Poročilo dogodka Socialna aktivacija, projekt 2SoKroG, program Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška, prednostna os 3
V pozdravnem nagovoru dr. Marinke Vovk je bilo napovedano, da bo dogodek v
znamenju lokalnega, lokalno pridelanega iz Ormoža. Tako smo ob prihodu dobili
vrečke iz blaga, ki so jih sešili v CPU Ormož in malico v posodi, ki smo jo tudi
pojedli, golaž v kruhovi posodi s pokrovom. Prav tako je naznanila naslednji
sestanek projekta 2SoKroG, ki bo februarja v Čakovcu. Pozdrav je nadaljeval
župan Ormoža Alojz Sok, ki je predstavil zgodovino gradu in mesta Ormož, kateri
je mestne pravice dobil leta 1930.

Slika 1: Župan Ormoža Alojz Sok in dr. Marinka Vovk

Dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj, vodja projekta, je predstavila inštitucijo
Bistra Ptuj, njeno poslanstvo in razvojno področje ter orisala projekt 2SoKroG.
Vrednost projekta je 570 tisoč evrov, od tega je projekt 85 odstotno financiran s
strani Evropske unije. Izboljšana rast gospodarstva ne doseže najbolj ranljivih

skupin, dolgotrajno brezposelnih oseb. Zanje je potrebno sprejeti inovativni
model socialne aktivacije, kjer je dosežen celovit pristop, povezovanje med
mladimi, motiviranje, usmerjanje in vključevanje. Pomembno je, da ta ranljiva
skupina oseb prepozna svojo pozitivno stran, da začutijo vključenost. V 11
mesecih aktivacije, se večina že prej zaposli. Od 20 vključenih v program
Inovativnega modela socialne aktivacije, se jih je 11 vključilo v zeleni krog, kjer

Slika 2: dr. Klavdija Rižnar

so se integrirali na trg dela, se reaktivirali in dodatno usposobili ter izobrazili.
Rezultat projekta je ta, da se bo usposobilo 73 javnih uslužbencev na področju
socialne aktivacije.
Prakse in izkušnje socialne aktivacije v Evropski uniji in svetu je predstavila
Dolores Kores, ki je evropska koordinatorka za razvoj socialnega podjetništva pri
EPIC. Izpostavila je problem katerega predstavljajo statistični podatki o
brezposelnosti držav na primerih Češke in Slovaške ter Finske in Avstralije, ko
predstavljeni podatki ne odražajo stanja, predvsem revščine zaradi nesorazmerja
s plačami. Na Finskem delujejo tako, da so ustvarili enkrat mesečne timske
sestanke, kjer se srečujejo vsi deležniki (ministrstva, ZZZS, CSD-ji,..), ki si
izmenjajo informacije, aktivno sodelujejo in pri tem informacije krožijo. V
Avstraliji imajo zelo fleksibilen trg dela, kjer izvajalec pridobi koncesijo, s tem si
sam poišče brezposelne ljudi in jim pomaga pridobiti najmanj 20 sestankov za
delo na mesec. Po opravljenem delu, če se iskalec zaposlitve zaposli za 6 mesecev

dobijo celotna finančna sredstva. Državni aparat pa pri tem sodeluje z izvajalci in
delodajalci.

Slika 3: Udeleženci dogodka Socialne aktivacije, Poročna dvorana grad Ormož

Profesorica dr. Zinka Kolarič je predstavila nove raziskave o stanju socialnega
podjetništva v Sloveniji. Iz zavoda za zaposlovanje Sanja Belec pa je predstavila
vključenost v socialno aktivacijo pri uradih za delo.
Projektni partner Center za socialno delo Čakovec, Alenka Bilić, je predstavil
socialno mentorstvo kot obliko aktivacije na Hrvaškem in primere. Svoje izkušnje
z ranljivimi skupinami in primeri v Sloveniji na Centru za socialno delo v Celju
pa je predstavila mag. Olga Bezenšek Lalić.

Slika 4: mag. Olga Bezenšek Lalić

Iz Hrvaškega zavoda za zaposlovanje Marina Kodba je predstavila problematiko
brezposelnih oseb na trgu dela v Međimurski županiji.
Zaključni del dogodka Socialne aktivacije je bil pregled matrike sodelovanja
deležnikov pri izvajanju socialne aktivacije in ogled prakse v CPU Ormož.

Slika 5: Center ponovne uporabe Ormož

Pripravila: Deja Golčman

