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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 

in Evropska unija iz sredstev Evropskega 

socialnega sklada. 

»Učenje je odkrivanje, da je nekaj 
mogoče ...« 

- Fritz Perls 
 

ZATO SE AKTIVIRAJ ... 

SAVINJ SKO -ŠALEŠ KA R EGIJA  
(Upr av ne  e not e  Ve le nje,  Žale c,  Mozi r je )  

Program za vključene osebe je 

BREZPLAČEN. 

 

Prejeta sredstva se NE izključujejo 

iz ostalih pravic 

(DENARNA SOCIALNA POMOČ). 

 
SOCIALNA AKTIVACIJA ZA 

LAŽJI VSTOP 

NA TRG DELA 

»AS – AKTIVIRAJ SE!«  

www.drustvo-novus.com 

www.facebook.com/soc.aktivacija 

Dru štv o  za  raz vo j  č l ov eških  vi ro v  i n  

so ci al nih  p ro gra mo v  

NOV U S 

Trg  ml a do st i  6  

(Po slo vna  sta vb a Fa rmi n,  

I I I .  na d strop j e,  l evo )  

3320 V el en j e  

 

H el en a Fel ic i ja n,  

v od ja  p ro gra ma  

gsm:  064 260 05 3  

e- mai l :  h el ena . fel ici jan @d ru stv o -

n ovu s.co m 

 

Šp ela  Ban ov šek,  

s t ro kov na  so d ela v ka  v  p ro gramu  

gsm:  064 260 05 4  

e- mai l :  sp ela .bano v sek@ d ru stv o -

n ovu s.co m 
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O pis  pr ogr ama  

Gre za NOVOST. Projekt, katere-

ga predmet je izvajanje aktivno-

sti, z vključenostjo različnih ak-

terjev in celostni pristop na po-

novno socialno aktivacijo oseb 

iz ciljne skupine. 

K om u je  pr ogr am namenjen?  

Osebam, mlajšim od 49 let, ki so 

v zadnjih 24-ih mesecih najmanj 

12- krat prejele denarno socialno 

pomoč. 

Tra janje  pr ogr am a  

11 mesecev. 

Up rav ičeni  s t r ošk i  za  vk l juče-

no oseb o 

Denarna nagrada (0,80 EUR/uro 

dejanske prisotnosti). 

Strošek za javni prevoz. 

Strošek za prehrano (3,70 EUR/

dan); pogoj min 4h dnevne pri-

sotnosti. 

Prejeta sredstva se NE izključu-

jejo iz ostalih pravic (denarna 

socialna pomoč). 

Prednost i   

 Prostovoljna vključitev.  

Modul V: Spremljanje udele-

žencev po koncu programa 

 

C i l j  pr og r am a  

 Ponuditi dostopen, kakovosten in 

raznolik program socialne aktivaci-

je, ki bo omogočil razvoj socialnih in 

zaposlitvenih kompetenc. 

 Dvig funkcionalne spretnosti za 

ponovno aktivacijo. 

 Pridobitev znanj in informacij za 

reševanje socialne problematike z 

aktivnim pristopom. 

 Pridobitev splošnih kompetenc, 

krepitev moči in motivacije za po-

novno aktivacijo na trgu dela. 

 Vključevanje v delovno aktivnost in 

opolnomočenje za vstop na trg 

dela. 

 Okrepiti povezovanje različnih de-

ležnikov v regijski enoti (izvedba 

programa z aktivnim povezovanjem 

z Zavodom RS za zaposlovanje, 

Centrom za socialno delo, občino, 

nevladnimi, izobraževalnimi in dru-

gimi organizacijami). 

 Podpora in strokovna pomoč 

pri iskanju rešitev. 

 Spodbujanje in zastopanje 

pri vzpostavljanju stikov z 

delodajalci, zavodi, ustano-

vami v lokalnem okolju. 

 Predstavitve, obiski in ogledi 

pri izvajalcih in delodajalcih 

v lokalnem okolju in zastopa-

nje pri vključevanju v njihove 

dejavnosti. 

 Aktivno preživljanje časa.  

 Vključevanje v dejavnosti in 

programe v lokalnem okolju. 

V se bina pr og r ama  

Vsebine v programu so modulsko 

zasnovane. 

Modul I: Uvodni modul s pripra-

vo individualnega izvedbenega načr-

ta. 

Modul II: Načrtovalni modul z 

naborom možnih delovnih aktivnostih. 

Modul III: Izvedbeni modul z 

IZVEDBO DELOVNIH AKTIVNOSTI, 

učenjem skozi delo in aktivnim sode-

lovanjem s projektnimi partnerji in 

drugimi deležniki. 

Modul IV: Pripravljalni modul z 

iskanjem izhodov posameznika. 


