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Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

POSLANSTVO

ZRS Bistra Ptuj povezuje in združuje razvojne potenciale za pospeševanje razvojne
odličnosti na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

RAZVOJNA PODROČJA

SRP1: Pospeševanje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela (koncesija - javna
raziskovalna dejavnost - ARRS)

SRP2: Področje pospeševanja lokalnega in regionalnega razvoja (Regionalna razvojna
agencija Sp. Podravje)

SRP3: Področje pospeševanja razvoja podjetništva (VEM točka)

SRP4: Umeščanje ZRS Bistra Ptuj v mednarodnem prostoru (evropski projekti na
različnih področjih: okolje, turizem, kulturna dediščina, kmetijstvo idr., 50 izvedenih EU
projektov)

SRP5: Razvoj kadrov (krepitev RR oddelkov v gospodarskem in javnem sektorju –mladi
raziskovalci)

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 25

USTANOVITELJ: Mestna občina Ptuj (1994)

PREDSTAVITEV



PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVAŠKA

Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja

PROJEKTNO OBMOČJE: 

SLOVENIJA: Podravska regija, Osrednjeslovenska regija, Savinjska regija

HRVAŠKA: Varaždinska županija, Međimurska županija

TRAJANJE: 01/09/2018 - 31/08/2020

PROJEKTNI KONZORCIJ:

➢ Vodja projekta: ZRS Bistra Ptuj

➢ Partnerji: RASR, CPU SO.P., ZRSZ – OE Ptuj, Centar za socijalnu skrb Čakovec, JURA, REDEA

VREDNOST PROJEKTA:

Skupni znesek: 574.947,19 EUR

Sofinanciranja ERDF: 85% (488.705,06 EUR)



Pomembno povezovanje s pridruženimi partnerji

za oblikovanje in izvajanje programa socialne aktivacije 

na sistemski ravni:



OZADJE 
PROJEKTA

➢ Gospodarska kriza izboljševanje gospodarske situacije NE doseže najbolj ranljivih skupin:

- dolgotrajno brezposelnih

- prejemnikov DSP

marginalizirani

ogroženi s socialno izključenostjo

SI in HR socialna politika:

- blažitev socialnih stisk: denarna pomoč

- preprečevanje absolutne revščine

- neintergrirani v družbeno življenje,

pasivni, pogosto nemotivirani

za življenjske spremembe,

zdravstveni težave

ZNAČILNE SKUPINE JUNIJ (2014) JUNIJ (2016)
2016/2014 

INDEKS

brezposelne ženske 58,628 51,272 0,87↓

brezposelni stari od 15 do 29 let 29,174 20,547 0.70↓

brezposelni stari 50 let ali več 37,104 36,328 0,97↓

brezposelni z OŠ ali manj 33,174 29,222 0,88↓

brezposelni s terciarno izobrazbo 18,747 17,061 0,91↓

iskalci prve zaposlitve 20,056 16,522 0,82↓

brezposelni 1 leto ali več 59,227 55,360 0,93↓

brezposelni 2 leti ali več 34,824 36,323 1,04↑



INOVATIVNI MODEL SOCIALNE  AKTIVACIJE 2SoKroG

1. Celoviti pristop pri reševanju problema dolgotrajne

brezposlenosti in socialne izključenosti

2. Povezovanje in prehodi med programi socialno

varstvenih storitev, zaposlitvene aktivacije, socialne

aktivacije in socialnim podjetništvom za opolnomočenje

ranljivih ciljnih skupin

3. Umestitev socialne aktivacije v obstoječe sisteme,

ki ustrezno povezuje in nadgrajuje delovanje javnih
institucij (Centri za socialno delo, Zavodi za

zaposlovanje - Uradi za delo)

4. Vključevanje lokalnega okolja (socialna podjetja,

lokalne skupnosti), kjer se ranljive ciljne skupine

usposobijo za ponovno vključevanje na (prilagojeni) trg

dela, integrirajo v različne družbene sisteme.



Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti (CSD, Uradi za delo in deležniki)

Zagotoviti ustrezne kompetence in usposobljenost javnih uslužbencev 

Krepitev partnerstva med javnimi organi in drugimi deležniki čezm. območja

dvig socialnih in delovnih kompetenc za reaktivacijo in integracijo ranljivih skupin

posledično vpliva na izboljšanje zdravja na čezmejnem območju                               

(zmanjšuje porabo socialnih transferjev in povečuje njihovo učinkovitost)

CILJ PROJEKTA



•LOKALNE SKUPNOSTI

•SOCIALNA PDJETJA, 
NVO

•RAZVOJNE AGENCIJE

• LJUDSKE 
UNIVERZE

• DRUGE

• RESORNA 
MINISTRSTVA

• CENTRI ZA 
SOCIALNO DELO

• ZAVODI ZA 
ZAPOSLOVANJE,

• URADI ZA DELO

JAVNI ZAVODI REGULATORNI

ORGANI

REGIONALNI 
AKTERJI 

RAZVOJA

INŠTITUCIJE 
NEFORMALNEGA 
IZOBRAŽEVANJA

Posredno: 
ranljive ciljne 

skupine

CILJNE SKUPINE



REZULTATI PROJEKTA

✓ vzpostavljene čezmejne strukture sodelovanja javnih organov na

področju socialne aktivacije in vertikalna povezanost (lokalna

skupnost, socialno podjetništvo): 15 (P.K.)

✓ razvoj in testiranje pristopa socialne aktivacije na področju javnih

storitev za opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin: 8 (P.K.)

✓ prenos modela socialne aktivacije v prakso za izboljšanje javnih

storitev: 8 (P.K.) + delovno usposabljanje ranljivih ciljnih skupin z

izvajalci SA

✓ usposobljenost javnih uslužbencev in razvoj kompetenc na

področju socialne aktivacije (CSD, Uradi za delo): 73 (P.K.)

✓ izboljšanje pravočasne prepoznavnosti državljanov za različna

tveganja zdrsa v revščino in socialno izključenost (medijska

kampanja),

✓ prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih praks na

druga območja in interesna področja.

P.K. = programski kazalnik

T1 Vzpostavitev in 
krepitev partnerstev za 

uvedbo SA

T2 Razvoj in testiranje 
inovativnega modela SA 

T3 Razvoj veščin in 
kompetenc javnih organov 

za uporabo modela SA



✓ vzpostavljena struktura čezmejnega partnerstva na področju SA;

✓ ustrezna reorganizacija javnih ustanov;

✓ usposobljenost javnih uslužbencev za nadaljnje izvajanje socialne

aktivacije;

✓ program usposabljanja razvoja kompetenc za izvajanje SA za prenos v

druge zainteresirane javne ustanove na čezmejnem območju;

✓ letna čezmejna srečanja javnih uslužbencev in izvajalcev SA z izmenjavo

informacij, izkušenj, znanj;

✓ promocijski material za ozaveščanje pravočasnega prepoznavanja

tveganj pred zdrsom v revščino (letaki&posterji, promocijski filmčki o

socialni aktivaciji)

TRAJNOST PROJEKTA



Inovativni model socialne aktivacije 2SoKroG



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


