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ZGODBA: 

Oseba poročena, po poklicu 

je šivilja z nižjo poklicno 

izobrazbo, 19 let 

brezposelna, 19 let piše 

prošnje za delo na katere ni 

dobila nikoli odgovora, niti 

pojasnila zakaj ni izbrana, 

nima vozniškega izpita, 

njen mož brezposeln, sin 

obiskuje srednjo šolo. 

Stanovanjske razmere 

neurejene, oseba je v izvršbi 

zaradi neplačevanja 

stanovanjskega kredita in je 

pred pragom deložacije. 

Odnosi v družini s hčerko 

iz prvega zakona so 

neurejeni, sinu ni sposobna 

zagotoviti varnega in 

stabilnega življenja. Zdi se, 

da iz začaranega kroga 

življenja ni izhoda.  

Ker je oseba bila 19 let 

brezposelna in je prijavljena 

na UD Ptuj kot aktivna 

iskalka zaposlitve jo je ves 

čas spremljala njena 

svetovalka katera jo je 

svetovala in jo usmerjala 

vendar brezuspešno. Osebo 

so ves čas pošiljali na 

različne delavnice kot so 

Kreativno pisanje prošenj 

za delo. Osebi se tudi 

predlagala vključitev v 

program SA, katerega 

izvaja CPU Ormož, 

ampak oseba ni videla 

kako ji bo program SA 

pomagal. 

Na samem začetku 

projekta SA je bila oseba 

zelo nezaupljiva, 

skeptična, počutila se je 

izigrano in prevarano. 

Zaupanja v javne 

uslužbence in socialne 

delavke ni bilo. 

Pripovedovala je, da je 

bila velikokrat izigrana iz 

njihove strani. Potem ji 

ostane vprašanje kako ji 

bo projekt SA pomagal do 

pride do zaposlitve.  

Oseba je na začetku takoj 

izpostavila, da ji »Socialna 

aktivacija« prav tako nebo 

pomagala do zaposlitve, 

saj, če do zdaj ni dobila 

nobenega odgovora na 

njene prošnje zakaj bi bilo 

tokrat drugače in da je v 

programu prisotna 

izključno zaradi tega, ker 

je bila v to prisiljena, ker 

če nebi bi jo izbrisali iz 

evidence UD. 

Center ponovne uporabe 

kot izvajalec programa 

SA, so osebi temeljito 

prisluhnili in začutili 

njeno stisko, ker oseba se 

je po toliko let na UD 

počutila izigrano in 

odrinjeno iz strani 

sistema. Skozi začetni 

prvi modul so osebi 

pomagali pri dvigu njenih 

socialnih kompetenc, dali 

smo ji priložnost da pride 

do izraza, skozi različne 

izvedbene 

komunikacijske treninge 

in različne delavnice smo 

osebo podkrepili da je 

pridobila na komunikaciji, 

samozavesti, samopodobi 

in razvijanju fine 

motorike.  

Kljub svojim težavam, 

pokazala je doslednost in 

pripadnost skupini in 

projektu. Iz dneva v dan 

se je kazala dobra volja, 

veliko krat izpostavi, da 

že sama misel na to, da 

gre med ljudmi jo navda z 

veseljem in pozitivo, 

veseli se vsakodnevnih 

izzivov,  zastavljene 

naloge v projektu opravlja 

z veseljem in občutkom.  
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SOCIALNA AKTIVACIJA ZA 

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVEGA, VARNEGA IN 

DOSTOPNEJŠEGA ČEZMEJNEGA OBMOČJA 

»Čezmejna 

delavnica z 

usposabljanjem o 

socialni 

aktivaciji«: 

 

 

MODUL 4 (28 

januar 2020, 

Šalovci) 

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

VABILO NA 

DELAVNICU 

 

 

MODUL 5 (februar 

2020, Varaždin) 

Socialna aktivacija 

za preprečitev 

zdrsa v revščino in 

socialno 

izključenost 

 

 
Vse novice o pro-
jektu 2SoKroG 
lahko spremljate 
na naslednji pove-
zavi: 
 
2SoKroG NOVICE  

https://bistra.si/2sokrog/novice/837-vabilo-na-cezmejno-delavnico-z-usposabljanjem-modul-4-socialno-podjetnistvo-kot-moznost-izvajanja-prakticnega-in-ucnega-modula-v-sklopu-socialne-aktivacije
https://bistra.si/2sokrog/novice/837-vabilo-na-cezmejno-delavnico-z-usposabljanjem-modul-4-socialno-podjetnistvo-kot-moznost-izvajanja-prakticnega-in-ucnega-modula-v-sklopu-socialne-aktivacije
https://www.bistra.si/2sokrog/novice/


Ponudili so ji vključitev pri zunanjem delodajalcu,  

konkretno v franšizi trgovine TUŠ. Oseba je izziv 

sprejela, strahoma, vendar pogumno. Po tednu 

opravljanja učne prakse so se začneli kazati pozitivni 

učinki na osebo. Prevzela je vlogo trgovke, vsak dan 

pridobivala je nova znanja, nove izkušnje, 

spoznavala nove ljudi, širila socialno mrežo, 

pridobivala na samozavesti in delovni učinkovitosti.   

Po določenem času vključitve pri delodajalcu, oseba 

je dobila možnost za zaposlitev kot trgovka 

pomočnica. Oseba je bila v dvomih, saj ni imela 

izpita in je bila iz drugega mesta. Zdelo se ji 

nepravično do sodelavk, saj zaradi povezav z javnim 

prevozom katerih med vikendom praktično ni, joj je 

delodajalec ponudi možnost opravljanja dela od 

ponedeljka do petka, vikende izvzame. V istem času 

se joj je ponudila tudi možnost zaposlitve trgovke v 

domačem kraju in jo je sprejela z odprtimi rokami.  

Po preteku treh mesecev zaposlitve dobila je 

pogodbo za nedoločen čas, prav tako se 

zaposlil za nedoločen čas njen mož, uredili 

so stanovanjski problem, odnosi z hčerko so 

se izboljšali. 

SA je spremenila življenje osebe, pa tudi 

številne druge osebe, vključene v program 

SA v Sloveniji. Prav zato želi 2SoKroG v 

projektne dejavnosti vključiti čim več 

marginaliziranih ljudi, ki jim bodo omogočili 

izboljšanje kakovosti življenja.  

 

 

financiranju socialnih 

podjemov s tujimi in 

domačimi strokovnjaki in 

gosti. Pomembnost uvajanja 

novih poslovnih in socialnih 

veščin v poslovno in zasebno 

življenje se je s konferenco le 

še bolj utrdilo. 

 
Več na naslednji povezavi 
MEDNARODNA KONFE-

RENCIJA. 

Enodnevna mednarodna 

konferenca o socialni ekonomiji 

je potekala 20. 11. 2019 v 

navdihujočem ambientu 

dominikanskega samostana na 

Ptuju, na kateri je Center 

ponovne uporabe Ormož 

razglašen za naj podjetje v 

Spodnjem Podravju v letu 

2019.   Vsi udeleženci 

mednarodne konference bili so 

priča spletanju vezi in 

prepletanju zgodb, ki jih pišejo 

protagonisti socialne ekonomije. 

Poslušali so pogovore na temo 

priložnosti za izboljšave v 

politikah, ki urejajo področje 

socialnih podjetij in zadrug, 

predstavili izkušnje socialnih 

podjetnikov in zadružnikov ter 

osvetlili priložnosti pri 
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MEDNARODNA KONFERENCA O SOCIALNI 

EKONOMIJI »ZGODBE, KI SPREMINJAJO«, 

DOMINIKANSKI SAMOSTAN PTUJ 

Centar ponovne uporabe 

namenjen prenovi, 

obnovi, demontaži in 

pripravi še uporabnih 

izdelkov za vnovično 

uporabo . 

Naj socialno podjetje 

2019. godine u Sloveniji. 

2SoKroG 

Center ponovne uporabe namenjen prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za 

vnovično uporabo. Raziskava je pokazala, da vsak posameznik razpolaga z vsaj 5 kg še uporabnih 

izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. Center ima 

odprta vrata za vse, ki želijo prinesti še uporabne izdelke in ki želijo po simbolični ceni kupiti 

prenovljene izdelke.  

CENTER PONOVNE UPORABE 

https://www.sociolab.si/mednarodna-konferenca-2/?fbclid=IwAR2MABPDrs1ZdTmYzPrOMIEGpj4gtt0_vKTS29jTdPU8u-sjmlcvNesjVvI
https://www.sociolab.si/mednarodna-konferenca-2/?fbclid=IwAR2MABPDrs1ZdTmYzPrOMIEGpj4gtt0_vKTS29jTdPU8u-sjmlcvNesjVvI


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. 

Uspešno je zaključen 1. modul čezmejne 

delavnice Socialna aktivacija za socialno 

vključenost in zaposlitvene možnosti na UD 

Ptuj ( ZRSZ-OS Ptuj), ki je potekal 17.10.2019 

delavnica je namenjena javnim uslužbencem 

CSD in UD. V naših centrih lahko oddate 

izdelke, ki jih več ne potrebujete in so še dobro 

ohranjeni, na primer manjše kose pohištva, 

male gospodinjske aparate in računalniško 

opremo, opremo za dom in prosti čas, oblačila, 

knjige, igrače, športno opremo – skratka vse, 

kar je dobro ohranjeno, funkcionalno in še 

uporabno. Izdelke nato pripravimo za 

vnovično uporabo jih damo naprodaj po 

simbolični ceni v zeleni trgovini na isti lokaciji. 

Projekt 2SoKroG 

Več o samem projektu: 

 https://www.bistra.si/2sokrog   

https://www.facebook.com/2SoKroG 

REZULTATI PROJEKTA 

 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 opolnomoče-
nja 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. 

Kontakti: 

 Klavdija Rižnar: klavdija.riznar@bistra.si 

Ivana Knez: ivana.knez@redea.hr   
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V sklopu CPU Ormož deluje tudi 

unikatna popravljalnica, kjer bodo 

vaša oblačila in izdelki dobili novo 

življenje.  

Najdete nas na 6 lokacij po Sloveniji 

in sicer: Ormož, Rogaška Slatina, 

Slovenske Konjice, Vojnik, Kočevje in 

Ljubljana.   

 

ADRESA:  
CPU Ormož 
Vrazova 9 

2270 Ormož 
EMAIL ADRESA: 

ormoz@cpu-reuse.com 
TELEFON: 

+386 31 689 920 
DELOVNI ČAS: 

ponedeljek-petek: 8:00 - 16:00 
sobota: po dogovoru 

mailto:ormoz@cpu-reuse.com

