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PROGRAMI SOCIALNE 

AKTIVACIJE  
2019 — 2022 

 
v ČRNOMLJU  

in  
NOVEM MESTU 

 
 

Projektna partnerja:  

 

Namen programov socialne aktivacije je 
okrepiti socialno vključenost udeležencev, 
povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, 
dvig motivacije in krepitev obstoječih ter 
pridobitev novih socialnih in funkcionalnih 
kompetenc za učinkovito spopadanje z ovi-
rami, ki tem osebam preprečujejo vstop 
na trg dela in jih posledično vodijo v soci-
alno izključenost in življenje pod pragom 
revščine. 

 

 

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020,  
9. prednostne osi »Socialna vključenost in  
zmanjševanje tveganja revščine«,  
9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključe-
vanje, vključno s spodbujanjem enakih 
možnosti in dejavnega sodelovanja ter iz-
boljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega 
cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za pri-
bliževanje trgu dela«. 

 

Projektne aktivnosti sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska unija iz sred-
stev Evropskega socialnega sklada.  

IZVAJALCA PROGRAMOV  
 

Zavod za izobraževanje in kulturo  
Črnomelj  

Ulica Otona Župančiča 1 

8340 Črnomelj 

zik-crnomelj.eu   
 

Območno združenje Rdečega križa  
Slovenije Novo mesto  

Ulica Slavka Gruma 54a 

8000 Novo mesto  

novomesto.ozrk.si  

 

DODATNE INFORMACIJE  
 

Koordinatorke socialne aktivacije  

 

Karla Ivanov Hotko  

 karla.ivanov-hotko@gov.si  

 030 715 671 

Anja Kelenc 

 anja.kelenc@gov.si  

 030 715 682 

 

Strokovna delavka ZIK Črnomelj  

 059 342 698, 040 984 760 

Špela Štefanič  

 spela.stefanic@zik-crnomelj.si  

 

Maša Rožac  

 masa.rozanc@zik-crnomelj.si  

 



Informacije o izdelku/storitvi  

Vaša organizacija 

Sem vstavite slogan svojega podjetja.  

 

 

 

 

 

ustvarjalne delavnice, 

 seznanitev s prostovoljstvom, 

 projektno delo: podjetništvo, kulina-
rika, zeliščarstvo, urejanje trajnost-
nega vrta, skrb za starejše, 

 usposabljanje pri delodajalcih. 

Modul 3: 1 mesec, 3 dni v tednu, 4 ure 
na dan. 

 srečanje s predstavniki Zavoda za za-
poslovanje, predstavitev razpisov in 
programov za spodbujanje zaposlova-
nja,  

 navezovanje stikov s potencialnimi 
delodajalci,  

 izdelava osebne zaposlitvene mape, 

 priprava na zaposlitveni razgovor. 

VSEBINE V PROGRAMU 
 

Modul 1: 1 mesec, 3 dni v tednu, 4 
ure na dan.  

 spoznavanje drugih in sebe,  

 delavnice za osebnostno rast, krepi-
tev samopodobe, timsko delo,  

 trening komunikacijskih veščin, ob-
vladovanja konfliktov in obvladova-
nja stresa,  

 zdrav življenjski slog,  

 obiski predstavnikov različnih organi-
zacij in ustanov. 

Modul 2: 4 meseci, 5 dni na teden, 6 
ur na dan. 

 spoznavanje lokalnega trga dela, 
obiskovanje in predstavitve potenci-
alnih delodajalcev, krepitev veščin 
iskanja zaposlitve, delavnice poklic-
ne orientacije, 

 spoznavanje in vrednotenje lastnih 
kompetenc,  

 računalniške delavnice, 

 delavnice finančne pismenosti,  

CILJNA SKUPINA  
 

Polnoletne osebe, ki imajo slovensko 
državljanstvo ali dovoljenje za stalno 
bivanje in so prejemniki denarne soci-
alne pomoči in/ali na Zavodu za zapo-
slovanje vpisani v evidenco kot brezpo-
selna ali začasno nezaposljiva oseba. 

 

DENARNI PREJEMKI V ČASU  

VKLJUČITVE 
 

 denarna nagrada: 0,80 € na uro za 
dejansko prisotnost v programu  

 malica: 3,70 € na dan ob prisotnosti 
najmanj 4 ure dnevno  

 potni stroški: povračilo v kilometrini 

(0,13 € na km) 
 
Denarna nagrada ne vpliva na višino de-
narne socialne pomoči, ki jo prejema 
vključena oseba in se izplačuje na TRR 
udeleženca. Izključuje pa se z dodat-
kom za delovno aktivnost. 

 
 
 


