJETNIŠKI
INKUBATOR
POSAVJA



PROGRAM 
INKUBATOR
ZAPOSLITEV



socialna podjetja pripomorejo k 
približevanju in vključitvi ranljivih 
oseb na trg dela



Št. vključenih oseb v SA: 30 oseb

Skupaj vključenih/zaposlenih oseb po koncu 
programa socialne aktivacije: 26 oseb

46% od teh je po koncu programa socialne aktivacije 
vključenih v socialna podjetja preko programov: Učne 
delavnice ZRSZ, Usposabljanje na delovnem mestu, 
Delovni preizkus



Zgodbe vključenih v programe 
usposabljanja in podpornega 
zaposlovanja v socialnih podjetij…



Iris,
osnovna šola
54 let
8 let brezposelna

Po razprodani prvi knjigi v okviru 
socialnega inkubatorja že razmišlja o 
izdaji svoje druge knjige in odprtju 
s.pja



Tine,
upravni tehnik,
35 let
brez delovnih izkušenj

Po 6mesečnem usposabljanju ostal 
prostovoljec v socialnem podjetju 
„da pridobi še več znanj iz 
administracij in računovodstva“



Carla,
trgovka
58 let
4 leta brezposelna

Po izvedenem usposabljanju za 
ranljive osebe je 4 leta zaposlena v 
centru ponovne uporabe.
Danes je redno zaposlena v manjši 
samopostrežni Mercator.



Mirko,
osnovna šola
34 let
brez delovnih izkušenj

Po zaposlitvenih rehabilitaciji za 
invalide ga je socialno podjetje 
zaposlilo za 2 leti preko programa 
javnih del, kjer je spoznal delovanja 
centra ponovne uporabe.
Danes je redno zaposlen v drugem 
podjetju, ki predeluje odpadke.



Sara,
magistra umetnosti
50 let
8 let brezposelna

Po programu socialne aktivacije se je 
vključila v socialno podjetje preko 
Učnih delavnic ZRSZ. 
Danes se ji obeta zaposlitev v 
Odgovorni trgovini Natura, ki jo je 
pomagala vzpostaviti.



Stanko,
mizar
29 let,
brez delovnih izkušenj

Po končanem usposabljanju je bil 
zaposlen v centru ponovne uporabe, 
kjer je predeloval pohištvo.
Danes je redno zaposlen v Revozu.



Petra,
osnovna šola
37 let
brez delovnih izkušenj

Po zaključku programa socialne 
aktivacije, se je vključila v socialno 
podjetje preko programa 
Usposabljanje na delovnem mestu, 
kjer je s pomočjo mentorice izuria
šiviljske spretnosti.
Danes prodaja svoje izdelke v 
Odgovorni trgovini v Ljubljani.



mojca.metelko@socialnaekonomija.si

051 309 063

www.socialnaekonomija.si


