
Slovenija v okviru črpanja 

sredstev evropskega 
socialnega sklada od leta 

2017. do konca leta 2022.  

pilotno razvija celovit 

sistem socialne aktivacije. 

Razvija in vzpostavlja se 
celovit model socialne 

aktivacije z namenom 

zagotavljanja 

transparentnega, 

usklajenega in celostnega 
obravnavanja oseb, ki 

tvegajo revščino in so 

socialno izključene. Model 

socialne aktivacije ima željo 
povezati vse relevantne 

institucije v procesu. 

Ta vključuje tako sistem 

zaposlenih koordinatorjev 

socialne aktivacije (ki delajo 
po pristopu stroke 

socialnega dela z osebami 

pred vključitvijo v 

programe socialne 

aktivacije, jih spremljajo 
med vključitvijo in nekaj 

časa po zaključku 

programa) kot različne tipe 

(za nekoliko različne ciljne 

skupine) programov 
socialne aktivacije. 

  

Trenutno se izvajajo trije 
različni programi socialne 
aktivacije, ki zajemajo 

različne ciljne skupine: 

 V prvega so vključene 
polnoletne osebe, ki 

imajo dovoljenje za 

stalno bivanje ali 

slovensko državljanstvo; 

 V drugega so vključene 
polnoletne ženske iz 

drugih kulturnih okolij z 

jezikovnimi 

ovirami, ki imajo 

dovoljenje za stalno 
bivanje ali slovensko 

državljanstvo; 

 V tretjega so vključene 
polnoletne romske 
ženske, ki imajo 

dovoljenje za stalno 

bivanje ali slovensko 

državljanstvo. 

 
Pogoji za vključitev v 
programe: 

 upravičenci/prejemniki 
denarne socialne pomoči 

ali 

 vpisani v evidenco 
brezposelnih oseb ali  

 na podlagi ZUTD 
vpisani v evidenco oseb, 
ki so začasno 

nezaposljive ali 

 neaktivne osebe s 
kompleksno socialno 
problematiko (tiste 

osebe, ki jih ni mogoče 

uvrstiti niti med 

zaposlene niti med 

brezposelne osebe, npr. 
gospodinje, ki niso 

zaposlene in aktivno ne 

iščejo dela ipd.). 

 

Posamezen program 
socialne aktivacije se 
izvaja 8 mesecev, pri 

čemer izvedba 
poteka po naslednjih 

fazah: 

1. faza: traja 1 mesec in je 

namenjena pripravam na 
izvajanje programa, 

2. faza: traja 6 mesecev in 

je namenjena 

neposrednemu izvajanju 

programa z 

udeleženci, 

3. faza: traja 1 mesec in je 
namenjena dodatnemu 

individualnemu delu z 

udeleženci 

po izhodu iz programa. 

Slovenski pristop je sicer 
piloten, vendar zajema 

celotno državo, s 

programi, ki so  relativno 

enakomerno 

razporejenimi po vseh 
regijah ter s ciljem 

socialno aktivacijo 

(koordinatorje) umestiti v 

sistem socialnega varstva 
(pri CSD). 

 

V pilotni program so 
vključeni štirje 
deležniki: Zavod 
Republike Slovenije za 

zaposlovanje - Uradi za 
delo, Koordinatorji  

socialne aktivacije , Centri 

za socialno delo in 

izvajalci programa 

socialne aktivacije. 

SOCIALNA AKTIVACIJA V 

SLOVENIJI 

Maj, 2020. 

SOCIALNA AKTIVACIJA ZA 

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVEGA, VARNEGA IN 

DOSTOPNEJŠEGA ČEZMEJNEGA OBMOČJA 

PRIHAJAJOČE 
AKTIVNOSTI: 
 
 

 Preizkušanje 

modela socialne 

aktivacije 

 

 

 Preizkušanje 

modela od 

uporabnikov 

 

 Podpis 

bilateralnega 

sporazuma med 

javnimi organi 

 
 
 
 
 
 
 
Vse aktivnosti 
projekta lahko 
spremljate na 
povezavi: 
 
2SoKroG NOVICE. 

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


11.9.2019 nam je na Urad za delo Ptuj v goste prišla delegacija Osiječko-Baranjske županije, ki je bila 

zelo heterogena ter sestavljena iz predstavnikov JU Županijske razvojne agencije Osiječko-Baranjske 

županije, HZZ regionalni urad Osijek, Elektrotehnička prometne škola Osijek, Udruga Lag Vuica – 

Dunav, Centar za poduzetništvo, Mirovna grupa OAZA- Beli Manastir, Grad Beli Manastir, Grad 

 

2.)V času izvajanja programa se izvede: 
-uvodni timski sestanek ob pričetku 

programa glede na cilje posameznega 

udeleženca 

-vmesni delovni sestanek kontaktnih oseb s 

strani CSD, Uradov za delo, koordinatork in 
izvajalca programa socialne aktivacije 

-timski sestanek ob zaključku programa in 

skupno iskanje možnih izhodov glede na  

potrebe in interese udeležencev 

-predstavitev ukrepov programov, storitev, 
pravic in obveznosti s strani CSD in Urada 

za delo udeležencem v programu 

-pregled ponudbe dodatnih programov v 

okolju, glede na potrebe posameznih 
udeležencev (društva, Centri za krepitev 

zdravja, Zdravstveni domovi, Mestne 

knjižnice, nevladne organizacije itd….). 

V okviru Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje sodelujejo v pilotnem projektu 
socialne aktivacije Uradi za delo z naslednjimi 

aktivnostmi: 

1.)Pred in v času nabora kandidatov, kjer se v 

okviru timskega sestanka (Centrov za socialno 
delo, koordinatorjev socialne aktivacije, izvajalca 

programa, Urada za delo) dogovorijo o:  

-izvajanju motivacijskih razgovorov s 

kandidati s strani CSD in Uradov za delo in 
koordinatorjev socialne aktivacije 

-aktivnostih in nalogah vseh deležnikov v 

času nabora 

-podrobnostih poteka informativnega dne – 

predstavitev programa 
-socialne aktivacije s strani koordinatorjev, 

CSD in izvajalca programa 

-sprotni napotitvi zainteresiranih kandidatov 

h koordinatorkam, z namenom   dodatnega 

informiranja in motiviranja 
-uskladitvi  seznama potencialnih kandidatov 

Str ani ca  2  

CILJI CELOTNEGA 

PROCESA AKTIVNEGA 

VKLJUČIVANJA: 

vzpostavitev celostnega 

modela socialne 

aktivacije, 

opolnomočenje ciljnih 

skupin in preprečitev 

zdrsa v revščino 

2SoKroG 

V luči krepitve partnerstva med predstavniki javnih organov 

sta nas na Uradu za delo Ptuj 31. 1. 2020 obiskali doc.dr. 

Liljana Rihter, dekanja in doc.dr. Nina Mešl iz Fakultete za 

socialno delo—UL, ki sta za priprave priporočila za usmerjanje 

v izobraževanje za pridobitev socialnih in delovnih kompetenc 

za potrebe razvoja 

modela socialne aktivacije 

opravili intervju z javnimi 

uslužbenci Urada za delo 

Ptuj in Centra za socialno delo Sp. podravje. Najprej sta bili na 

Uradu za delo Ptuj, kjer smo se v »kamrici idej«, v sobi, katero 

so izdelali zaposleni iz CPU s.o.p., prav tako partnerja na 

projektu 2SoKrog, o socialni aktivaciji pogovarjali v 

sproščenem vzdušju. Pot sta nadaljevali v Ormož, kjer sta 

obiskali  grajsko kavarniško popravljalnico CPU s.o.p.. 

Zanimale so ju izkušnje javnih uslužbencev o socialni aktivaciji in mnenje udeleženk, ki so že 

zaključile program socialne aktivacije in tistih, katere ga še obiskujejo. 

PREDSTAVITEV PROJEKTA FAKULTETI ZA 

SOCIALNO DELO  

ŠTUDIJSKI OBISK DELEGACIJE-LOKALNO PARTNERSTVO 

ZA ZAPOSLITEV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

Učinki sodelovanje se kažejo na naslednjih področjih: 
-v medsebojni in redni izmenjavi informacij 

-navezovanju stikov z izvajalci drugih programov in 

storitev v okolju 

-usmerjanju udeležencev v druge oblike pomoči 

-skupnem reševanju kompleksne socialne problematike udeležencev 
-usmeritvi v skupno dobrobit posameznika 

-razširjenem sodelovanju z drugimi deležniki v okolju (podjetja, nevladne organizacije) in  

-celostnem in kontinuiranem spremljanju/usmerjanju udeležencev programa.  



Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.     

 

Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva jav-
nih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgo-
trajnim prejemnikom DSP, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj moti-
virani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje.  

 

Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije pa je ključno zagotoviti krepitev medsektorskog par-
tnerstva, dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij (Centri za socialno delo, Uradi za delo), razvoj kompetenc in ustrez-
na usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije  uspo-
sobile za uspešnejše vključevanje na trg dela  

Projekt 2SoKroG 

Več o samem projektu: 

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

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

Kontakti: 

Klavdija Rižnar: klavdija.riznar@bistra.si 

Ivana Knez: ivana.knez@redea.hr   

Str ani ca  3  2SoKroG 

Đakovo, Udruga Slap, Lag Karašica, Centar 

za socialno skrb Osijek, Ferit, Nara d.o.o., 

Pučko otvoreno sveučilište Obris, 

Udruženje Baranja, Hrvatska udruga 

sindikata, Hrvatska gospodarska komora –

ŽK Osijek. Lokalno partnerstvo za zaposlovanje Osiječko-Baranjske 

županije je v okviru projekta Partner NET II izvedlo študijsko pot v 

Sloveniji. Študijski obisk je bil organiziran z namenom izmenjave 

izkušenj in praks o stanju na trgu dela, zlasti glede vprašanja 

usklajenosti ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Posebej je bila 

izpostavljena problematika iskanja ustreznih kadrov za potrebe 

delodajalcev  in usklajenost izobraževalnega sistema s potrebami 

trga dela. Predstavili smo jim delujoč pilotni sistem socialne 

aktivacije in projekt 2SoKrog, pri katerem je poudarek na pomenu 

krepitve partnerstva za vzpostavitev socialne aktivacije na 

čezmejnem območju Slovenija - Hrvaška. Študijski obisk so 

nadaljevali v Ormožu, kjer so si udeleženci ogledali primer učne 

delavnice socialne aktivacije, ki jo izvaja CPU.  

 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. 


