IZVAJALCA PROGRAMOV
Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj
zik-crnomelj.eu

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 ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop
na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom
revščine.

Informacije o izdelku/storitvi

Razvojno izobraževalni center
Novo mesto
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto
ric-nm.si

DODATNE INFORMACIJE
Koordinatorke socialne aktivacije
Karla Ivanov Hotko
 karla.ivanov-hotko@gov.si
 030 715 671
Barbara Gošnik
 barbara.gosnik@gov.si
 030 715 685

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 vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih
možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega
cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

PROGRAMI SOCIALNE
AKTIVACIJE
2019 — 2022

v NOVEM MESTU
in
ČRNOMLJU

Projektne aktivnosti sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Projektna partnerja:

Strokovna delavka ZIK Črnomelj
Simona Štirn
 simona.stirn@zik-crnomelj.si
 040 879 043
 059 342 698

Vaša
organizacija
Sem vstavite
slogan svojega

CILJNA SKUPINA
Brezposelne polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo.

DENARNI PREJEMKI V ČASU
VKLJUČITVE

VSEBINE V PROGRAMU
Uvodni modul (3 meseci)
 spoznavanje drugih in sebe;
 reševanje vsakdanjih življenjskih situacij;
 delavnice za osebnostno rast – kako
se počutiti dobro v svoji koži in se
razvijati;
 zdrav življenjski slog;
 organizacija časa;
 spoznavanje s sistemom delovanja
različnih institucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.);
 spoznavanje kulturnih norm in običajev večinske družbe;

PRISOTNOST V PROGRAMU
Program poteka šest mesecev, tri dni v
tednu, štiri ure dnevno. Vsaka udeleženka ima še najmanj eno uro tedensko individualnega dela z mentorico.

Informacije o izdelku/storitvi

Učenje skozi delo (izdelovanje preprostih tekstilnih, kuharskih ali pekovskih
izdelkov, ipd.), usposabljanje pri delodajalcih.

Izhodni modul (1 mesec)

 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 denarne socialne pomoči, ki jo prejema
vključena oseba in se izplačuje na TRR
udeleženke. Izključuje pa se z dodatkom za delovno aktivnost.

Izvedbeni modul (2 meseca)

 Srečanje s predstavniki Zavoda za
zaposlovanje;
 Predstavitev primera dobre prakse
Rominje, ki je zaposlena;
 Izdelava osebne zaposlitvene mape.
 delavnice za dvig komunikacijskih
veščin - sporazumevanje, usklajevanje mnenj, doseganje različnih ciljev, pa tudi vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medosebnih
odnosov;
 dvig finančne pismenosti;
 dvig računalniške pismenosti;
 ustvarjalne delavnice;
 vstopanje na trg dela.

Vaša organizacija
Sem vstavite slogan svojega podjetja.

