KAJ JE SOCIALNA AKTIVACIJA?
Socialna aktivacija je pomoč pri socialnem
vključevanju dolgotrajno brezposelnih in
dolgotrajnih prejemnikov socialnih transferjev, z
različnimi kompleksnimi težavami in okoliščinami.
Cilj socialne aktivacije je podpora pri reševanju
osebnih težav in okoliščin, aktivno vključevanje v
družbo ter približevanje trgu dela.

SOCIALNA
AKTIVACIJA

ENOTNI VSTOPNI TOČKI sta CSD in Urad za delo,
ki sodelujeta s koordinatorji socialne aktivacije.
Nosilec projekta je Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Projektna enota deluje na regijskem nivoju in
sicer v okviru 16 regijskih enot po celotni
Sloveniji.
Projektne aktivnosti sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega
socialnega sklada.

KONTAKTI:

PODPIRAMO NOVE ZAČETKE

KOORDINATORKE SOCIALNE AKTIVACIJE:
dr. Marijeta Kobetič:
 030 715 685,
 marijeta.kobetic@gov.si
Anita Kukman Brudar:
 030 715 686
 anita.kukman-brudar@gov.si
Tina Pajk:
 030 715 682
 tina.pajk@gov.si
Območje pokrivanja:
Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika.
Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
Regijska enota Novo mesto

PROGRAMI SOCIALNE AKTIVACIJE:

➢ DOLGI PROGRAMI:
Ciljna skupina: Osebe do 49 let, ki so v zadnjih 24
mesecih najmanj 12x prejele denarno socialno
pomoč (v nadaljevanju DSP).
Cilj programa: Dvig socialnih in funkcionalnih
kompetenc, velik poudarek je na delovnem
usposabljanju.
Čas trajanja programa: 11 mesecev.
➢ KRATKI PROGRAMI:
Poleg dolgega programa se bosta v nekaterih
regijah izvajali dve obliki kratkih programov, ki
trajata 14 tednov. In sicer »Krepitev osebnostnih
veščin« in »Socialna aktivacija žensk iz drugih
kulturnih okolij« katerih cilj je dvig socialnih
kompetenc s poudarkom na socialni integraciji.

V Novem mestu se bo do junija 2019 izvajal
dolg program, v katerega se lahko
vključujejo prebivalci z območij, ki jih
pokrivata CSD Novo mesto in CSD Trebnje.
Program bo izvajalo Območno združenje
Rdečega križa Novo mesto.

Dolg program: »KREATIVNO VKLJUČEN
IN SOCIALNO OPOLNOMOČEN«
IZVAJALSKA ORGANIZACIJA:

Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto
Partner:
GRM NOVO MESTO - CENTER
BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Sevno 13, 8000 Novo mesto

ŠTEVILO VKLJUČENIH za obdobje 20172018: 40 oseb (dva programa po 20 oseb).
DENARNI PREJEMKI v času vključitve:
Nagrada: 0,80 EUR/uro
Malica: 3,70 EUR/dan (če je oseba vključena 4
ure ali več dnevno)
Prevoz: Cena javnega prevoza
Izplačilo je tedensko pri izvajalcu programa.
Vključeni v program socialne aktivacije ohranijo
pravico do denarne socialne pomoči (brez
dodatka za delovno aktivnosti).

AKTIVNOSTI PO MODULIH:
Modul 1: Spoznavanje in motivacijske delavnice,
seznanjanje s programom, vzpostavitev pravil,
izdelava individualnega načrta, spoznavanje
dejavnikov tveganja za zdravje, utrjevanje pozitivnih
prepričanj za dvigovanje samozavesti in izboljšanje
samopodobe.
Trajanje: 1 mesec, 160 ur; 5 ur, 5 dni na teden.

Modul 2: Razvijanje
zdravega
življenjskega sloga,
merjenje
zdravstvenih
dejavnikov, pomoč za samopomoč, opuščanje
škodljivih navad, načrtovanje želene spremembe,
vključitev v organizirano prostovoljno delo.
Čas trajanja: 1 mesec, 160 ur; 5 ur, 5 dni v tednu.
Modul 3: Pridobivanje funkcionalnih spretnosti,
pridobivanje delovnih kompetenc na
področju kulinarike, gostinstva in
turizma, pridobivanje kompetenc na
področju
ponovne
uporabe,
recikliranja in modnega oblikovanja, predstavitev
podjetništva in poslovne miselnosti ter
poslovnega načrta.
Trajanje: 8 mesecev, 960 ur; 6 ur dnevno, 5 dni v
tednu
(Kulinarika
in
strežba: 240 ur; Osnove
tekstilnega oblikovanja in
ponovne uporabe tekstilij:
300 ur; Tečaji (angleščine,
IKT) in obiski institucij: 420
ur).
Modul 4: »Niša v delo, denar in zaposlitev«,
dopolnitev individualnega načrta, po potrebi
izdelava poslovnega načrta.
Trajanje: 1 mesec, 50 ur; 2 uri dnevno, 5 dni v
tednu.
Modul 5: »Sem sprememba«, zadnji
korak v delo in zaposlitev, drugo
obliko, dobrodošla podpora skupine
in strokovnih delavcev.
Trajanje: 1 mesec, 84 ur.

