
  

 

 
Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve 
partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije, dvig institucionalnih zmogljivosti (CSD, 
Uradi za delo) in krepitev kompetenc javnih uslužbencev za uspešno aktivno socialno politiko, zmanjšanje 
revščine in izboljšanje kakovosti življenja na čezmejnem območju Slovenija - Hrvaška. Cilj socialne aktivacije je 
pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom državne socialne pomoči, da se (ponovno) 
aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe 
in izboljšajo socialno-zdravstveno stanje. 

 
Projekt SocioLab je namenjen vzpostavljanju celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, 

iniciativ in skupnosti z namenom razvoja socialne ekonomije ter ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih 

delovnih mest ter širitve ponudbe družbeno inovativnih produktov, ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost 

ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in 

družbenemu razvoju v Podravju. 

 

VABILO 

Čezmejna konferenca Slovenija - Hrvaška 

»SOCIALNA AKTIVACIJA - nov izziv za dolgotrajno brezposelne« 
17. september 2020, Ptujski grad (Slavnostna dvorana) 

 
Spoštovani! 
 
V okviru projekta 2SoKroG organiziramo čezmejno konferenco s predstavitvijo rezultatov projekta na 

področju socialne aktivacije v javnem sektorju za učinkovitejšo storitev celostne obravnave ranljivih 

družbenih skupin skozi integrirane socialne, zaposlitvene programe v sodelovanju s socialnimi podjetji za 

delovno usposabljanje za njihovo opolnomočenje in približevanju trga dela. Na konferenci bodo sodelovali 

strokovnjaki iz področja socialne, zaposlitvene, zdravstvene in izobraževalne dejavnosti, socialna podjetja 

in drugi izvajalci programov socialne aktivacije ter resorna ministrstva. 

 
Vsebina konference je razdeljena v tri tematske panele: 

 

Panel 1: Socialna aktivacija – družbena integracija pri približevanju trga dela 

Panel 2: Vpliv socialne aktivacije na (mentalno) zdravje, motivacijo in družbeno odgovornost 

Panel 3: Uspešne zgodbe socialne aktivacije in socialnega podjetništva 

 

Dogodek je namenjen javnim uslužbencem iz centrov za socialno delo, uradom za delo, resornim 

ministrstvom in zbornicam, združenjem, tematskim ekspertom in institucijam neformalnega izobraževanja, 

izvajalcem socialne aktivacije, socialnim podjetjem, NVO in lokalnim skupnostim. 

 

Čezmejna konferenca se organizira v okviru projekta 2SoKroG & SocioLab in je brezplačna. Prijave sprejemamo 

po 31. avgustu 2020 preko e-prijave: KLIK na PRIJAVA. Ker je število udeležencev omejeno, sprejemamo prijave 

do zasedenosti prostih mest. Več informacij: bistra@bistra.si 

Dogodek poteka tudi pod častnim pokroviteljstvom Petra Svetine, Varuha človekovih pravic RS. 

VLJUDNO VABLJENI! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJmqJ0yQ6EhhPKEO2qGSi-X7nu2sv5Dnp5qX5MV-qJtgnj1A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


  

 

Konzorcij 2SoKroG in SocioLab 

PROGRAM 
 

9.30 

UVODNI POZDRAVI 

Predstavnik Ministrstva delo, družino, socialne zadeve in enake možnost RS 

Predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH 

Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj 

dr. Štefan Čelan, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj 

 
10.00 – 10.10 

dr. Klavdija Rižnar, Predstavitev rezultatov projekta 2SOKROG, ZRS Bistra Ptuj, vodja projekta 

 
10.10 – 11.40 

PANEL 1: Socialna aktivacija – družbena integracija in približevanje trgu dela 
Moderiranje: mag. Martina Trbanc, Inštitut RS za socialno varstvo, Slovenija 

 

Predstavnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, Slovenija 

Predstavnik, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvaška 

dr. Liljana Rihter, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za socialno delo, Slovenija 
Usmerjanje v izobraževanje za pridobitev socialnih in delovnih kompetenc: kako zagotoviti dobre izide? 

Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, Hrvaška 

mag. Tomaž Žirovnik, direktor ZRSZ – Območna služba Ptuj, Slovenija 

 
11.40 – 12.10 

Odmor s pogostitvijo 

 

 
12.15 Novinarska konferenca 

 

 
12.10 – 13.10 

PANEL 2: Vpliv socialne aktivacije na (mentalno) zdravje, motivacijo in družbeno odgovornost 

Moderiranje: dr. Marijana Kletečki Radović, Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška 

 

mr. Irena Stipešević Rakamarić, dr. med. spec. jav. zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske 
županije, Hrvaška 
Socijalna aktivacija, zdravlje i produktivnost 

doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, docentka na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta 
u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvaška 
Motivacija: tajni sastojak socijalne aktivacije 

mag. Anita Hrast, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Slovenija 
Socialna aktivacija in družbena odgovornost - primer projekta Model M Slovenija 
 

  



  

 

 

 

13.25 – 14.30 

PANEL 3: Uspešne zgodbe socialne aktivacije in socialnega podjetništva 
Moderiranje: dr. Marinka Vovk, CPU d.o.o., so.p., Slovenija 

 
Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS 

Socialno podjetništvo na podeželju kot izziv potreb večje samoooskrbe in družbene odgovornosti 

Lili Miloševič, Eko-socialna kmetija Korenika 

Socialno podjetništvo kot možnost izvajanja praktičnega in učnega modula v sklopu socialne aktivacije 

Življenjske zgodbe ranljivih skupin z vključitvijo v socialno aktivacijo in uspešen prehod na trg dela 

Udeleženke socialne aktivacije iz Slovenije in Hrvaške 

 

 
14. 30 

Svečana podelitev priznanj »Naj socialno podjetje ali zadruga 2020« in »Naj podpornik/-ica 

socialne ekonomije 2020« v Podravju v okviru projekta SocioLab 

Dušanka Lužar Šajt, vodja projekta Sociolab - Predstavitev natečaja in razglasitev prejemnikov priznanj 

Peter Svetina, Varuh človekovih pravic in častni pokrovitelj - Podelitev priznanj  
 

 

SPREMLJEVALNI DOGODEK 

Sejem socialne ekonomije (PTUJSKA TRŽNICA, Slomškova ulica, Ptuj: 9.30 – 15.00) 

 

 

15. 00 Zaključek konference 
 

 

 

 

Konferenco organizira ZRS BISTRA PTUJ s projektnimi partnerji 2SoKroG: 

 

 

 

 

 

 

 

in v sodelovanju s projektom SocioLab: 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

COVID-19: PRIPOROČILO UDELEŽENCEM 

 

Zaradi situacije s COVID-19 bomo za varnost vseh udeležencev poskrbeli tako, da bomo upoštevali HIGIENSKA 

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2.  

 

Ob prihodu bodo na voljo razkužila, pričakal vas bo tudi predstavnik iz organizacijskega odbora in vas usmeril 

naprej.  

Vljudno Vas naprošamo, da s seboj prinesete zaščitno masko in si jo pred vstopom pravilno namestite. V prostor, 

kjer bo potekala konferenca, boste prihajali postopoma. 

 

Pozorni bodimo tudi na to, da skrbimo za zadostno medsebojno razdaljo, to je vsaj 1,5 metra med posamezniki.  

 

Trenutna situacija naj ne bo kot ovira, ampak kot možnost, da pokažemo svojo solidarnost in smo zgled drug 

drugemu! 

 

Organizacijski odbor 2SoKroG in SocioLab. 

 

 


