
Socialna in ekonomska vključenost ranljivih skupin v Sloveniji - možni ukrepi 

za dvig zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij težje zaposljivih in neaktivnih 

oseb 

 

Izvedba:     Inštitut za družbene vede, Fakulteta za socialno delo, Inštitut Republike Slovenije za 

socialno varstvo 

Vodja projekta:     mag. Martina Trbanc 

Sodelavke:     Ružica Boškić, mag. Barbara Kobal, dr. Liljana Rihter 

Časovni potek:     2003 

Naročnik:     Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Dostopno:         Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Osrednja družboslovna knjižnica 

Jožeta Goričarja, Knjižnica Fakultete za socialno delo 

 

Raziskava o socialni in ekonomski vključenosti ranljivih skupin v Sloveniji se osredotoča na položaj 

tistih kategorij v populaciji, za katere predpostavljamo, da so med najbolj depriviranimi, na 

identifikacijo glavnih dejavnikov njihovega socialno-ekonomskega položaja (njihove značilnosti 

oziroma lastnosti, objektivne in subjektivne okoliščine, ki prispevajo k njihovi situaciji, prepletanje in 

so-pogojevanje različnih dejavnikov) ter na vprašanje njihovega položaja na trgu delovne sile in 

njihove (dejanske in potencialne) zaposljivosti. Položaj opazovanih ranljivih skupin nas zanima 

predvsem z vidika tega, kakšne so njihove ovire pri zaposlovanju in delu ter ali je mogoče te ovire 

odstraniti ali pa vsaj zmanjšati in s katerimi ukrepi. Zanima nas, kako na izbrane skupine delujejo že 

obstoječi socialni in predvsem zaposlovalski ukrepi ter kateri ukrepi bi še bili potrebni za lažjo 

socialno in ekonomsko integracijo oseb iz opazovanih ranljivih skupin ter za povečanje njihove 

zaposljivosti. 

V raziskavo smo zajeli predvsem skupine, o katerih sicer iz obstoječih statističnih in administrativnih 

virov ni na voljo veliko podatkov niti o obsegu njihove problematike, še manj pa glede njihovega 

položaja na področju dela in zaposlitve. Namenoma smo se torej osredotočili na skupine, o katerih 

sicer velja precej domnev in predpostavk, pa sorazmerno malo statističnih in raziskovalnih dejstev. 

Informacije in podatke o položaju oseb iz opazovanih ranljivih skupin smo pridobili predvsem skozi 

razprave v ekspertnih fokusnih skupinah, v katerih so sodelovali strokovni delavci javnih institucij, ki z 

njimi prihajajo v stik (centri za socialno delo, uradi za delo), skozi intervjuje s sodelavci nevladnih 

organizacij, ki nudijo pomoč in izvajajo programe za posameznike iz opazovanih skupin, ter skozi 

intervjuje s samimi posamezniki iz teh skupin. 

Raziskovalno poročilo je prikaz rezultatov raziskave in je narejeno na podlagi obstoječe strokovne 

literature, obstoječih raziskav ali študij na sorodno tematiko ter na podlagi kvalitativnih analiz 

strukturiranih intervjujev, opravljenih v empiričnem delu raziskave. 


