Program socialne aktivacije – priložnost za
nov začetek na trgu dela!
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.
»V program Socialne aktivacije sem se vključila, ker sem
si želela spremembe dnevnega ritma, dodatnega
izobraževanja ter možnosti pridobitve novih delovnih
izkušenj.«

SOCIALNA AKTIVACIJA LITIJA
Točka SoDELOVANJA

Gre za dostopne, raznolike in kakovostne programe
socialne aktivacije za razvoj socialnih spretnosti in
veščin, dvig funkcionalnih kompetenc, pridobitev
znanj ter informacij, osebnosti razvoj in krepitev
moči. Nenazadnje pa nudi tesno oporo in pomoč pri
vračanju na trg dela.
»V programu sem spoznala
nove ljudi, nova znanja in
dobila možnost spoznati
poklic, ki me veseli.«

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada

VKLJUČITE SE LAHKO, če ste polnoletna oseba, ki
ima slovensko državljanstvo ali dovoljenje za stalno
bivanje in ste prejemniki denarne socialne pomoči
in/ali na Zavodu za zaposlovanje vpisani v evidenco
kot brezposelna ali kot začasno nezaposljiva oseba.
KAKO SE VKLJUČITE?
Vključite se preko enotne vstopne točke na Centru
za socialno delo (CSD) ter Urada za delo (UD) ali
kontaktirate izvajalca programa (IC Geoss). Obe
organizaciji sodelujeta s koordinatorji socialne
aktivacije in izvajalcem.
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.
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.

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):
 Modul 1/uvodni modul: 1 mesec/najmanj 48
ur: 4 ure/dan, 3 dni/teden – skupinsko
+ 1 ura/teden individualno
 Modul 2/izvedbeni modul: 4 mesece/najmanj
480 ur: 6 ur/dan, 5 dni/teden
+ 1 ura/teden individualno
(od tega najmanj 288 ur v okviru delovnih/učnih
projektov ali pri izbranem delodajalcu)
 Modul 3/izvedbeni 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:














»Lahko rečem, da mi je bilo v programu všeč. Res pa je da
sem bil bolj zadovoljen pri delodajalcu, tam sem dobil
AKTIVNOSTI
V PROGRAMU
LAHKO
izkušnjo del, pridobivanja
delovnih
navad.«

Spoznavanje udeležencev, krepitev njihove
samopodobe, družabne aktivnosti.
Motivacijske delavnice ter delavnice za
osebnostno rast in krepitev samopodobe.
Obiski predstavnikov različnih institucij
predstavitev potencialnih delodajalcev,
obiski različnih ustanov v lokalnem okolju
(npr. knjižnica, karierni center, kulturne
ustanove, telovadno društvo).
Učenje
sodelovanja
v
skupini
in
komunikacijskih veščin.
Spoznavanje
lokalnega
trga
dela,
predstavitev potencialnih delodajalcev v
lokalnem/regionalnem
okolju,
obiski
predstavnikov različnih organizacij.
Pregled prostih delovnih mest, priprava
prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava
življenjepisa, priprava na zaposlitveni
razgovor.
Izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja
novih kvalifikacij.
Svetovanje in pomoč pri iskanju in
vzpostavljanju kontaktov s potencialnimi
delodajalci.
Pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor
Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela
pri izbranih delodajalcih na način učenja
skozi delo.

KONTAKT:
Koordinatorja socialne aktivacije
REBOLJ PETER
 peter.rebolj@gov.si
 030 715 705
in

BARBARA GROBLJAR
 barbara.grobljar@gov.s
 030 715 706

Izvajalec programa (IC Geoss)
 info@ic-geoss.si
 031 737 399
Cesta komandanta Staneta 2, Litija

