Stopi korak naprej in se vključi v program
socialne aktivacije!

Kako to, da si
ne morem
poiskati
zaposlitve?

Imam
dovolj
izkušenj in
znanj?

Pilotni projekt socialna aktivacija poteka po vsej
Sloveniji že od leta 2017 in bo trajal do leta 2022.
Namenjen je vsem, ki potrebujejo pomoč, podporo
in opolnomočenje za približevanju k trgu dela.
Opažam, da sem
vedno manj
družaben in imam
vedno manj
prijateljev ter
znancev, s katerimi
se družim.

Osamljen
sem.
Sem še
sposoben
delati?

»Delovni modul je super zadeva, ker lahko spoznaš
delovni proces in delodajalca.«

Gre za dostopne, raznolike in kakovostne programe
socialne aktivacije za razvoj socialnih spretnosti in
veščin, dvig funkcionalnih kompetenc, pridobitev
znanj ter informacij, osebnostni razvoj in krepitev
moči. Nenazadnje pa nudi tesno oporo in pomoč pri
vračanju na trg dela.
»Program mi je pomagal, da sem bolj samozavesten
in sem pridobil več poguma za komunikacijo.«

OSTALE PRIDOBITVE Z VKLJUČITVIJO V PROGRAM:
 sklepanje novih prijateljstev, poznanstev in
širjenje svoje družabne mreže;
 podpora pri iskanju rešitev in možnosti za
aktivno reševanje situacij in osebnih težav;
 aktivno preživljanje časa, vključevanje v
dejavnosti, sprememba dnevne rutine;
 razvoj poklicne identitete, podpora pri iskanju
zaposlitve in zaposlitev;
 vključitev v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja.
VKLJUČITE SE LAHKO, če ste polnoletna romska
ženska, ki ima slovensko državljanstvo ali dovoljenje
za stalno bivanje in ste prejemnica denarne socialne
pomoči in/ali na Zavodu za zaposlovanje vpisana v
evidenco kot brezposelna ali kot začasno
nezaposljiva oseba.
PROJEKT SE IZVAJA V 3 FAZAH:
1. faza: poteka 1 mesec pred vključitvijo (nabor oseb,
razgovori s KSA, sodelovanje EVT, izvajalca in KSA).
2. faza : izvedba programa (6 mesecev; 3 moduli).

Kako bom
preživljal
svojo
družino?

A mi lahko kdo
pomaga, da si
najdem ustrezno
zaposlitev?

Več kot 85 % uporabnikov, ki so podali odgovore na anketo Inštituta za
socialno varstvo (Projekt: Razvoj in vzpostavitev celovitega modela
socialne aktivacije; Uporabniki o socialni aktivaciji: pogledi in izkušnje;
Tretje vmesno poročilo), so navajali različne pohvale o programih
socialne aktivacije

Vključite se preko enotne vstopne točke na Centru za
socialno delo (CSD) ter Urada za delo (UD). Obe
organizaciji sodelujeta s koordinatorji socialne
aktivacije.
KAJ PRIDOBITE Z VKLJUČITVIJO?

Denarna nagrada: 0,80 €/uro za dejansko
prisotnost v programu,

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

potni stroški: povračilo v kilometrini (0,13 €/
km).
Denarna nagrada ne vpliva na višino denarne
socialne pomoči, ki jo prejema vključena oseba in se
izplačuje na TRR udeleženca. Izključuje pa se z
dodatkom za delovno aktivnost.





Modul 1/uvodni modul: 3 mesece/najmanj 144
ur: 4 ure/dan, 3 dni/teden – skupinsko
+ 1 ura/teden individualno.
Modul 2/izvedbeni modul: 2 meseca/najmanj
96 ur: 4 ure/dan, 3 dni/teden
+ 1 ura/teden individualno.
Modul 3/izhodni modul: 1 mesec/najmanj 48 ur:
4 ure/dan, 3 dni/teden – skupinsko
+ 1 ura/teden individualno.

3. faza: 1 mesec (spremljanje udeležencev po
zaključku programa).

AKTIVNOSTI V PROGRAMU LAHKO VKLJUČUJEJO:













Spoznavanje drugih in sebe.
Motivacijske delavnice ter delavnice za
osebnostno rast in krepitev samopodobe.
Spoznavanje s sistemom delovanja institucij
(zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.).
Spoznavanje kulturnih norm in običajev
večinske družbe.
Skupinske aktivnosti z družinskimi člani.
Učenje slovenskega jezika in komunikacijskih
veščin.
Aktivnosti za dvig finančne pismenosti in dvig
računalniške pismenosti.
Seznanitev z možnostmi nadaljevanja in
dokončanja šolanja, delavnice poklicne
orientacije (pregled prostih delovnih mest,
priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev,
priprava življenjepisa, priprava na zaposlitveni
razgovor).
Spoznavanje procesov dela na način učenja
skozi delo.
Svetovanje in podpora pri iskanju in
vzpostavljanju kontaktov s potencialnimi
delodajalci.
Pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor in
spremljanje k potencialnim delodajalcem.

KOORDINATORJI SOCIALNE AKTIVACIJE

TINA PAJK
 tina.pajk@gov.si
 030 715 682

BARBARA GOŠNIK
 barbara.gosnik@gov.si

SKLOP 3

 030 715 685

KARLA IVANOV HOTKO
 karla.ivanov-hotko@gov.si

Obdobje izvajanja:
2019-2022

 030 715 671

AKTIVIRAJTE SE Z NAMI
Uradne ure:
Ponedeljek in petek:
Sreda:

od 9. do 12. ure
od 9. do 12. ure
od 14. do 16. ure

Regionalna mobilna enota Novo mesto
Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada

Na naslovu: Resslova 7a, 8000 Novo Mesto

