Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve
partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati
dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom DSP, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le
mogoče tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno
zdravje.
Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije pa je ključno zagotoviti dvig
institucionalnih zmogljivosti javnih institucij (Centri za socialno delo, Uradi za delo), razvoj kompetenc in ustrezna
usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne
aktivacije usposobile za uspešnejše vključevanje na trg dela (v okviru socialnih podjetij, gospodarskih javnih služb
lokalnih skupnosti).

Vljudno vabljeni na strokovno srečanje
(»Peer Review«)

»Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija - Hrvaška
za krepitev partnerstev in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti«
6. december 2018
Grad Ormož
(Grajski trg 3 – Poročna dvorana, Ormož)
Z namenom osveščanja, izobraževanja, spodbujanja in razprave o vlogi socialne aktivacije bodo
predstavljene najnovejše ugotovitve, trendi, smernice in primeri dobrih praks, ki bodo podlaga za razvoj
krepitve medsektorskih partnerstev in izboljšanja institucionalnih zmogljivosti na področju socialne
aktivacije.
Dogodek je namenjen Centrom za socialno delo, Uradom za delo, resornim ministrstvom (MDDSZ,
MGRT in MDOMSP - HR), tematskim ekspertom, socialnim podjetjem, institucijam neformalnega
izobraževanja in lokalnim skupnostim.
Udeležba je brezplačna. Prosimo za registracijo do 5. 12. 2018 preko elektronske pošte:
ormoz@cpu-reuse.com

S spoštovanjem,

Organizatorja:

dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj
vodja projekta 2SoKroG

dr. Marinka Vovk, CPU d.o.o. SO.P.
Ivana Knez, REDEA

PROGRAM
9.00 – 9.30

Registracija
Pozdravni nagovor
dr. Marinka Vovk, predstavnica izvajalca SA CPU d.o.o., SO.P. Ormož
Predstavnik občine Ormož
Jana Lovšin, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predstavitev projekta 2SoKroG
dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj, vodja projekta

Prakse in izkušnje socialne aktivacije v Evropski uniji in svetu
Dolores Kores, evropska koordinatorka za razvoj socialnega podjetništva pri EPIC
9.30 – 11.15

Stanje na področju izvajanja pilotnih projektov socialne aktivacije v Sloveniji in
razvojne usmeritve
Jana Lovšin, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predstavitev nove raziskave o stanju socialnega podjetništva v Sloveniji
prof.dr. Zinka Kolarič, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za socialno delo

Razvojne usmeritve na področju SO.P. in vloga socialnih podjetij na poti družbene
odgovornosti podjetij
Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo

MODERIRANA RAZPRAVA z vsemi udeleženci strokovnega srečanja
11.15 – 11.45
Vzporedno (20')

Odmor (lokalna malica)
Izjave za medije
Vključevanje v socialno aktivacijo pri Uradih za delo – nabor ciljnih skupin
Sanja Belec, Zavod RS za zaposlovanje

Socijalno mentorstvo kao oblik aktivacije – odgovor na socijalne rizike
Alenka Bilić, ravnateljica, Center za socijalnu skrb Čakovec
11.45 – 13.20

Vloga in izkušnje Centra za socialno delo Celje na področju socialne aktivacije
mag. Olga Bezenšek Lalić, v.d. direktorice, Center za socialno delo Celje

Pregled kretanja na tržištu rada Međimurske županije s naglaskom na
problematiku teško zapošljivih osoba
Marina Kodba, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Čakovec

MODERIRANA RAZPRAVA z vsemi udeleženci strokovnega srečanja
13.20 – 14.15

Pilotna praksa socialne aktivacije - dolgi program (pregled matrike sodelovanja
deležnikov pri izvajanju socialne aktivacije in OGLED PRAKSE V ORMOŽU)
dr. Marinka Vovk, CPU

Dodatne informacije: dr. Marinka Vovk, CPU SO.P., 041 634 594, ormoz@cpu-reuse.com

