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1 Uvod 
 

Pričujoče poročilo predstavlja končno poročilo Inštituta RS za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV) v 

okviru projektnih aktivnosti pri pilotnem projektu (operaciji) Razvoj in vzpostavitev celovitega modela 

socialne aktivacije, po sporazumu med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) in IRSSV (sporazum št. C2611-18-591110). Celotno operacijo Razvoj 

in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije MDDSZ izvaja s pretežnim financiranjem 

Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 

v obdobju 2014 – 2020 (SVRK, 2015).1  

Aktivnosti IRSSV v okviru projekta (operacije) Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne 

aktivacije so bile vezane na spremljanje in oceno poteka izvedbe operacij sistema socialne aktivacije (v 

nadaljevanju SA) in programov SA, potekale pa so v obdobju od marca 2018 do konca novembra 2019. 

Pri spremljanju in oceni izvajanja socialne aktivacije s strani IRSSV ni šlo za evalvacijo izvajanja projekta 

(operacije), saj se nismo ukvarjali s finančnimi vidiki učinkovitosti izvedbe, prav tako tudi nismo 

naslavljali vprašanja uspešnosti in učinkovitosti socialne aktivacije z vidika sistema socialnih pomoči 

(npr. koliko oseb, ki so pred vključitvijo v SA prejemale DSP, tega po zaključku vključitve ne potrebuje 

več oz. niso več med prejemniki socialnih pomoči). 

Osredotočili smo se predvsem na različne vidike vzpostavitve in delovanja sistema SA (npr. vpetost v 

obstoječo obravnavo uporabnikov v socialnem in zaposlitvenem sistemu, sodelovanje in povezovanje 

med ključnimi deležniki v SA, obravnava uporabnikov, izhodi iz programov), programov SA (npr. različni 

tipi programov, različnost izvajalskih organizacij in njihovih pristopov k izvajanju SA, dobre in slabše 

prakse v programih SA, fleksibilnost in odzivnost izvajalcev na potrebe uporabnikov, ocene in izkušnje 

izvajalcev) ter poglede, izkušnje in pridobitve uporabnikov SA. Vse navedene vidike spremljanja in 

ocene izvajanja SA smo presojali predvsem z vidika učinkov na uporabnike SA, tako v smislu 

neposrednih učinkov za vključene uporabnike, kot v smislu posrednih učinkov (npr. spremembe in 

pridobitve, ki jih SA prinaša v sistem obravnave uporabnikov CSD in UD). 

Izbira raziskovalnih pristopov in metod spremljanja in ocene izvajanja SA je bila v veliki meri pogojena 

s težavami pri dostopu do podatkov o uporabnikih SA, in sicer iz dveh razlogov: ker, zaradi varovanja 

osebnih podatkov uporabnikov, do njih in do dokumentov z osebnimi podatki in informacijami nismo 

imeli dostopa, ter zato, ker v skoraj treh letih izvajanja SA še ni vzpostavljen podporni informacijski 

sistem, ki bi omogočil dostop do vsaj osnovnih (anonimiziranih) socio-demografskih podatkov 

uporabnikov (spol, starost, izobrazba, delovna doba, dolžina brezposelnosti, ipd.). Vsi podatki, na 

katerih temelji to poročilo, so bili zato pridobljeni na enega od naslednjih načinov (1) anketiranje 

različnih akterjev, (2) informacije pridobljene iz nereprezentativnega vzorca anonimizirane 

dokumentacije o uporabnikih, (3) podatki in informacije o številu vključenih v SA in o številu programov 

SA, pridobljeni od MDDSZ (Projektne enote za delovanje SA, Projektne enote za izvajanje kohezijske 

politike). 

 
1 9. prednostna os Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; 
prednostna naložba Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja 
ter izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj 1: Vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije, ter specifični cilj 
2: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela (SVRK, 2015). Financiranje operacije poteka v 
razmerju 80 % evropskih sredstev in 20 % sredstev proračuna RS.  
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Z aktivnostmi v okviru pogodbe smo na IRSSV pričeli marca 2018, zaključile pa so se konec novembra 

2019. V tem obdobju smo pripravili štiri vmesna poročila.2 V prvem vmesnem poročilu (junij 2018) smo 

se osredotočili na spremljanje in oceno poteka vzpostavitve sistema SA z vidika vseh ključnih akterjev 

v sistemu (ustvarjalci politik, koordinatorke SA, kontaktne osebe za SA na CSD in kontaktne osebe za 

SA na uradih za delo). V drugem vmesnem poročilu (oktober 2018) smo se osredotočili na programe 

SA, izkušnje in ocene izvajalcev različnih tipov programov in značilnosti uporabnikov različnih tipov 

programov (kot smo jih ugotavljali na vzorcu uporabnikov). Tretje vmesno poročilo (april 2019) je bilo 

v celoti posvečeno izkušnjam, ocenam in mnenjem uporabnikov (vključenih v programe) SA. Četrto 

vmesno poročilo (oktober 2019) je zajelo izkušnje in poglede deležnikov (izbranih izvajalcev 

programov, koordinatork SA, kontaktnih oseb za SA s CSD in z UD) na socialno aktivacijo po zaključenih 

programih prvih štirih javnih razpisov. 

Končno poročilo spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije (sistema in programov) se časovno 

nanaša na obdobje prvih dveh let izvajanja SA, torej od začetka leta 2017 do jeseni 2019. Prvi programi 

SA so se začeli izvajati šele jeseni 2017, vendar so že dlje časa pred tem potekale intenzivne aktivnosti 

neposredno vezane na pripravo in izvajanje SA (npr. vzpostavitev PE za delovanje sistema SA, najem in 

oprema prostorov za delo koordinatorjev SA, zaposlitev koordinatorjev SA, izvedba javnih razpisov za 

izbor izvajalskih organizacij za programe SA in podpis pogodb z izbranimi izvajalskimi organizacijami, 

priprava naborov kandidatov za programe SA, ipd.) in tudi to vsaj delno zajemamo v poročilu. V 

obdobju, na katerega se nanaša naše končno poročilo, so bili izvedeni in zaključeni vsi programi in 

delavnice SA (v vseh ciklih in izvedbah), ki so potekali v okviru prvih štirih javnih razpisov MDDSZ za 

izvajalske organizacije programov SA. Z drugimi besedami: izvedeni in zaključeni so bili vsi dolgi, kratki 

A in kratki C ter vmesni programi SA.3  

Vsebinsko v končnem poročilu izhajamo in zajemamo iz vseh štirih vmesnih poročil ter strukturirano, 

po temah, povzemamo ključne ugotovitve in poudarke, do katerih smo prišli v dveh letih spremljanja 

SA.4 Končno poročilo tako predstavlja sintezo ugotovitev celotnega projekta spremljanja in ocene 

izvajanja socialne aktivacije in razmislek ob teh ugotovitvah, vključno s priporočili za izvajanje SA v 

prihodnje na koncu poročila. Za še podrobnejši pogled v podatke in analize posameznih tematik pa 

velja, da jih je treba poiskati v štirih vmesnih poročilih, ki podrobneje analizirajo posamezne tematike 

(prvo vmesno poročilo pogled in izkušnje deležnikov na vzpostavitev sistema SA; drugo vmesno 

poročilo značilnosti uporabnikov SA, različne vidike izvajanja programov SA ter izkušnje izvajalskih 

organizacij; tretje vmesno poročilo pogled in izkušnje uporabnikov SA; četrto vmesno poročilo izkušnje 

in ocene deležnikov po zaključenih programih SA prvih štirih javnih razpisov). Namen končnega 

poročila je predvsem strukturirano osvetliti, povzeti in izpostaviti ugotovitve glede različnih 

pomembnih tem in vprašanj, vezanih na izvajanje v prvih dveh letih, pri čemer upoštevamo in v 

končnem poročilu tudi navajamo poglede in ocene različnih deležnikov v socialni aktivaciji, ki se (zaradi 

svoje različne vloge v sistemu, različnih zornih kotov opazovanja in izkušenj, pa tudi zaradi različnih 

interesov) med seboj pogosto tudi razlikujejo. 

 
2 Prva tri vmesna poročila so (z dovoljenjem naročnika, tj. MDDSZ) objavljena na spletni strani IRSSV: 
https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#socialna-aktivacija   
3 MDDSZ je pred poletjem 2019 objavilo peti javni razpis za izvajalske organizacije za naslednje obdobje, v 
katerem je predvidelo izvedbo samo 8 mesečnih programov SA za različne ciljne skupine. Ti programi so se pozno 
jeseni 2019 že začeli izvajati, vendar jih v našem spremljanju nismo zajeli in se tudi poročilo nanje ne nanaša. 
4 Ponekod v končnem poročilu so zajeti tudi krajši izseki iz vmesnih poročil. 

https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#socialna-aktivacija
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Pričujoče končno poročilo je sestavljeno iz šestih poglavij. Poleg uvoda (poglavje 1) in seznama 

literature ter virov (poglavje 6) ga sestavljajo naslednja poglavja: metodološki pristop in pojasnila 

(poglavje 2), vsebinski kontekst in osnovni podatki o izvajanju SA (poglavje 3), ugotovitve in poudarki 

po ključnih tematikah (poglavje 4) ter zaključki in priporočila (poglavje 5).  

 

 

*** 

 

 

Avtorji poročila se iskreno zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje vsem deležnikom v projektu socialne 

aktivacije: PE za delovanje sistema SA na MDDSZ, PE za izvajanje kohezijske politike, koordinatorkam 

SA, kontaktnim osebam za SA na CSD in na UD, izvajalskim organizacijam, ki so izvajale programe in 

delavnice SA (po prvih štirih javnih razpisih MDDSZ za izvajalske organizacije), strokovnim vodjem in 

sodelavcem v programih SA ter uporabnikom SA. Vse naštete skupine deležnikov (razen obeh PE na 

MDDSZ) smo naslovili z različnimi vprašalniki (anketami) in/ali obiski na terenu in prav njihova 

odzivnost, pripravljenost za deljenje izkušenj in sodelovanje nam je omogočila vpogled v različne vidike 

izvajanja SA, dobre strani ter morebitne šibke točke poteka projekta. Še posebej se želimo zahvaliti 

koordinatorkam in koordinatorju SA, ki so nam pomagali tudi pri dostopu do uporabnikov (pošiljanje 

anket uporabnikom, saj IRSSV nima dostopa do njihovih osebnih podatkov). Na koncu pa še enkrat 

posebna zahvala vsem uporabnikom SA, ki so odgovorili na našo pisno anketo in nam sporočili svoje 

izkušnje, ocene in mnenja – te so za projekt spremljanja in ocene izvajanja SA namreč še posebej 

pomembni. 

 

  



8 
 

2 Metodološki pristop in pojasnila 
 

Kot zapisano že v uvodu tega poročila, je bil namen spremljanja in ocene izvajanja SA, ki ga je v obdobju 

od marca 2018 do konca novembra 2019 izvajal Inštitut RS za socialno varstvo, predvsem sprotno 

spremljanje različnih vidikov vzpostavitve in delovanja sistema SA ter programov SA in skozi vmesna 

poročila opozarjanje na izzive in problematične točke v delovanju SA. Tako pri aktivnostih IRSSV v 

okviru operacije SA in tudi v tem končnem poročilu ne gre za evalvacijo projekta SA, ki sicer še poteka. 

Prav tako se pri spremljanju nismo ukvarjali s finančnimi vidiki operacije in z njeno učinkovitostjo. 

Ključni vidiki, ki smo jih pri spremljanju in oceni uspešnosti izvajanja SA opazovali, so: 

- vidik delovanja sistema SA in pridobitev, ki jih SA prinaša v obravnavo uporabnikov na CSD in 

uradih za delo (torej pridobitev, ki jih SA prinaša v sistem zaposlovanja in v sistema socialnega 

varstva), 

- vidik pridobitev za uporabnike (kakšne učinke ima vključitev v SA za uporabnike), ter 

- vidik delovanja programov SA (s katerimi težavami so se soočali izvajalci programov, kakšne 

pristope so uporabljali, kako so pristopali k heterogenosti uporabnikov, koliko poudarka so 

imeli na socialnih vidikih programov in koliko na zaposlitvenih, ipd.). 

Pričujoče končno poročilo predstavlja sintezo ugotovitev štirih vmesnih poročil IRSSV pri projektu. 

Vsako od vmesnih poročil se je osredotočalo na drugo tematiko, in sicer prvo vmesno poročilo na potek 

vzpostavitve SA (sistema in programov); drugo poročilo na programe SA (vidik izvajalcev programov) 

in delno tudi na značilnosti uporabnikov; tretje vmesno poročilo na izkušnje uporabnikov s SA 

(uporabniški vidik); in četrto vmesno poročilo na oceno in refleksijo ključnih akterjev v SA po zaključku 

vseh programov SA izvedenih v okviru prvih štirih javnih razpisov MDDSZ za izvajalske organizacije. 

Končno poročilo predstavlja sintezo vseh ugotovitev pri projektu in je strukturirano po temah, za katere 

avtorji (raziskovalci IRSSV) ocenjujemo, da so za izvajanje SA in oceno uspešnosti tega izvajanja 

pomembne, hkrati pa so pomembne tudi za izvajanje operacije SA v prihodnje. Tako tretje poglavje 

končnega poročila predstavlja vsebinski kontekst in osnovne (objektivne) podatke o izvajanju SA, četrto 

poglavje pa predstavlja ugotovitve in poudarke po ključnih temah. Ugotovitve in poudarki po ključnih 

temah izhajajo iz refleksij in ocen ključnih akterjev projekta SA, ki jih raziskovalci povezujemo z 

objektivnimi podatki in postavljamo v kontekst namenov in ciljev SA ter učinkov na uporabnike. Teme 

ugotovitev in poudarkov končnega poročila (v četrtem poglavju) smo razdelili na tri skupine, in sicer: 

(1) teme vezane na sistem SA, (2) teme vezane na programe SA in (3) teme vezane na uporabnike SA. 

Dejansko se vsebine znotraj in med temi tematskimi skupinami prepletajo, nekatere pa delno posegajo 

v vse tri skupine oz. so vsaj delno dejansko horizontalne. 

Časovna točka, v kateri je nastalo končno poročilo IRSSV in s katere ocenjujemo uspešnost izvajanja SA 

do sedaj (kot zapisano, glede na doseganje zastavljenih ciljev in glede na učinke za uporabnike), je 

obdobje po zaključku izvajanja programov SA po prvih štirih javnih razpisih MDDSZ za izvajalske 

organizacije, tj. jesen 2019. Vsebina končnega poročila se nanaša na obdobje od začetka leta 2017 do 

jeseni leta 2019, torej na obdobje vzpostavitve sistema SA in izvajanja programov SA po prvih štirih 

javnih razpisih MDDSZ. 

Ključna težava, s katero smo se raziskovalci IRSSV soočali ves čas poteka spremljanja in ocene izvajanja 

SA, je bil dostop do podatkov. Pri tem ne mislimo na informacije o poteku izvajanja, delu koordinatork 

SA, številu izvajalcev, programov, njihovi razporeditvi, številu vključenih uporabnikov in podobne 

informacije, ki smo jih ves čas poteka spremljanja ažurno pridobivali od MDDSZ (predvsem PE za 

delovanje sistema SA in tudi PE za izvajanje kohezijske politike), ampak na podrobnejše vsebinske 
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podatke o uporabnikih, njihovi socio-demografski strukturi, predhodnih izkušnjah in problematikah, 

poteku vključenosti v SA, izstopih iz programov, situacijah po izstopih, učinkih SA na njih ipd.  

Za vsako osebo, ki se vključi v socialno aktivacijo, je na MDDSZ odprt poseben SPIS, v katerem se uradno 

beležijo oz. zbirajo vsi dokumenti o uporabniku, ki nastajajo skozi udeležbo v SA. Točka, na kateri se za 

posameznika (uporabnika) odpre SPIS (torej točka, ki jo razumemo kot vstop v sistem SA), je s strani 

posameznika podpisano soglasje za nadaljnjo obravnavo s strani koordinatorjev SA. V individualnem 

SPISu se nato zbirajo vsi dokumenti o uporabniku, vezani na njegovo udeležbo v SA, kot so: morebitni 

uradni zaznamki koordinatorjev glede individualnih razgovorov, individualni dogovor o vključitvi v 

program SA, pogodba o vključitvi v program SA, individualni izvedbeni načrt, individualna mesečna 

poročila, individualno zaključno poročilo izvajalca, zaključno poročilo koordinatorja. Žal raziskovalci 

IRSSV direktnega dostopa do podatkov teh poročil ne moremo imeti zaradi varovanja osebnih 

podatkov udeležencev SA (poleg tehničnih ovir, saj so dokumenti skenirani v SPISu, ki je informacijski 

sistem MDDSZ, do katerega imajo dostop le zaposleni MDDSZ – pooblaščeni za posamezne zadeve, 

fizično pa so dokumenti shranjeni v arhivu PESA). 

Predpostavljali pa smo možnost dostopa do anonimiziranih podatkov, ki naj bi se zbirali v načrtovanem 

podpornem informacijskem sistemu operacije (sistematično beleženje oz. vpisovanje v računalniško 

aplikacijo informacij o vseh procesih in stanjih v sistemu SA, informacij o uporabnikih vključenih v 

programe SA in o njihovem napredku ter povezanih informacij o izvajalcih in izvajanju programov), 

vendar MDDSZ podpornega informacijskega sistema še ni uspelo vzpostaviti.5  

Odsotnost podpornega informacijskega sistema v SA pomeni, da je zaenkrat vodenje vseh statistik v 

okviru projekta SA opravljeno ročno (na papirnat način oz. se informacije zbirajo v različnih 

preglednicah), kar ima za posledico kopičenje informacij v Excel preglednicah, hkrati pa se sistematično 

zbirajo le zelo osnovne informacije o udeležencih SA, saj Excel oblika ne omogoča preglednega zbiranja 

večjega obsega (predvsem bolj kvalitativnih) podatkov.6 To seveda bistveno zmanjšuje možnosti analiz 

in hitrega pregleda strukturnih podatkov o uporabnikih, o izvajalcih in tudi o procesih, ki potekajo v 

sistemu SA. Hkrati to tudi zmanjšuje zanesljivost podatkov, saj gre pri vključenosti v SA pogosto za 

fluidne in hitro spreminjajoče se situacije. Podatki tako pogosto niso povsem natančni (na primer, 

podatki o prekinitvah pogodb o vključenosti in o predčasnih izstopih uporabnikov iz programov). 

Predvsem pa manjkajo bolj vsebinski podatki o socialni strukturi udeležencev, njihovih problematikah, 

njihovem napredku v SA in situacijah po izhodih. Na tem mestu tako poudarjamo, da odsotnost 

informacijske podpore sistemu SA predstavlja in bo predstavljala problem predvsem z vidika 

preglednosti in analiziranja podatkov in spremljanja udeležencev SA. S trajanjem projekta (operacij) SA 

se količina podatkov in informacij povečuje, v sistem je vključenih vedno več uporabnikov in 

spremljanje zgolj preko Excel preglednic bo verjetno postajalo vse manj zanesljivo. Informacijska 

podpora delovanju sistema SA je torej nujna. 

 
5 Celoten projekt SA je bil s strani MDDSZ zastavljen preko treh glavnih operacij, in sicer (1) vzpostavitev in 

delovanje sistema SA, (2) vzpostavitev informacijske podpore sistemu SA (sistematično beleženje informacij v 
poseben informacijski sistem, vzpostavljen posebej z namenom podpore delovanju SA), (3) programi SA (javni 
razpisi za izbor izvajalskih organizacij). Medtem ko sta bili prva in tretja operacija izpeljani v zastavljenih 
časovnih rokih, je bila druga odložena, poteka s časovno zamudo in informacijske podpore sistemu SA še vedno 
ni. Razlog za časovni zamik pri pripravi informacijske podpore sistemu SA je bila predvsem časovna stiska 
MDDSZ pri izpeljavi kompleksnih postopkov za vzpostavitev in delovanje sistema SA ter izpeljavi javnih razpisov 
za programe SA.  
6 Osnovne podatke o vključenih osebah v SA v Excel preglednice vpisujejo koordinatorji SA, nato pa te 
preglednice združujejo v enotno preglednico zaposlene v PE za delovanje sistema SA.    
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Ob odsotnosti (delujočega) informacijskega sistema na ravni celotne SA, smo se pri spremljanju in 

oceni izvajanja SA osredotočili na pridobitev in analizo treh tipov podatkov, in sicer: (1) podatkov o 

uporabnikih SA in programih SA, ki jih zbira MDDSZ (predvsem PE za delovanje sistema, tudi PE za 

izvajanje kohezijske politike), (2) anketno zbiranje informacij, ocen in izkušenj različnih akterjev v SA, 

(3) informacije pridobljene z analizo vzorca anonimizirane dokumentacije o uporabnikih.   

Za pripravo vmesnih poročil in tega končnega poročila smo uporabili kombinacijo kvantitativnih in 

kvalitativnih pristopov in metod analize podatkov. Namen kombiniranja kvantitativnih in kvalitativnih 

pristopov je, da poskušamo pogostost pojavljanja določenih pojavov, značilnosti, praks delovanja 

opisati z deleži ali z absolutnimi številkami, z analizo vsebine pa nato podrobneje opisati ključne 

poudarke in vsebine. 

Kvantitativne metode so bile uporabljene pri: 

- prikazu podatkov, pridobljenih od MDDSZ (v agregirani obliki), o številu in gibanju 

uporabnikov SA v različnih fazah SA, o izvajalskih organizacijah (lokacije, tipi programov), o 

delu koordinatorjev SA in podobno; tu je bil uporabljen prikaz v različnih preglednicah, 

ločeno po kohezijskih regijah, po tipih programov, ipd. 

- Pri izvedbi anketiranj ključnih akterjev v SA in pri osnovnem prikazu z anketami pridobljenih 

podatkov (univariantne in bivariantne statistične analize). 

Kvalitativne metode so bile uporabljene pri: 

- analizi odprtih vsebinskih vprašanj v anketnih vprašalnikih; 

- analizi podatkov pridobljenih iz vzorca anonimizirane dokumentacije o uporabnikih; 

- strukturiranem prikazu razprave v fokusni skupini z oblikovalci sistema SA7; 

- analizi informacij pridobljenih s terenskimi obiski v izvajalskih organizacijah (programih). 

V nadaljevanju podrobneje navajamo metodološka pojasnila o anketnem zbiranju podatkov in njihovi 

analizi, o analizi podatkov iz vzorca dokumentacije uporabnikov ter o terenskih obiskih v izbranih 

izvajalskih organizacijah. Vse omenjene analize so bile uporabljene v vmesnih poročilih, na njih pa 

temeljijo tudi ugotovitve in povzetki po ključnih temah v tem končnem poročilu. 

 

  

 
7 Pod oblikovalci sistema razumemo tiste predstavnike institucij, oddelkov in organizacijskih enot (predvsem 

MDDSZ, pa tudi ZRSZ in CSD), ki so sodelovali pri različnih vidikih in delih postopkov in odločitev konkretne 
vzpostavitve sistema SA in tudi izbire izvajalskih organizacij za programe SA. Na razpravo v fokusni skupini smo 
povabili predstavnike Direktorata za socialne zadeve, predstavnike PE za izvajanje kohezijske politike, 
predstavnike PE za delovanje sistema SA (vodstvo PE), predstavnike Urada za izvajanje kohezijske politike ter 
predstavnike ZRSZ (centralne službe) in predstavnika CSD (CSD Moste-Polje). Namen fokusne skupine je bil 
reflektirati opravljeno delo pri vzpostavitvi sistema SA z vidika odstopanj od zastavljenih načrtov, težav in 
spremenjenih okoliščin. Predhodno smo vsem vabljenim na razpravo v fokusni skupini poslali izhodišča za 
pogovor (priložena v prvem vmesnem poročilu). Razprava v fokusni skupini je potekala v prostorih MDDSZ, 
28.3.2018.  
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2.1 Anketiranja ključnih akterjev v SA 
 

V obdobju trajanja spremljanja in ocene izvajanja SA (marec 2018 – november 2019) smo sodelavci 

IRSSV izvedli več anketiranj ključnih akterjev v SA z namenom pridobiti njihova mnenja, ocene, izkušnje, 

in poglede na potek SA, njihovo lastno vlogo v SA, učinke SA ipd. Tako pridobljene informacije in 

podatki sicer odražajo relativno subjektivne poglede akterjev na SA, kateri so v veliki meri 

determinirani z njihovo vlogo (in interesi) znotraj SA, zato smo jih analizirali z vidika namenov in ciljev 

SA in poglede različnih akterjev med seboj primerjali.  

Izvedli smo anketiranja naslednjih akterjev SA: 

- koordinatorke SA (maj 2018 in september 2019), 

- kontaktne osebe za SA na CSD in kontaktne osebe za SA na UD (maj 2018 in september 2019), 

- izvajalce vseh tipov programov SA (september 2018), 

- uporabnike SA, tj. osebe vključene v SA (februar-marec 2019). 

Vsa anketiranja koordinatork SA, kontaktnih oseb na CSD in na UD ter izvajalcev programov SA smo 

opravili v obliki spletnega anketiranja (pri čemer so bili vprašalniki najprej pripravljeni v papirni obliki 

in testirani, nato pa preneseni v spletno okolje z orodjem 1-ka), medtem ko je bila anketa namenjena 

uporabnikom SA v pisni obliki. Anketni vprašalniki so bili v vseh primerih zastavljeni kot kombinacija 

vprašanj zaprtega in odprtega tipa, ter so omogočali pretežno univariatno analizo ter kvalitativno 

analizo odprtih odgovorov. Pri vprašanjih zaprtega tipa je šlo večinoma za stopnjo strinjanja 

anketiranca z zastavljenimi trditvami ali za ocenjevanje na lestvici od 1 (najmanj; najslabše) do 5 

(največ; najboljše). Pri vprašanjih odprtega tipa pa je šlo za vprašanja, na katera so respondenti prosto 

odgovarjali (prosto vpisovali odgovore in razmisleke).  

 

2.1.1 Anketiranje koordinatork SA, kontaktnih oseb za SA na CSD in na UD  
Anketiranje koordinatork SA in kontaktnih oseb na CSD in na UD smo opravili dvakrat (v dveh sklopih), 

in sicer maja 2018 (za potrebe prvega vmesnega poročila) in septembra 2019 (za potrebe četrtega 

vmesnega poročila). Namen prvega anketiranja je bil pridobitev izkušenj, ocen in mnenj koordinatork 

ter kontaktnih oseb na CSD in na UD z vzpostavitvijo in delovanjem sistema in programov SA, njihovega 

pogleda na potrebo po SA in njihovih izkušenj z vzpostavitvijo medsebojnega sodelovanja in z 

uporabniki v sistemu. Namen drugega anketiranja, leto in štiri mesece kasneje, je bil pridobiti 

informacije o izkušnjah, ocenah in mnenjih istih akterjev na časovni točki po zaključku vseh programov 

in delavnic SA, ki so se izvajali v okviru prvih štirih javnih razpisov MDDSZ za izvajalske organizacije. 

Nekaj anketnih vprašanj je bilo v prvem in drugem sklopu anketiranj identičnih (kar je omogočilo nekaj 

časovne primerjave glede ocen respondentov), večina pa jih je bilo različnih, saj so se v drugem sklopu 

anketiranja vprašanja nanašala na daljše časovno obdobje, več izkušenj, na oceno koristi za uporabnike 

in priporočila za prihodnje izvajanje SA. 

V obeh sklopih anketiranj (maja 2018 in septembra 2019) smo pripravili tri različice anketnega 

vprašalnika, saj so se nekatera vprašanja glede na specifično vlogo akterjev v sistemu SA razlikovala, 

nekatera vprašanja pa smo postavili samo koordinatorkam SA ali samo kontaktnim osebam na CSD in 

na UD.8  

 
8 Anketni vprašalniki prvega sklopa anketiranj koordinatork SA, kontaktnih oseb na CSD in na UD (maja 2018) so 
priloženi kot Priloga 3 pri prvem vmesnem poročilu; anketni vprašalniki drugega sklopa anketiranj koordinatork 
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V obeh sklopih anketiranj smo na elektronske naslove koordinatork SA, CSD in Območnih služb ZRSZ 

naslovili dopise s pojasnilom in prošnjo za izpolnitev spletne ankete, skupaj s povezavo na anketo 

(pripravljeno v spletnem orodju 1-ka).9 Vsakič smo poslali tudi opomnike za izpolnitev ankete in v 

nekaterih primerih tudi telefonsko pozivali na izpolnitev. Vztrajanje pri izpolnitvi vprašalnikov čim 

večjega dela vseh treh ciljnih skupin, je na koncu rezultiralo v visokih stopnja odgovorov (odziva) pri 

vseh treh skupinah akterjev v obeh sklopih anketiranj. 

Pri prvem sklopu anketiranj, maja 2018, so bili podatki o odzivu oz. pridobljenih odgovorih naslednji: 

- od 48 koordinatork SA smo dobili 39 izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 81,3 % odziv. 

Dejansko je bilo v času anketiranja (maj 2018) aktivnih le 39 koordinatork SA, ostale so bile na 

materinskem oz. starševskem dopustu ali daljši bolniški odsotnosti, kar pomeni, da smo z 

anketo oz. vprašalnikom zajeli odgovore vseh koordinatork SA aktivnih v maju 2018. 

- Od 62 CSD smo pridobili odgovore 54 CSD oz. 54 kontaktnih oseb za SA iz CSD, kar predstavlja 

87,1 % odziv.  

- Od 58 UD smo pridobili odgovore (izpolnjen vprašalnik) 56 UD oz. 56 kontaktnih oseb za SA iz 

UD, kar predstavlja 96,6 % odziv. 

V drugem sklopu anketiranj, septembra 2019, so bili podatki o odzivu naslednji: 

- od 40 koordinatork SA (ki so v času anketiranja, torej septembra 2019 aktivno delovale kot 

koordinatorke), jih je na anketo odgovorilo 36, kar predstavlja 90 % stopnjo odgovorov; 

- od 63 CSD so na anketo odgovorile kontaktne osebe 59 CSD, kar predstavlja stopnjo 

odgovorov 94,7 %; 

- od 58 UD je na anketo odgovorilo 47 kontaktnih oseb UD, kar predstavlja stopnjo odgovorov 

81 %. 

 

2.1.2 Anketiranje izvajalskih organizacij, strokovnih vodij in drugih izvajalcev programov SA  
Namen anketiranja vodstva izvajalskih organizacij in strokovnih vodij ter drugih izvajalcev programov, 

ki so izvajali kratke (A in C), dolge in vmesne programe SA je bil pridobiti vpogled v dogajanje v 

programih SA. Anketiranje je bilo izvedeno v septembru in oktobru 2018, analiza odgovorov pa je bila 

podrobno prikazana v drugem vmesnem poročilu. 

Tudi anketiranje izvajalcev programov SA je bilo izvedeno v obliki spletnih vprašalnikov (v spletnem 

orodju 1-ka smo pripravili smo tri različice vprašalnika, glede na tip programov in njihove specifike).10 

Področja, na katera so bila vezana vprašanja, so bila naslednja: javni razpis za razvoj in izvedbo 

programov, navezovanje stikov z drugimi deležniki in informativne predstavitve; konkretne vsebine, 

metode dela in aktivnosti v posameznih modulih programa; izkušnje z uporabniki programa; 

sodelovanje z drugimi deležniki v SA; zunanje okoliščine izvajanja programa, samoocena izvedbe 

programa ter predlogi glede razvoja programov SA vnaprej.  

 
SA, kontaktnih oseb na CSD in na UD (september 2019) pa so priloženi kot Priloga 2 četrtega vmesnega 
poročila. 
9 Elektronske naslove koordinatork SA smo pridobili od PE za delovanje sistema SA. V primeru kontaktnih oseb 
za SA na CSD smo elektronsko pošto naslovili na vse CSD s prošnjo, da jo posredujejo kontaktnim osebam za SA. 
V primeru kontaktnih oseb za SA na UD pa smo elektronsko pošto naslovili na Območne službe ZRSZ, s prošnjo 
da jo posredujejo kontaktnim osebam na UD.  
10 Vse tri verzije anketnih vprašalnikov za izvajalce programov SA so dostopne kot Priloga 1 v drugem vmesnem 
poročilu. 
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Enota opazovanja, za katero smo pridobili informacije, je bila v primeru dolgih in vmesnih programov 

SA posamezen program, v primeru kratkih programov SA (obeh tipov) pa izvajalska organizacija. To 

pomeni, da smo v primeru dolgih in vmesnih programov SA vprašalnike naslovili na strokovne vodje 

posameznih programov (ali na izvajalske organizacije, ki izvajajo te programe, s prošnjo, da jih 

posredujejo vsem strokovnim vodjem programov). V primeru kratkih programov obeh tipov pa smo 

izvajalske organizacije prosili, da na vprašalnik odgovarjajo na podlagi izkušenj vseh delavnic, ki so jih 

že izvedli ali jih izvajajo. V obeh primerih smo dali respondentom navodilo, da se pri odgovarjanju lahko 

posvetujejo z vsemi sodelujočimi izvajalci in z vodstvom izvajalske organizacije – nekatera vprašanja v 

vprašalnikih so se namreč nanašala bolj na vsebino programa in na uporabnike, druga pa bolj na razpis, 

organizacijske izkušnje in predloge, zunanje okoliščine izvajanja ipd.  

Kontaktne naslove izvajalskih organizacij programov SA smo pridobili od MDDSZ. Na njihove 

elektronske naslove so bili dopisi s prošnjo za izpolnitev spletne ankete in povezavo na anketo poslani 

septembra 2018. 

Za dolge programe SA smo izpolnjene vprašalnike pridobili od strokovnih vodij 22 programov (od 25 

programov, ki so se izvajali v prvem ciklu dolgih programov), kar predstavlja 88 % vseh dolgih 

programov v prvem ciklu izvajanja. Smo pa z izpolnjenimi vprašalniki zajeli vseh 16 izvajalskih 

organizacij, tako da smo dejansko pridobili izkušnje in ocene vseh izvajalskih organizacij, četudi ne vseh 

njihovih programov. 

Za kratke programe SA smo izpolnjene vprašalnike dobili od vseh sedmih izvajalskih organizacij, ki so 

izvajale delavnice kratkih programov (med njimi so 3 izvajalske organizacije izvajale delavnice kratkih 

programov tipa A in 4 izvajalske organizacije delavnice kratkih programov tipa C). Izvajalske 

organizacije, ki so izvajale kratke programe SA smo torej pokrili v celoti (100 %), pridobili pa smo po en 

izpolnjen vprašalnik na organizacijo. 

Za vmesne programe SA smo izpolnjene vprašalnike pridobili od strokovnih vodij vseh 13 programov, 

ki so se izvajali v prvem ciklu vmesnih programov (12 izvajalskih organizacij je izvajalo po en vmesni 

program, ena izvajalska organizacija pa dva vmesna programa). Kot v primeru kratkih programov, je 

bila tudi pri vmesnih programih SA odzivnost izvajalcev 100 %. 

Informacije (kvantitativne in kvalitativne), ki smo jih pridobili z vprašalniki, predstavljajo izkušnje, 

ocene, mnenja in predloge izvajalcev programov. Kot take niso objektivna dejstva in samo iz njih ne 

moremo sklepati na kvaliteto izvajanja programov, saj se v njih skrivajo tudi interesi, specifične situacije 

izvajalcev in njihov položaj znotraj operacije socialne aktivacije.   

 

2.1.3 Anketiranje uporabnikov SA 
Z izrazom uporabniki programov SA v tem poročilu (in v vmesnih poročilih) označujemo osebe, ki so 

oz. so bile vključene v različne tipe programov SA. Za potrebe anketiranja smo kot ciljno skupino 

naslovili vse uporabnike SA, ki so bili v programe (katerega koli tipa) vključeni od začetka izvajanja 

(jesen 2017) do konca leta 2018 (31.12.2018) oz. so v tem obdobju podpisali pogodbo o vključitvi v 

program SA in so bili vsaj nekaj časa tudi dejansko vključeni v program (so imeli izkušnjo vključenosti v 

program). Anketiranje je potekalo na pisni (papirni) način in sicer od sredine februarja do sredine 

marca 2019. Za pisno anketiranje po pošti (natisnjene ankete poslane po pošti na naslove uporabnikov 

SA) smo se odločili tako iz tehničnih razlogov (vsi uporabniki nimajo elektronskih naslovov in dostopa 

do računalnika in interneta) kot zaradi različnosti situacij uporabnikov SA glede vključenosti v programe 

(nekateri so predčasno izstopili iz programa, nekateri so bili v programu do konca in so ga že zaključili, 
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nekateri so bili vključeni v program v času anketiranja), zaradi česar jih nismo mogli (vseh) zajeti v 

programih. 

Anketni vprašalnik je bil sorazmerno kratek, saj smo se trudili narediti anketo čim bolj razumljivo, 

časovno nezahtevno in nezahtevno za izpolnjevanje, hkrati pa v največji možni meri omogočiti 

uporabnikom, da dejansko izrazijo svoje izkušnje, mnenja in ocene glede socialne aktivacije.11 

Vprašanja so se tako nanašala na razloge za vključitev, delo koordinatork z uporabniki, različne vidike 

izvajanja oz. poteka programov (vsebina, izvajalci, pridobitve, počutje v programu), samooceno koristi 

in zadovoljstva s programom, situacijo uporabnika v času anketiranja in podobno. V anketnem 

vprašalniku smo uporabili kombinacijo zaprtih vprašanj (npr. strinjanje s trditvami na lestvici od 1 do 3 

ali od 1 do 5; obkroževanje odgovorov, s katerimi se respondent strinja ali ki veljajo zanj) in odprtih 

vprašanj, na katera so respondenti prosto odgovarjali.  

Ker IRSSV nima dostopa do osebnih podatkov uporabnikov SA, smo (po dogovoru z MDDSZ) zaprosili 

koordinatorke SA, da pripravijo sezname uporabnikov, ki ustrezajo zgoraj zapisani definiciji ciljne 

skupine. Vseh takih uporabnikov SA je bilo 1.747 in za vse smo pripravili anketne materiale ter jih 

poslali na naslove RME. Koordinatorke SA so potem na anketne materiale (že v ovojnici) napisale 

naslove uporabnikov in jih odposlale. Anketnim materialom je bila priložena tudi ovojnica z naslovom 

IRSSV in znamko, da so lahko uporabniki vrnili izpolnjeno anketo.  

V nadaljevanju predstavljamo vzorec anketirancev, ki so se odzvali našemu vabilu k sodelovanju v 

raziskavi. Vprašalnik je izpolnilo 316 uporabnikov dolgih programov, 117 uporabnikov kratkih A 

programov, 28 uporabnic kratkih C programov ter 140 uporabnikov vmesnih programov. Skupaj smo 

tako prejeli 601 izpolnjen vprašalnik. Stopnja odgovora je bila najvišja med uporabniki vmesnih 

programov (42,1 %), najnižja pa med uporabnicami kratkih programov tipa C (22,6 %).  

Preglednica 2.1: Stopnja odgovora ankete med uporabniki SA (N) 

 Število vseh 
uporabnikov v 
opazovanem obdobju 
= število poslanih 
vprašalnikov 

Število prejetih 
odgovorov 

Stopnja odgovora 

Dolgi programi 960 316 32,9 % 

Kratki programi tipa A 331 117 35,3 % 

Kratki programi tipa C 124 28 22,6 % 

Vmesni programi 332 140 42,1 % 

Skupaj 1.747 601 34,3 % 

 

Skupaj je bila stopnja odgovora 34,3-odstotna. Na vprašalnik je torej odgovorila dobra tretjina vseh, ki 

smo jih zaprosili za sodelovanje. Čeprav stopnja odgovora ne zadosti v celoti znanstvenim kriterijem 

(glej npr. Kalton in Vehovar 2001), ocenjujemo, da je v konkretnem primeru sorazmerno visoka. Vzroka 

za našo oceno sta dva, in sicer (1) anketiranje je potekalo po pošti, kjer je stopnja odgovora običajno 

nižja (Leeuw 1992) in (2) na doseženo stopnjo odgovora raziskovalci nismo imeli znatnega vpliva. 

Leeuw (1992) kot pomembne dejavnike, ki vplivajo na stopnjo odgovora, opredeli vsebino vprašalnika, 

dolžino, organizacijo anketiranja, število poskusov oz. ponovnih pozivov k anketiranju. Raziskovalci 

smo postopek anketiranja poskusili v največji možni meri administrativno in vsebinsko poenostaviti ter 

slediti navedenim kriterijem, omejeni pa smo bili pri pošiljanju opomnikov ter drugih spodbud k 

 
11 Anketni vprašalnik je dosegljiv v Prilogi 1 k tretjemu vmesnemu poročilu. 
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anketiranju. Uporabnike smo k sodelovanju povabili le enkrat, pri tem pa smo se zanašali na visok 

interes udeležencev za to, da izrazijo svoje mnenje, ter pomoč koordinatork SA in tudi strokovnih 

delavcev v programih (za še vključene v programe), da uporabnike čim bolj poskusijo spodbuditi k 

sodelovanju. 

Vse prejete polno ali delno izpolnjene vprašalnike smo na IRSSV vnesli v posebej pripravljen vnosnik (v 

Excel orodju). Pri tem smo vnašali tudi vprašalnike, ki so bili izpolnjeni le delno, v delih, kjer je bilo 

odgovor mogoče enoznačno vnesti. Posledično število odgovorov pri različnih vprašanjih nekoliko 

variira.  

Žal reprezentativnosti vzorca respondentov nismo mogli ugotavljati,12 kljub temu pa ocenjujemo, da 

smo zaradi sorazmerno visoke stopnje odgovora pridobili ustrezen vzorec, ki še v dovoljšni meri odraža 

mnenja, ocene in izkušnje uporabnike SA.13 

Z anketnim vprašalnikom smo pridobili tako kvantitativne kot kvalitativne podatke, mnenja ter ocene 

uporabnikov. Kvantitativne podatke smo analizirali s pomočjo orodja IBM SPSS Statistics, kvalitativne 

informacije (odgovore, ki so jih anketirani uporabniki prosto vpisovali, pri čemer jih nismo omejevali 

pri tematikah ali jim tematike sugerirali) pa smo analizirali z orodjem MaxQDA (orodje za analizo 

besedil). 

 

2.2 Analiza podatkov pridobljenih iz vzorca anonimizirane dokumentacije o 

uporabnikih 
 

Ker razen tega, da osebe, ki vstopajo v SA, ustrezajo pogojem določenim za ciljne skupine posameznih 

tipov programov SA, o uporabnikih SA, njihovih socialnih in zdravstvenih problematikah, predhodnih 

izkušnjah, ciljih in pričakovanjih od SA, ne vemo skoraj ničesar, smo za osvetlitev tega, kdo so 

pravzaprav uporabniki SA, analizirali podatke pridobljene iz vzorca dokumentacije o uporabnikih SA 

(individualni dogovori in pogodba o vključitvi, ter individualno zaključno poročilo koordinatorja za 

osebe, ki so SA že zaključile).  

Za namen podrobnejše analize značilnosti in problematik uporabnikov socialne aktivacije, smo od 

MDDSZ, PE za delovanje sistema SA, avgusta 2018 pridobili anonimizirane informacije o vzorcu oseb, 

vključenih v SA. Podatki so bili pripravljeni na podlagi dokumentacije, ki se skozi postopek vključevanja 

 
12 Da bi lahko ugotavljali reprezentativnost vzorca uporabnikov SA, ki so odgovorili na naš vprašalnik, glede na 
vse uporabnike SA, bi morali demografsko strukturo vzorca respondentov primerjati z demografsko strukturo 
celotne populacije uporabnikov SA (demografsko strukturo 601 uporabnikov, ki so odgovorili na naš vprašalnik, 
z demografsko strukturo vseh 1.747 uporabnikov SA). Žal demografski podatki za celotno populacijo 
uporabnikov SA niso na voljo, saj se sistemsko na nacionalni ravni (na ravni sistema SA) ne zbirajo, ker še ni 
vzpostavljena informacijska podpora SA. Vzorčnih podatkov tako ne moremo primerjati s celotno populacijo 
uporabnikov SA, da bi ocenili kakovost vzorca.  
13 Med anketiranimi uporabniki SA je uporabnic programov tipa C le 28, zato je njihove odgovore nujno 
interpretirati z veliko mero previdnosti (rezultati so zgolj ilustrativni in jih ne moremo posploševati na vse 
uporabnice kratkih C programov). To še posebej velja zaradi dejstva, da smo ob vnosu ugotavljali, da so bili 
nekateri vprašalniki uporabnic kratkih programov tipa C izpolnjeni identično, kar nakazuje, da so jih uporabnice 
izpolnjevale skupaj z izvajalci programov ali skupaj s kulturnimi mediatorkami, saj morda same vprašanj niti niso 
razumele (zaradi slabega znanja slovenskega jezika in verjetno tudi slabše funkcionalne pismenosti, kot izhaja iz 
njihove prevladujoče nizke izobrazbe) – to pa je verjetno vplivalo tudi na v povprečju najbolj pozitivne 
odgovore od vseh skupin uporabnikov.  
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zbira o vključenih (individualni dogovori, pogodba o vključitvi, zaključno poročilo koordinatorja) za 

vzorec (vzorce) uporabnikov različnih tipov programov SA (vnešenih v SPIS).  

Vzorec uporabnikov programov SA je neslučajnosten. Gre za priložnosten vzorec, vezan na skupino 

uporabnikov, za katere so bili podatki dostopni in vneseni v bazo od začetka izvajanja SA do avgusta 

2018, tako da je vzorec različno velik za različne tipe programov. Večina informacij in podatkov za 

uporabnike v vzorcu je bila zbrana kvalitativno preko polstrukturiranega intervjuja (npr. individualni 

dogovor o vključitvi, ki nastane na podlagi poglobljenih razgovorov koordinatorja SA in uporabnika) in 

odgovori uporabnikov posledično ne sledijo predefinirani shemi, pač pa se preko lastnih zgodb dotikajo 

raznolikih tematik in problemov. Zaradi narave neslučajnostnega vzorca uporabnikov SA posplošitev 

informacij na celo populacijo uporabnikov ni mogoča, informacije se v celoti nanašajo samo na vzorec. 

Tudi pri podatkih na vzorcu sicer lahko govorimo le o ocenah, podatki so namreč večkrat kodirani: 

prvič, ko so besede uporabnikov v poročilih povzemali koordinatorji ter v nadaljevanju še preko naše 

interpretacije in umestitve v kodirno shemo. Kljub temu ocenjujemo, da informacije pridobljene iz 

anonimizirane dokumentacije o uporabnikih SA, prikažejo dobro ilustracijo heterogenosti ciljne 

skupine SA in dober vpogled v naravo njihovih problematik, pričakovanj in izkušenj. 

V vzorec so bile vključene informacije za 639 uporabnikov SA, od tega je: 

- 428 (67,0 %) uporabnikov dolgih programov, 

- 110 (17,2 %) uporabnikov kratkih A programov, 

- 36 (5,6 %) uporabnic kratkih C programov in 

- 65 (10,2 %) uporabnikov vmesnih programov. 

Velikost vzorca uporabnikov dolgih programov SA predstavlja 77,5 % vseh uporabnikov, ki so sklenili 

pogodbo o vključitvi v dolg program SA v času od začetka izvajanja do 1. 8. 2018. Za kratke programe 

(A in C skupaj) smo v vzorec zajeli 37,8 % od vseh uporabnikov s sklenjeno pogodbo do 1. 8. 2018, in 

za vmesne programe 29,0 % od vseh uporabnikov s sklenjeno pogodbo do 1. 8. 2018.  

Za vse navedene uporabnike so bile vključene in analizirane informacije iz individualnih dogovorov o 

vključitvi v SA in/ali pogodbe o vključitvi v SA. Za uporabnike iz vzorca, ki so SA že zaključili (predčasno 

ali redno), so bile vključene tudi informacije iz zaključnih poročil koordinatorjev SA (zaključna poročila 

koordinatorjev so pripravljena po zaključenem tri mesečnem spremljanju udeleženca po zaključku 

programa oz. po izstopu iz programa), in sicer predvsem v delu, v katerem so zapisana mnenja in ocene 

uporabnikov glede doseganja ciljev vključitve ter njihovi vtisi o programih SA. 

Anonimizirane podatke smo kodirali po problematikah in vsebinah v programu za kvalitativno analizo 

MaxQDA ter jih naknadno kvantitativno analizirali s programov IBM SPSS Statistics. V grobem smo se 

osredotočili na informacije o uporabnikovi primarni družini (odnosi, problematike), ključne dogodke v 

otroštvu in mladosti ter odraslosti, na izkušnje z izobraževanjem, trgom dela, stanovanjsko situacijo, 

zdravstveno stanje, socialno mrežo, uporabnikove prejemke, vsakdanje aktivnosti, na uporabnikove 

splošne življenjske cilje in cilje, ki so si jih zastavili v povezavi s SA, izkušnje s SA ter situacijo in ocene 

po zaključku SA. Beležili smo tudi uporabnike, ki so predčasno zaključili z izvajanjem programa. Med 

avgusta 2018 pridobljenimi anonimiziranimi podatki (spisi) o vzorcu uporabnikov SA jih je bilo 140 (21,9 

%) takih, ki so vsebovali zaključno poročilo koordinatorja. Od teh je 126 spisov takšnih, ki vsebujejo 

vsaj osnovne informacije o uporabnikovih pogledih na program in uporabnikovih izkušnjah s SA in so 

torej uporabni za potrebe analize, ki se osredotoča na uporabniški pogled na SA.  
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2.3 Terenski obiski v izbranih izvajalskih organizacijah (v programih) 
 

Terenske obiske v izbranih programih SA smo izvedli v juniju in začetku julija 2019 z namenom 

opazovanja, kako so programi videti v praksi, ter z namenom strukturiranega pogovora z izvajalci 

programov in/ali vodstvom izvajalske organizacije na vnaprej določene teme (poglobljen razgovor o 

temah) ter, če je bilo možno, tudi kratkega skupinskega pogovora s prisotnimi uporabniki.  

Terenske obiske smo izvajalcem programov napovedali že v začetku spremljanja izvajanja SA, pred 

načrtovanimi obiski pa smo se z za obiske izbranimi izvajalci in/ali vodstvi izvajalskih organizacij tudi 

dogovorili (uskladili) za točen termin obiska. Obiski so bili torej napovedani, izvajalcem smo tudi 

vnaprej poslali teme za poglobljen razgovor, tako da so se nanj lahko pripravili.  

V prvem obdobju izvajanja SA (po prvih štirih javnih razpisih za izvajalske organizacije) od jeseni 2017 

do jeseni 2019 je programe SA izvajalo precejšnje število izvajalskih organizacij, nekatere so izvajale 

več programov (v različnih krajih).14 Ker zaradi velikega števila izvajalcev in programov obisk vseh 

izvajalskih organizacij in programov na terenu ni bil možen in z vidika namena terenskih obiskov tudi 

ne smiseln15, smo pripravili izbor izvajalskih organizacij in programov, ki smo jih nameravali obiskati. 

Izbor programov za terenske obiske je bil narejen glede na različne okoliščine in značilnosti:  

- izbirali smo med programi, ki so se v juniju 2019 še izvajali, to so bili še dolgi in vmesni 

programi, medtem, ko so bili kratki programi zaključeni že spomladi 2019;  

- z izborom smo želeli pokriti vse tipe izvajalskih organizacij (glede na njihovo naravo in siceršnje 

delovanje). Tako smo izvajalske organizacije razdelili po naslednji tipologiji: 1. izvajalske 

organizacije, ki sicer izvajajo pretežno izobraževalne programe, npr. ljudske univerze in 

podobne izobraževalne organizacije (LU/izobr.), 2. izvajalske organizacije, ki sicer pretežno 

izvajajo socialnovarstvene programe (SVP), 3. invalidska podjetja in izvajalske organizacije, ki 

sicer pretežno izvajajo zaposlitvene programe, npr. programe APZ (ZAP./INV.), 4. socialna 

podjetja (soc.pod.). 

- Iz naših preteklih poizvedovanj (anket) smo izluščili podatke o tem, kako različni deležniki 

ocenjujejo posamezne programe in izbrali nekaj programov, ki so bili ocenjeni zelo dobro, in 

nekaj takih, ki so bili ocenjeni slabše. 

- Pazili smo tudi na približno uravnoteženost programov po regijah izvajanja.  

Znotraj teh kriterijev je bil izbor naključen.  

Skupaj smo načrtovali oz. želeli opraviti 14 obiskov dolgih in vmesnih programov, vendar smo jih zaradi 

različnih razlogov, predvsem, ker se terminsko nismo uspeli uskladiti z nekaterimi strokovnimi vodji 

programov oz. njihovimi izvajalskimi organizacijami, dejansko izvedli 10.  

Terenske obiske in pogovore smo tako opravili v naslednjih izvajalskih organizacijah oz. programih: 

- Izobraževalni center Memory, izobraževanje in svetovanje d.o.o, Koper (vmesni program, 

LU/izobr.), 

 
14 Podatke o številu izvajalskih organizacij in programov, ki so se izvajali v okviru prvih štirih javnih razpisov 
MDDSZ, podrobneje predstavljamo v Poglavju 3 (razdelek 3.3). 
15 Med izvajalci (strokovnimi delavci) vseh programov SA smo septembra 2018 že izvedli anketo, s katero smo 
pridobili podatke in informacije o izkušnjah, pogledih, težavah in priporočilih izvajalcev.  
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- Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper, Koper (dolg program, SVP), 

- JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje, Hrastnik (vmesni program, 

SVP), 

- Avantus zaposlitveni center, proizvodnja in druge storitve, d.o.o., Maribor (dolg program, 

ZAP/INV), 

- Zavod Jazon, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin, 

Ljubljana (dolg program, ZAP/INV), 

- Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj, Celje, Celje in Slovenske Konjice (dolg 

program, LU/izobr.), 

- INVALIDSKO PODJETJE LUMIA, družba za rehabilitacijo, usposabljanje in zaposlovanje d.o.o., 

Brežice (vmesni program, ZAP/INV), 

- GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o., Kranj (dolg program, ZAP/INV), 

- Center ponovne uporabe, izvajanje postopkov za ponovno uporabo rabljene opreme, d.o.o., 

so.p., Ormož (dolg program, soc. podjetje), 

- Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Novo mesto, Novo mesto (dolg program, SVP). 

Vsi terenski obiski so bili opravljeni v drugi polovici junija in začetku julija 2019. Obiski so trajali od ure 

in pol do dveh ur. Izbrani izvajalci so teme za pogovore dobili vnaprej, teme pa so zajemale področja, 

za katera smo želeli dobiti bolj poglobljene informacije in ocene izvajalcev: izkušnje z uporabniki 

(heterogenost in motivacija), dobre in slabe prakse po njihovi oceni, razmerje med socialnimi in 

zaposlitvenimi vsebinami v programu, izkušnje z izhodi uporabnikov iz programov ter splošna ocena in 

komentarji. 

Pogovore z izvajalci smo z njihovim dovoljenjem snemali, kasneje pa povzetke posnetkov po ključnih 

temah zapisali v Excelovo preglednico za namen lažje kvalitativne analize.  
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3 Vsebinski kontekst in osnovni podatki o izvajanju socialne aktivacije 
 

3.1 Razvoj paradigme aktivacije in socialne aktivacije 
 

Paradigma aktivacije oz. pristop aktivacije 'pasivnih' prejemnikov socialnih pomoči se je uveljavila kot 

eden od odgovorov na ekonomsko in moralno krizo države blaginje. Prvi so aktivacijske pristope za 

upravičence do denarnih prejemkov (socialnih pomoči) in krepitev sankcij za tiste, ki niso aktivni iskalci 

zaposlitve, začeli uvajati v ZDA v 1980ih letih, desetletje kasneje, v sredini 1990tih let, so aktivacijske 

programe začeli spodbujati tudi z Evropsko zaposlitveno strategijo v evropskih državah, začenši z 

Dansko, Norveško, Nizozemsko, Francijo, Nemčijo in Veliko Britanijo. Aktivacijske reforme prvega vala 

v Evropi so bile, kljub močnemu postopnemu širjenju ideje pogojevanja upravičenosti do pravice 

minimalnega dohodka iz ZDA v Evropo, raznolike in so se bolj usmerjale v razvijanje socialnega kapitala 

udeležencev (Lødemel in Moreira, 2014).  

V drugem valu v obdobju 1998–2008, zaznamovanem z začetkom finančne krize in gospodarske 

recesije, so bile aktivacijske reforme po evropskih državah zelo različne, vendar je možno kljub 

raznolikosti prepoznati določene trende, ki so skupni vsem evropskim državam. Prvi trend je krepitev 

vloge trga dela v pristopu aktivacije, kar se odraža v krepitvi pomena dela in aktivnega iskanja 

zaposlitve kot pogoja za upravičenost do minimalnega dohodka in v uvajanju marketizacije 

zagotavljanja storitev. Drugi trend je individualizacija zagotavljanja storitev (prilagajanje ciljnih skupin 

potrebam na trgu dela in ne ponude na trgu dela potrebam ciljnih skupin), kar se odraža v večji 

pozornosti namenjeni uvajanju novih aktivacijskih storitev in programov prilagojenih značilnostim 

prejemnikov minimalnega dohodka, v razširjeni uporabi osebnih zaposlitvenih načrtov, itd. Tretji trend 

velja le na nekatere države (npr. Dansko, Nizozemsko, Francijo) in se nanaša na razdeljevanje moči in 

odgovornosti osrednjih organov javnih služb na lokalne organe upravljanja – preusmerjanje 

odgovornosti za aktivacijo na lokalne urade in zagotavljanje storitev na lokalnem nivoju (Lødemel in 

Moreira, 2014). 

Tekom razvoja koncepta aktivacije je prišlo tudi do širjenja kroga uporabnikov (ciljnih skupin). Prvi val 

aktivacijskih reform je zajemal predvsem tiste kategorije, pri katerih je (bila) verjetnost oblikovanja 

'kulture odvisnosti' od socialnih transferjev najvišja in je bil povezan s ciljem preprečevanja dolgotrajne 

brezposelnosti. Drugi val aktivacijskih reform je neposredno povezan s strategijo dvigovanja stopenj 

aktivnosti (oziroma doseganjem višje zaposlenosti) in se poleg dolgotrajno brezposlenih oseb 

osredotoča na mlade brezposelne, ki vstopajo na trg dela, in tudi na druge predstavnike populacije v 

delovno aktivnem obdobju (na primer, na ljudi z različnimi ovirami in tudi predčasno upokojene osebe) 

(Kopač, 2004; Konle-Seidl in Eichhorst, 2008; Mathias, 2017). 

Koncept aktivacije se je sprva oblikoval znotraj politike zaposlovanja (in je naslavljal le brezposelne 

osebe), nato pa se je postopoma razširil tudi na druga področja, med drugim tudi na področje socialne 

politike (Lødemel in Moreira, 2014). Pričela se je poudarjati potreba po prehodu od t. i. pasivnih politik 

držav blaginje, ki socialne stiske in (dolgotrajno) brezposelnost blažijo predvsem z dodelitvijo denarnih 

pomoči (z zagotavljanjem osnovnega dohodka za preživetje), k aktivnim politikam, ki preko storitev 

zaposlovanja in usposabljanja ter tudi socialnih storitev stremijo k aktivnemu vključevanju 

brezposelnih in neaktivnih v ekonomsko in družbeno življenje (Van Berkel in Van der Aa, 2005). Princip 

aktivacije za zagotavljanje posameznikove aktivne vključenosti v družbo in družbene procese in sisteme 

sicer vedno poudarja pomen plačanega dela oz. zaposlitve – pomembno je, da posameznik aktivno 

sodeluje na trgu dela. Kot tak je princip aktivacije način ohranjanja obstoječe zasnove sistemov socialne 
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varnosti, ki temeljijo na tesni povezavi socialne zaščite in sistema dela (zaposlitve). Aktivacijska politika 

predpostavlja, da je aktivno življenje in participacija (tudi oz. predvsem v zaposlitvi) boljše kot pasivno 

prejemanje socialnih transferjev, in to tako z vidika posameznika kot z vidika družbe (sistema).    

Mnogi avtorji (začenši s skandinavskimi) so aktivacijo začeli razumeti širše od poudarjanja zgolj 

plačanega dela za vključitev v družbo. Leta 1999 se je zaradi težavnosti obravnave in zaposlovanja težje 

zaposljivih oseb z različnimi ovirami in problematikami, kateri potrebujejo prilagojene programe in za 

katere pogosto cilj tržne zaposlitve niti ni realno izvedljiv, prvič pojavil pojem socialne aktivacije. 

Slednji aktivacijo opredeli kot sodelovanje v družbi ne le preko plačanih oblik dela, temveč tudi 

neplačanih (Van Berkel, Coenen in Dekker, 1999). Socialno aktivacijske politike se za razliko od večine 

aktivacijskih politik, ki v središče postavljajo najprej delo oz. zaposlitev, osredotočajo na osebo kot 

celoto in aktivacijo razumejo kot večdimenzionalen pristop za ponovno vključitev ljudi v družbo in (če 

je mogoče) na trg dela. Socialno aktivacijo razumejo kot vlaganje v zmožnosti ljudi za dosegljive nivoje 

funkcioniranja na različnih področjih življenja (European Commision, 2007). Pristop socialne aktivacije 

poudarja krepitev moči oseb, ki tvegajo socialno izključenost, preko različnih družbenih aktivnosti in 

grajenje njihovih kompetenc z namenom zagotavljanja socialne vključenosti. Hkrati pa je posredni 

namen socialne aktivacije še vedno tudi izboljšati zaposljivost oseb in posledično (kadar je možno) tudi 

zaposlitev (Trbanc idr., 2015). 

Koncept socialne aktivacije sicer še vedno ni enoznačno opredeljen in razumljen oz. ga znotraj različnih 

evropskih držav razumejo delno različno, z različnimi poudarki. Razumevanje socialne aktivacije je tudi 

precej odvisno od institucionalnega in vrednotnega konteksta in usmeritev politik posameznih držav 

(Trbanc idr., 2015). Primerjava aktivacijskih politik je pokazala na dve dimenziji socialne aktivacije. Prva, 

pogojevalna (postavljanje zahtev), ki sovpada s prej omenjenim t. i. prvim, zaposlitvenim 

razumevanjem aktivacije, in druga, podporna (krepitev moči), ki jo lahko povežemo z t. i. drugim 

razumevanjem aktivacije kot socialne aktivacije. Količina ene ali druge dimenzije je od države do države 

različna. Ključno pa je, da se dimenzija zahtev ne nanaša le na posameznike same, ampak tudi na 

sistemsko raven. Če se od posameznika, ki prejema denarne prejemke, zahteva, da se vključi v 

usposabljanje, program ali delo, je potem dolžnost države (njenih institucij), da na sistemski ravni 

posamezniku zagotovi razpoložljivost možnosti za vključitev (Konle-Seidl in Eichorst, 2008). 

Povzamemo lahko, da je prehod od pasivnih k aktivnim pristopom v državi blaginje (socialni državi) že 

dve desetletji del retorike evropske politike in policy pristopov različnih držav. Medtem, ko se je 

aktivacija v začetku prvenstveno nanašala na (dolgotrajno) brezposelne osebe in njihov (ponovni) vstop 

na trg dela, je v zadnjem desetletju večji poudarek tudi na dolgotrajnih prejemnikih socialnih pomoči, 

osebah, ki imajo različne kompleksne težave (socialne in zdravstvene) in na graditvi njihovih zmožnosti 

za postopno vključitev v družbo ter na izboljševanju njihove zaposljivosti.  

Hkrati moramo omeniti, da koncept aktivacije in tudi socialne aktivacije v strokovni literaturi ni 

enoznačno pozitivno sprejet. Nekateri raziskovalci in politiki v konceptu vidijo številne prednosti za 

družbo kot celoto, gospodarstvo in posameznike, medtem ko na drugi strani koncept sproža tudi 

kritike, kot, na primer, da je načrtovan predvsem iz ekonomskih razlogov varčevanja javnih izdatkov za 

socialne prejemke in manj z vidika potreb uporabnikov. Kritičen pogled na aktivacijo in socialno 

aktivacijo nekaterih raziskovalcev izhaja tudi iz dejstva, da gre za koncept in pristope, ki ohranjajo 

veliko navezanost socialne politike na zaposlitev in trg dela, in s tega vidika ne prinaša novih rešitev in 

paradigm (kot je, na primer, to s konceptom univerzalnega temeljnega dohodka). 

 



21 
 

3.2 Zastavitev socialne aktivacije v Sloveniji 
 

Napoved pristopa in programov socialne aktivacije kot načina naslavljanja problematike dolgotrajno 

brezposelnih oseb z različnimi ovirami pri zaposlitvi ter dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih 

pomoči in drugih oseb s kompleksnimi, nakopičenimi socialnimi problematikami in ranljivostmi, je že 

od obdobja zadnje ekonomske krize zapisana v nekaterih slovenskih nacionalnih dokumentih (npr. 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020) ter v Operativnem 

programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (SVRK, 2015).  

Aktivacijski ukrepi namenjeni brezposelnim osebam se na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju 

ZRSZ) izvajajo že daljše obdobje. Gre za ukrepe in pristope kot so: priprava zaposlitvenega načrta z(a) 

vsako brezposelno osebo, vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ), 

v delavnice vseživljenjske karierne orientacije, vključevanje v različne aktualne dogodke v sodelovanju 

z delodajalci ipd. V zadnjih letih se, ob splošnem upadanju števila brezposelnih oseb, ZRSZ posebej 

posveča dolgotrajno brezposelnim in njihovemu zaposlovanju. Poleg ZRSZ so ključni akterji pri delu z 

(dolgotrajno) brezposelnimi prejemniki denarne socialne pomoči (v nadaljevanju DSP) centri za 

socialno delo (v nadaljevanju CSD). CSD z uradi za delo sodelujejo tudi preko posebnih 

medinstitucionalnih komisij na lokalni ravni, namenjenih skupni obravnavi posameznih dolgotrajno 

brezposelnih oseb, ki imajo različne socialne in zdravstvene problematike in okoliščine, zaradi katerih 

so začasno nezaposljive. Take osebe ZRSZ preko obravnave na medinstitucionalnih komisijah lahko 

odstopi (ob strinjanju članov medinstitucionlnih komisij – strokovnih delavcev obeh javnih služb) v 

obravnavo na pristojne CSD. CSD potem z odstopljenimi osebami (praviloma) sklene Dogovor o 

aktivnem reševanju socialne problematike (kot podlago za prejemanje DSP). Ob tem so tako strokovni 

delavci na ZRSZ oz. uradih za delo kot strokovni delavci na CSD pogosto opozarjali na manjko pristopov 

in programov za delo z dolgotrajno brezposelnimi (in dolgotrajnimi prejemniki DSP), ki imajo različne 

kompleksne težave in/ali ranljivosti in okoliščine, zaradi katerih so težko zaposljivi ali nezaposljivi 

(dokler težav ne odpravijo), zanje pa niso ustrezni ne programi APZ in ne socialnovarstveni programi 

(Trbanc idr., 2015). ZRSZ je tako že v letih 2013 – 2014 s pomočjo sredstev ESS izvajal pilotni program 

»Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oz. ponovni 

vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo« (Lebar idr., 2014). Prav tako je 

ZRSZ v letu 2015 iz ESS sredstev financiral študijo Podlage za pripravo in zagon programov socialne 

aktivacije (Trbanc idr., 2015). 

Ključna za vpeljavo socialne aktivacije v Sloveniji je bila torej potreba nasloviti visoko število 

dolgotrajno in zelo dolgotrajno brezposelnih z različnimi socialnimi in zdravstvenimi problematikami in 

ovirami ter visoko (naraščajoče) število oseb, ki dolgotrajno prejemajo DSP, hkrati pa tudi identificiran 

manjko programov, ki bi segali širše od zaposlitvene aktivacije in omogočali opolnomočenje in socialno 

vključevanje ranljivih oseb ter graditev njihovih socialnih in delovnih kompetenc – torej 

socialnoaktivacijskih programov. Čeprav se je gospodarska situacija v Sloveniji v zadnjih šestih letih 

bistveno izboljšala, kar se odraža tudi v ugodnih razmerah na trgu dela (visoko povpraševanje po 

delovni sili, upadanje brezposelnosti), nekaterih ranljivih skupin in posameznikov dobre razmere na 

trgu dela ne dosežejo. To je tudi posledica težje zaposljivosti oseb, ki so dalj časa na obrobju trga dela, 

dejstva, da te osebe s trajanjem brezposelnosti izgubljajo delovna in poklicna znanja ter kompetence, 

in dejstva, da je dolgotrajna brezposelnost pogosto povezana s socialnimi in zdravstvenimi težavami. 

Poleg tega se socialne težave s trajanjem brezposelnosti kopičijo in postajajo vse bolj kompleksne. 
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MDDSZ je pilotno uvedbo sistema in programov socialne aktivacije načrtovalo (zapisalo) v Operativnem 

programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (SVRK, 2015) in sicer v 9. 

prednostni osi (Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine), prednostna naložba Aktivno 

vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 

zaposljivosti, specifični cilj 1: Vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije, v povezavi z njim pa 

tudi specifični cilj 2: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela. Pri prvem specifičnem 

cilju gre za vzpostavitev sistema SA in njegovo umestitev v sistem že delujočih struktur in institucij na 

socialnem in zaposlitvenem področju, pri drugem cilju pa za programe SA. Oboje – sistem SA in 

programe SA – je MDDSZ z letom 2017 tudi vzpostavilo s pomočjo pretežnega financiranja iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada.16 

Ključne elemente (parametre) uvedbe socialne aktivacije v Sloveniji lahko povzamemo v naslednjih 

točkah: 

1. Namen uvedbe SA: intenzivna, dalj časa trajajoča individualna in skupinska obravnava 

dolgotrajno brezposelnih oseb in prejemnikov DSP z različnimi kompleksnimi socialnimi in 

zdravstvenimi problematikami, s ciljem njihovega ponovnega vstopa na trg dela oz. zaposlitve 

(če je ta možna). 

2. Pilotna uvedba sistema SA in programov SA na nivoju celotne Slovenije (brez kontrolnih 

enot).17 Gre za novost v slovenskem socialnem sistemu, pri kateri se različne praktične 

izpeljave in rešitve vsaj delno sproti prilagajajo, glede na izzive, ki se pojavljajo (npr. 

preizkušanje različnih tipov in dolžin programov SA za različne ciljne skupine; načini povezane 

obravnave uporabnikov). 

3. Vzpostavitev sistema SA, s projektno enoto na MDDSZ, v kateri so zaposleni koordinatorji za 

SA, ki so dejansko nameščeni lokalno po regijskih mobilnih enotah (v nadaljevanju RME) in 

katerih naloga je delo z uporabniki po načelih socialnega dela ter mreženje in povezovanje 

deležnikov v SA. 

4. Vstopne točke za SA so CSD in uradi za delo (v nadaljevanju UD), ki pripravljajo nabore 

kandidatov za vključitev v SA; na vsakem CSD in UD so bile imenovane kontaktne osebe za SA; 

skozi sodelovanje kontaktnih oseb na CSD, UD in koordinatork SA se krepi sodelovanje med 

javnimi institucijami na socialnem in zaposlitvenem področju. 

5. Izvajalci programov SA so izbrani na javnih razpisih MDDSZ, izvajalske organizacije so načeloma 

neprofitne in s predhodnimi izkušnjami dela z ranljivimi skupinami. 

6. Programi SA so razpršeni po celotni Sloveniji (po RME) z namenom zagotovitve (fizične) 

dostopnosti programov za uporabnike v lokalnem oz. regijskem okolju. 

7. Udeležba uporabnikov v SA je prostovoljna in temelji na pozitivnem motiviranju s strani UD, 

CSD, koordinatork SA in kasneje izvajalcev programov. Uporabniki za udeležbo prejmejo 

finančno nagrado (poleg DSP) in povrnjene potne stroške za dni, ko so sodelovali v programu. 

Udeležbe SA ni mogoče kombinirati z dodatkom za delovno aktivnost na DSP (npr. s hkratnim 

prostovoljnim delom v nevladnih organizacijah). 

8. Cilji vključitve uporabnikov v SA so tako socialni (graditev osebne moči, pozitivnih vzorcev 

delovanja in reševanja težav, motivacija za spremembe v življenju, socialna integracija, 

 
16 Financiranje celotne operacije v obdobju, ki ga pokriva Operativni program za izvajanje evropske kohezijske 
politike 2014 – 2020, poteka v razmerju 80 (evropska sredstva): 20 (sredstva proračuna RS). 
17 Dejstvo, da pilotna uvedba sistema SA in programov SA poteka na nivoju celotne Slovenije brez kontrolnih 
skupin, otežkoča oceno učinkov socialne aktivacije na uporabnike ter oceno uspešnosti pozitivnih izhodov iz SA, 
saj nanje vplivajo še številni drugi delavniki in okoliščine, npr. lokalne zaposlitvene razmere na trgu dela, 
povpraševanje po delavcih, struktura delovnih mest, ipd., ki jih težko ločimo od vplivov SA, primerjalne skupine 
pa nimamo na voljo. 
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krepitev socialnih veščin, reševanje psiho-socialnih problematik, urejanje statusa, socialni stiki, 

ipd.) kot zaposlitveni (pridobivanje znanj, spretnosti in kompetenc vezanih na delovno okolje, 

dvig zaposljivosti, preizkušanje pri konkretnih delih).  

Z vidika sistema socialnega varstva oz. usmeritev socialne politike socialna aktivacija v Sloveniji pomeni 

preobrat od pasivne k bolj aktivni socialni politiki, torej od politike, ki blaži socialne stiske predvsem s 

pomočjo socialnih transferjev, k politiki bolj aktivnih pristopov in ukrepov, ki podpirajo večjo stopnjo 

aktivnosti in socialne vključenosti posameznikov odrinjenih na obrobje. Tako programi SA zapolnjujejo 

(prej) manjkajočo vrzel med socialnovarstvenimi programi in programi APZ.  

Sistem SA, s koordinatorji oz. koordinatorkami SA je bil (začasno) vzpostavljen kot poseben (vzporeden) 

sistem, vendar v tesni povezavi in sodelovanju s kontaktnimi osebami na CSD in UD. Izvajanje socialne 

aktivacije tako spodbuja sodelovanje med javnimi ustanovami, ki na socialnem in na zaposlitvenem 

področju pogosto (ločeno) obravnavajo iste uporabnike in hkrati odpira prostor za razmisleke in 

preizkušanje načinov bolj povezane (ali integrirane) obravnave uporabnikov. Pri tem imajo zelo 

pomembno vlogo koordinatorke SA, ki individualno delajo z uporabniki (in jih spremljajo skozi SA) po 

načelih socialnega dela, ter povezujejo in mrežijo deležnike v SA. 
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3.3 Izvajanje socialne aktivacije v Sloveniji v obdobju od leta 2017 do jeseni 2019 
 

Proces priprave na operacijo socialne aktivacije je na MDDSZ potekal od leta 2015 naprej, najbolj 

intenzivno pa v letu 2016 in v letu 2017. S pripravami na črpanje evropskih (ESS) sredstev so se na 

Direktoratu za socialne zadeve soočali prvič, kar je podaljšalo sam proces priprave in tudi sprejemanja 

ključnih odločitev.18 Projekt SA je bil nekaj časa formalno povezan tudi s projektom reorganizacije 

CSD19, vendar je bila kasneje reorganizacija CSD speljana le v formalno-organizacijski obliki (ustanovitev 

območnih CSD), socialna aktivacija pa (še) ne posega bistveno v vsebine in organizacijo dela na CSD.20  

Februarja 2016 je bila (s sistematizacijo) na Direktoratu za socialne zadeve ustanovljena Projektna 

enota (PE) za izvajanje kohezijske politike. Ta je pripravila vlogo za črpanje evropskih kohezijskih 

sredstev za operacijo Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije. Vloga natančno 

opredeljuje vse korake za vzpostavitev sistema: določitev regijskih mobilnih enot (v nadaljevanju RME), 

določitev vseh parametrov vzpostavitve Projektne enote za delovanje sistema SA (število zaposlenih, 

prostori koordinatorjev SA, izobrazbene zahteve za zaposlitev koordinatorjev SA, nova oprema za delo 

koordinatorjev, nakup avtomobilov za RME ipd.), izobraževanje koordinatorjev in drugih ključnih 

deležnikov v sistemu SA ipd. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (ki je organ 

upravljanja evropskih kohezijskih sredstev v RS) je na podlagi vloge MDDSZ operacijo Razvoj in 

vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije potrdila 30.11.2016. S tem je bila dana podlaga za 

vzpostavitev Projektne enote (v nadaljevanju PE) za delovanje sistema SA, ki je bila ustanovljena s 

sistematizacijo januarja 2017.  

V PE za delovanje sistema SA (na MDDSZ) je poleg vodstva enote in podpornega osebja zaposlenih 48 

koordinatork in koordinatorjev SA, ki so fizično locirani in delujejo na območju svojih regionalnih 

mobilnih enot (RME), in sicer po več koordinatork (2 – 4) na posamezno RME. V letu 2017 je bilo 

določenih 15 RME, vendar se je RME Novo mesto kasneje razdelila na RME Novo mesto in RME Krško. 

Nastalih 16 RME je bilo teritorialno oblikovanih na osnovi predvidene sheme reorganizacije CSD – ker 

pa je kasneje med postopkom usklajevanja in sprejemanja zakonodaje za podlago reorganizacije CSD 

prišlo do nekaterih sprememb v mejah bodočih območnih CSD, se določeni RME ne skladajo več 

popolnoma z območnimi CSD.21  

 
18 Do organizacijskih težav je prihajalo zaradi začetne kadrovske podhranjenosti na direktoratu, zaradi pogostih 
menjav vodstva Direktorata za socialne zadeve v obdobju od leta 2014 do 2017 (z vmesnimi obdobji, ko je bil 
direktorat brez vodstva), pa tudi zaradi spreminjanja umeščenosti projekta znotraj Direktorata za socialne 
zadeve (v kateri sektor spada projekt, menjave vodij sektorjev oz. odgovornih oseb). V obdobju od sredine leta 
2016 do konca leta 2017 je zato tehnično vodenje projekta SA (predvsem z vidika izvedbe različnih tehničnih 
operacij, ki so podlaga za črpanje sredstev, priprave in izvedbe javnih razpisov ipd.) začasno prevzel Urad za 
izvajanje kohezijske politike (na MDDSZ), seveda s sodelovanjem Direktorata za socialne zadeve. 
19 Vladni projekt reorganizacije CSD je bil sestavljen iz treh stebrov (delov), poleg socialne aktivacije, ki naj bi 
(vsaj delno) predstavljala vsebinsko prenovo dela strokovnih delavcev na CSD (več dela strokovnih delavcev z 
dolgotrajnimi prejemniki DSP in razpoložljivi programi za njihovo aktivacijo), še (avtomatski) informativni 
izračun prejemkov iz naslova starševskih prejemkov in subvencij vezanih na otroke, (otroški dodatek, dodatek 
za veliko družino, subvencija vrtca, subvencija šolske prehrane), ter administrativna reorganizacija CSD 
(ustanovitev območnih enot CSD). Kot že zapisano v besedilu, je bila od 'treh stebrov' dejansko izpeljana le 
administrativna oz. pravno-formalna reorganizacija CSD. Socialna aktivacija se izvaja, vendar vzporedno in ni 
vezana na vsebinsko prenovo dela z uporabniki na CSD. 
20 Še več, vzpostavitev sistema SA in zaposlitev koordinatork SA na MDDSZ (ter njihova dejanska razporeditev po 
RME) na nek način predstavlja out-sourcing socialnega dela s ciljnimi skupinami za SA.  
21 Tak primer je RME Obljubljanska regija – zahod, ki vključuje tudi območje CSD Grosuplje, Logatec in Vrhnika, 
medtem ko so območja omenjenih istoimenskih upravnih enot razvrščena pod območni CSD Ljubljana. 
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Koordinatorke SA imajo v svojih RME pisarne v prostorih, ki jih je pred začetkom izvajanja projekta 

najelo MDDSZ – prostori koordinatork SA so največkrat v isti stavbi ali v neposredni bližini prostorov 

CSD, ki so bili določeni kot območni CSD v regiji, ponekod tudi drugje v lokalnem okolju (npr. v bližini 

območnih služb ZRSZ ali UD, v bližini zdravstvenega doma, ipd.). Ključne naloge koordinatork in 

koordinatorjev SA so vezane na delo z uporabniki po načelih socialnega dela (individualno motiviranje 

in razgovori pred vključitvijo v program, priprava individualnih dogovorov o vključitvi in pogodb o 

vključitvi, spremljanje med vključenostjo ter spremljanje po zaključku programa, zaključni razgovor z 

uporabnikom, priprava zaključnega poročila) in na koordinacijo in spodbujanje sodelovanja med 

ključnimi deležniki v projektu (intenzivni stiki s kontaktnimi osebami na CSD in na UD, intenzivno 

sodelovanje z izvajalci, in drugimi). Ker je veliko dela koordinatork in koordinatorjev SA terenskega, 

imajo znotraj RME na voljo tudi osebno vozilo. 

Javni razpis za zaposlitev koordinatork in koordinatorjev SA je MDDSZ objavilo 6. januarja 201722, 

vendar je bila večina zaposlitev (vključno z zaposlitvami vodstva PE za delovanje sistema SA) izpeljana 

šele v juniju 2017, nekatere julija istega leta, nekaj pa še kasneje (do spomladi 2018), ko je delo na 

projektu SA že teklo. Za koordinatorke SA23, ki so že bile zaposlene, je bilo v začetku junija 2017 

organizirano dvodnevno usposabljanje. Usposabljanja in posvetovanja s koordinatorkami SA so 

občasno organizirana tudi skozi celotno obdobje izvajanja SA. Omeniti velja, da je skozi celotno 

obdobje izvajanja SA do sedaj med koordinatorkami SA precej visoka fluktuacija in veliko daljših 

odsotnosti (bolniške odsotnosti, daljše odsotnosti zaradi nosečnosti, koriščenja materinskega oz. 

starševskega dopusta), zaradi česar je celotno obdobje dejansko aktivnih koordinatork SA manj (v 

nekaterih obdobjih celo precej manj) kot jih je formalno zaposlenih. To je dobro razvidno tudi iz Slike 

2.1 v nadaljevanju tega razdelka, kjer na zemljevidu Slovenije prikazujemo lokacije in število aktivnih 

koordinatork SA na dan 31.05.2018.  

Mreža koordinatorjev SA torej zaenkrat deluje izven osrednjih javnih služb na socialnem področju (CSD) 

in na področju zaposlovanja (ZRSZ). Na vseh CSD in UD so bile za sodelovanje v projektu SA imenovane 

kontaktne osebe za SA (tudi zanje je MDDSZ pripravilo začetno usposabljanje), ki koordinirajo pripravo 

seznamov kandidatov za vključitev v SA izmed svojih uporabnikov. CSD in UD pri pripravi seznamov 

kandidatov med seboj sodelujejo, prav tako sodelujejo pri izvedbi informativnih predstavitev. 

Enako pomemben korak kot vzpostavitev sistema SA je bil tudi izbor izvajalskih organizacij za izvajanje 

programov SA, ki je časovno potekal vzporedno z nastajanjem PE za delovanje sistema SA in 

oblikovanjem sistema SA. V začetku je bil načrtovan le nabor izvajalcev dolgih in kratkih programov SA, 

ker pa po izboru izvajalskih organizacij za kratke in dolge programe s programi niso bile pokrite vse 

RME, se je MDDSZ odločilo še za razpis vmesnih programov.  

 
Območje CSD Lenart je, na primer, uvrščeno v RME Ptuj, medtem ko spada pod območni CSD Maribor. 
Reorganizacija predvideva tudi delitev obstoječega CSD Maribor na Maribor – center in Maribor – Tezno, v 
sklopu RME pa Maribor ostaja ena enota. Snovanje RME je upoštevalo tudi delitev na vzhodno in zahodno 
kohezijsko regijo, z izjemo že omenjene Obljubljanske regije – zahod, ki vključuje mešanico CSD iz obeh 
kohezijskih regij.  
22 Pogoji za kandidiranje za delovna mesta koordinatorjev SA so bili: (1) višješolska ali višja strokovna izobrazba 
s področja socialnega dela in svetovanja, sociologije in študije kultur, psihologije, izobraževalnih ved, (2) vsaj 3 
leta delovnih izkušenj, (3) opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva. 
23 V besedilu v nadaljevanju za koordinatorje in koordinatorke SA večinoma uporabljamo samo izraz v ženski 
obliki, torej koordinatorke SA. Razlog je v tem, da veliko večino med njimi predstavljajo ženske: spomladi 2018 
sta bila med vsemi 48 zaposlenimi le 2 moška, v letu 2019 pa je zaposlen le še en koordinator, vse druge so 
ženske.  
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Izbor izvajalskih organizacij je potekal preko štirih javnih razpisov. Prvi javni razpis za izvajalske 

organizacije za izvajanje dolgih programov SA je MDDSZ objavilo 10.2.2017, dodatni (drugi) javni razpis 

za izvajalske organizacije za izvajanje dolgih programov pa 21.4.2017. Tretji javni razpis (objavljen 

7.4.2017) je bil namenjen izvajalskim organizacijam za izvajanje kratkih programov treh tipov (A, B in 

C), četrti javni razpis (objavljen 3.11.2017) pa izvajalskim organizacijam za izvajanje vmesnih 

programov SA.  

Kot določeno v prvem in dodatnem javnem razpisu, so dolgi programi trajali 11 mesecev. Razdeljeni so 

bili na več modulov, znotraj katerih so se izvajale različne aktivnosti, vključno z modulom za 

pridobivanje konkretnih delovnih spretnosti in izkušenj. Oba javna razpisa (prvi in dodatni) sta 

predvidela vključitev 20 oseb na program in izvajanje dveh ciklov programa v projektu (izvajalec je 

izvedel program dvakrat na isti lokaciji). Oba javna razpisa za izvajalske organizacije sta kot ciljno 

skupino uporabnikov za dolge programe opredelila osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih 

najmanj 12-krat prejele DSP. Vstopna točka uporabnikov za dolge programe SA so bili UD (ti so 

pripravljali nabore kandidatov in njimi opravili krajše razgovore), ki so morali skupaj s koordinatorkami 

SA in pogosto v sodelovanju s CSD za potencialne udeležence dolgih programov tudi izvesti 

informativne delavnice (na katerih so se predstavili tudi izvajalci v regiji).  

Javni razpis za kratke programe je razpisoval izvajanje treh tipov programov (A, B in C), vendar za kratke 

programe tipa B na javni razpis ni bilo prijav izvajalskih organizacij, zato so se dejansko izvajali le kratki 

programi tipa A in kratki programi tipa C. Kratki programi so trajali tri mesece, v obliki delavnic, razpis 

pa je predvideval vključitev 15 oseb na delavnico. Pri kratkih programih tipa A so bile izbrane izvajalske 

organizacije zavezane izvesti vsaj 7 ponovitev delavnic, pri kratkih programih tipa C pa 2 izvedbi 

delavnic.  

Ciljna skupina delavnic tipa A so bili odrasli upravičenci do DSP s kompleksno socialno in zdravstveno 

problematiko, odrasle osebe, ki niso prejemniki DSP s kompleksno socialno in zdravstveno 

problematiko, ter osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga (v nadaljevanju ZUTD) dela vpisane v 

evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive. Ciljna skupina uporabnic delavnic tipa C so bile ženske iz 

drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje oz. slovensko 

državljanstvo in so brezposelne ali neaktivne ali osebe, ki so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, 

ki so začasno nezaposljive. Delavnice kratkih programov tipa C so bile namenjene predvsem Albankam, 

v Ljubljani tudi drugim migrantskim ženskam. 

Vstopna točka za kratke programe tipa A in tipa C so bili CSD, ki so pripravili nabor kandidatov in z njimi 

opravili razgovore. Za kratke programe informativne predstavitve niso bile predvidene, vendar so jih v 

nekaterih primerih CSD in UD s sodelovanje koordinatork SA vseeno organizirali.  

Programi četrtega javnega razpisa (t. i. vmesni programi) so trajali šest mesecev, javni razpis pa je 

določal vključitev 15 oseb na program in izvajanje dveh ciklov programa v projektu izbrane izvajalske 

organizacije. Vmesni programi so bili (podobno kot dolgi programi) strukturirani v modulih in so bili 

tudi po izvajanju podobni dolgim programom (npr. po vključevanju konkretnih delovnih aktivnosti 

uporabnikov), le krajši v izvedbi. Ciljna skupina za vmesne programe so bili odrasli 

upravičenci/prejemniki DSP, odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki 

DSP, ter osebe, ki so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive. Vstopna 

točka za uporabnike za vključitev v vmesne programe SA so bili CSD, ki so pripravili nabor kandidatov 

iz ciljne skupine, opravili z njimi razgovore in skupaj s koordinatorji (in izvajalci programov v regiji) 

izvedli informativne predstavitve. 
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Vsi razpisani programi SA so predpisovali tako socialne kot zaposlitvene vsebine. Socialne vsebine 

zajemajo podporo uporabnikom za krepitev moči, samozavesti in pozitivnih vzorcev delovanja, širjenje 

socialnih kompetenc, socialnih omrežij in stikov, pomoč pri urejanju različnih problematik ipd. 

Zaposlitvene vsebine pa se nanašajo predvsem na krepitev delovnega potenciala uporabnikov, 

pridobivanje novih delovnih spretnosti in konkretnih znanj, krepitev (dvig) njihove zaposljivosti, 

omogočanje obiskov pri delodajalcih in stikov z delodajalci in tako usmerjanje v vključitev oz. vrnitev 

na trg dela. Kratki programi so imeli manj zaposlitveno usmerjenih vsebin, še posebej specifični pa so 

bili kratki programi tipa C, v katere so bile vključene Albanske (in druge migrantske) ženske (poudarek 

v kratkih programih tipa C je bil predvsem na učenju slovenskega jezika in vsakdanje komunikacije v 

slovenskem jeziku, informiranju o možnostih v slovenski družbi, učenju različnih ročnih in drugih 

praktičnih spretnosti, ipd.). 

Kljub različnosti ciljnih populacij in predvsem zelo različnem trajanju (in vsebinah) različnih tipov 

programov SA, je MDDSZ za vse programe SA opredelilo enak kazalnik rezultata, tj. kriterij pozitivnih 

izhodov, in sicer da gre vsaj 25 % oseb (uporabnikov) po zaključku programa SA v pozitiven izhod. Po 

tolmačenju MDDSZ so bili kot pozitivni izhodi iz programov SA opredeljeni: (1) prijava v evidenco 

brezposelnih oseb pri ZRSZ (po zaključenem programu SA), (2) zaposlitev (oz. opravljanje dela, ki je 

primerljivo z zaposlitvijo), vključno z zaposlitvijo preko programov APZ (npr. javna dela, učne 

delavnice...), (3) usposabljanje ali izobraževanje v okviru APZ ali v okviru nekaterih socialnovarstvenih 

ali podobnih programov, ter (4) vključitev v razne izobraževalne programe in tečaje (izven APZ). 

Določeno je bilo, da se pozitivni izhodi preverjajo 4 tedne (28. dan) po zaključku programov SA. MDDSZ 

plačila izvajalcem SA pri dolgih in kratkih programih SA (tipa A in tipa C) ni vezalo na doseganje kazalnika 

rezultata (torej na to ali je izvajalec dosegel 25 % pozitivnih izhodov iz programa). Povezava med 

financiranjem programa in doseganjem kazalnika rezultata je bila vzpostavljena le pri ti. vmesnih, šest 

mesečnih programih (četrtega javnega razpisa).24  

Število izvajalskih organizacij, ki so bile izbrane na prvih štirih javnih razpisih MDDSZ, in število 

izvedenih programov (dolgi in vmesni programi) oz. delavnic (kratki programi) po tipih programov SA 

in po obeh kohezijskih regijah je prikazano v Preglednici 3.1.  

Na obeh javnih razpisih MDDSZ za izvajalske organizacije za izvajanje dolgih programov SA je bilo za 

izvajanje dolgih programov izbranih 16 izvajalskih organizacij, od katerih je večina dolge programe 

hkrati izvajala na več lokacijah (z ustreznim številom strokovnih vodij programov in izvajalcev 

programov). Po prvem ciklu izvajanja dolgega programa je ena izvajalska organizacija prekinila 

pogodbo z MDDSZ (v drugem ciklu je dolge programe torej izvajalo 15 izvajalskih organizacij), MDDSZ 

pa je (zaradi različnih nepravilnosti) po prvem ciklu prekinilo izvajanje treh programov. Tako je v prvem 

ciklu izvajanja dolgih programov SA 16 izvajalskih organizacij izvedlo skupaj 25 dolgih programov, v 

drugem ciklu izvajanja dolgih programov pa je 15 izvajalskih organizacij izvedlo skupaj 21 dolgih 

programov SA. Vmesne programe SA je izvajalo 12 izvajalskih organizacij (od teh je ena izvajala dva 

programa), kratke programe tipa A tri izvajalske organizacije in kratke programe tipa C štiri izvajalske 

organizacije. 

 
24 Pri šest mesečnih programih četrtega javnega razpisa so izvajalci dobili prvi (fiksni) del plačila za uporabnika 
po podpisu tripartitne pogodbe o vključitvi osebe v konkretni program SA in po pripravi individualnega 
izvedbenega načrta za uporabnika. Drugi del plačila so izvajalci dobili po zaključku programa in ta del je bil 
odvisen od dejstva ali je uporabnik 28. dan po zaključku programa SA imel pozitiven izhod ali ne (celotni 
preostali pogodbeni znesek za uporabnike s pozitivnim izhodom in 70 % preostalega pogodbenega zneska za 
uporabnike, ki niso imeli pozitivnega izhoda).  
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Podatki v Preglednici 3.1 sicer jasno kažejo na veliko število izvedenih programov in delavnic. Tako je 

bilo v celoti v prvih dveh letih izvajanja programov SA izvedenih kar 72 dolgih in vmesnih programov 

SA ter 29 tri-mesečnih delavnic kratkih programov SA (21 delavnic tipa A in 8 delavnic tipa C). Več 

dolgih in vmesnih programov in več kratkih delavnic tipa A je bilo izvedenih v vzhodni kohezijski regiji, 

medtem, ko je bilo število izvedenih delavnic tipa C v obeh kohezijskih regijah enako.  

Preglednica 3.1: Število izvajalskih organizacij, ki so izvajale programe SA po prvih štirih javnih razpisih MDDSZ, in število 
izvedenih programov/delavnic v obdobju jesen 2017 – jesen 2019, po tipih programov in po kohezijskih regijah   

Tip programa 
DOLGI 
PROGRAMI 

KRATKI 
PROGRAMI 
(skupaj) 

KRATKI 
PROGRAMI 
TIPA A 

KRATKI 
PROGRAMI 
TIPA C 

VMESNI 
PROGRAMI 

Število izvajalskih 
organizacij 

16* 7 3 4 12 

KRVS KRZS 9 8** 4 3 2 1 2 2 8 4 

Število izvedenih 
programov/ 

delavnic 

V prvem ciklu 
25 programov, 
v drugem ciklu 
21 programov 
(v obeh ciklih 

skupaj 46 
programov) 

29 vseh 
izvedenih 
delavnic 

21 vseh 
izvedenih 
delavnic 

8 vseh 
izvedenih 
delavnic 

13 v prvem 
ciklu in 13 v 

drugem ciklu 
(skupaj 26 

izvedb 
programov) 

KRVS 
(vse 

izvedbe) 

KRZS 
(vse 

izvedbe) 
27 19 18 11 14 7 4 4 18 8 

*V drugem ciklu je dolge programe SA izvajajo 15 izvajalskih organizacij.  
** Izvajalec Griffin je programe izvajal v obeh kohezijskih regijah.  
Opomba: Okrajšava KRVS pomeni kohezijska regija Vzhodna Slovenija; okrajšava KRZS pa kohezijska regija Zahodna Slovenija. 
Vir: MDDSZ, PE za delovanje sistema SA in PE za izvajanje kohezijske politike 

 

Programi in delavnice so se izvajali po vsej Sloveniji oz. v vseh RME, vendar je bila njihova razporeditev 

po RME relativno neenakomerna. V vseh RME se namreč niso izvajali vsi tipi programov, tako da kljub 

velikemu številu programov težko govorimo o dejanski enakosti možnosti dostopa do SA za vse 

uporabnike, še manj pa o možnosti izbire uporabnikov med programi (bodisi med različnimi tipi 

programov, bodisi med različnimi izvajalci istega tipa programov, kar je bilo možno le v nekaterih RME). 

Razlog za neenakomerno razporeditev programov je predvsem v prijavah izvajalskih organizacij na 

razpise oz. v njihovi razpoložljivosti, saj za izvajanje programov na nekaterih območjih ni bilo ponudbe 

(kar je seveda povezano tudi z neenakomerno razvitostjo nevladnih organizacij in njihovih izkušenj). 

Geografsko razporeditev lokacij izvajanja vseh tipov programov in delavnic SA po RME prikazujemo na 

Sliki 3.1. Na sliki prikazujemo tudi lokacije koordinatork SA in njihovo število na dan 31.05.2018.  

Iz slike je dobro razvidno, da so bila določena področja nepokrita ali manj pokrita s programi SA. To so, 

na primer, območja CSD Tolmin, Radovljice, Cerknice, Ilirske Bistrice, Ribnice, Grosuplja, Logatca, 

Vrhnike, Mozirja, Dravograda, Ljutomera, Metlike, Trebnja, Zagorja ob Savi. Hkrati je vidna tudi 

neenakomerna razporeditev števila koordinatork SA po RME glede na število izvajanih programov. 

MDDSZ oz. PE za delovanje sistema SA se je sicer na situacije neenakomerne obremenitve koordinatork 

po RME odzivala z njihovim začasnim prerazporejanjem na območja, kjer so bile potrebe večje.  
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Slika 3.1: Geografski prikaz razporejenosti vseh programov SA v obdobju 2017–2019 in aktivnih zaposlitev koordinatorjev SA na dan 31. 5. 2018 po RME25 

 

Opomba: Lokacija koordinatorjev RME Nova Gorica je prikazana v Novi Gorici, vendar ti koordinatorji nimajo urejenih prostorov (delo na domu). 

 Aktivne zaposlitve koordinatorjev pomenijo zaposlene koordinatorje, ki so aktivni na dan 31.5.2018 (niso na daljši odsotnosti – materinskem, porodniškem dopustu). 

 
25 Viri podatkov: podatki PE za delovanje sistema (maj 2018), PE za izvajanje kohezijske politike (maj 2018), anketa IRSSV (maj 2018) 
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Povzamemo lahko, da gre pri SA za zelo kompleksen in zahteven projekt, ki zaradi svoje razvejanosti 

(izvajanja po celotni Sloveniji) vključuje veliko število akterjev (koordinatork SA, kontaktnih oseb na 

CSD in UD, izvajalcev, uporabnikov). V prvem vmesnem poročilu pri nalogi Spremljanje in ocena 

izvajanja SA, ki je bilo osredotočeno na razvoj in vzpostavitev SA, smo ugotavljali, da je zaradi 

kompleksnosti, zahtevnosti in obširnosti projekt SA za MDDSZ, kot njegovega nosilca, pomenil zelo 

velik izziv, še dodatno zaradi nujnosti upoštevanja postopkov in pravil porabe sredstev Evropskega 

socialnega sklada, ki predstavljajo večino (80 %) sredstev za vzpostavitev in delovanje sistema in 

programov SA. Posebej zahtevno je bilo obdobje začetka izvajanja SA, ko so koordinatorke in vodstvo 

PE za delovanje sistema SA morali takoj po zaposlitvi že prevzeti naloge sodelovanja z UD in CSD pri 

pripravi prvega nabora kandidatov za programe SA in izvedbo informativnih predstavitev ter tudi delo 

z uporabniki, saj so se dolgi programi SA že kmalu začeli izvajati. V obdobju prvih desetih mesecev 

izvajanja SA so se na vseh točkah in pri vseh deležnikih pojavljali novi vsebinski izzivi in vprašanja ter 

procesna in pravno-formalna vprašanja, ki jih ni bilo možno vedno vnaprej predvideti in ki jih je moralo 

MDDSZ, predvsem PE za delovanje sistema SA in PE za izvajanje kohezijske politike šele nasloviti in 

rešitve poiskati. Vendar so se po turbulentnem obdobju začetka delovanja sistema in programov SA 

stvari umirile, deležniki so se učili iz izkušenj, najpogostejša vprašanja in nesporazumi so bili razrešeni, 

vzpostavile so se sprejete in delujoče prakse, tako da je celotna operacija SA od druge polovice leta 

2018 naprej potekala bolj umirjeno ter po dogovorjenih postopkih, kar velja tudi za sodelovanje med 

različnimi deležniki v SA.  

Če torej lahko postopek vzpostavitve sistema SA in programov SA ocenimo kot relativno uspešen, pa 

velja opozoriti, da ena od predvidenih dejavnosti znotraj operacije SA (še) ni bila izvedena. Gre za 

vzpostavitev informacijske podpore sistemu SA, torej za sistematično beleženje informacij o vseh 

procesih in stanjih v sistemu SA, informacij o uporabnikih vključenih v programe SA, o njihovem 

napredku in konkretnih izhodih ter povezanih informacij o izvajalcih in izvajanju programov. V obdobju 

od začetka izvajanja SA do jeseni 2019 (ko so se iztekli vsi programi SA prvih štirih javnih razpisov) 

informacijska podpora projektu SA (še) ni bila vzpostavljena, zato je vodenje statistik potekalo v 

okrnjenem obsegu (zgolj osnovne informacije oz. podatki), z vpisovanjem podatkov (s strani 

koordinatork SA po RME) v Excel preglednice ter združevanjem teh preglednic na nacionalnem nivoju. 

Tak način vodenja podatkov bistveno zmanjšuje količino razpoložljivih podatkov o uporabnikih in 

poteku SA, zmanjšuje zanesljivost podatkov in možnosti analiziranja podatkov.  
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3.4 Vključenost uporabnikov v SA 
 

Na splošno lahko ciljno populacijo, ki ji je SA namenjena, opišemo kot osebe, ki so na obrobju trga dela, 

so dalj časa brezposelne ali neaktivne, imajo različne, pogosto kompleksne kombinacije ranljivosti in 

problematik, zaradi katerih so slabše zaposljive, imajo začasno omejeno zmožnost za delo in/ali so 

dolgotrajni prejemniki DSP. Te osebe potrebujejo več in drugačno podporo za približevanje in/ali 

ponovno vključitev na trg dela kot je možna znotraj APZ, saj so poleg zaposlitvenih vsebin zanje zelo 

pomembne tudi socialne vsebine in podpora pri reševanju akutnih socialnih problematik (krepitev 

moči, samozavesti in pozitivnih vzorcev delovanja, širjenje socialnih kompetenc, socialnih omrežij in 

stikov, pomoč pri urejanju različnih problematik). 

Bolj konkretno operacionalizacijo ciljnih skupin za vključitev v posamezne tipe programov SA je MDDSZ 

določilo ob javnih razpisih za izvajalske organizacije za izvajanje programov SA, pri katerih so bili 

določeni tudi kriteriji izbora udeležencev za programe SA. Za različne tipe programov SA so se ciljne 

skupine razlikovale. Najbolj splošno, čeprav starostno zamejeno, je bila določena ciljna skupina za 

dolge (11 mesečne) programe SA, in sicer kot registrirano brezposelne osebe stare do 49 let, ki so v 

zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele DSP. Za dolge programe je bila ciljna skupina tako določena 

predvsem po formalnih kriterijih (brezposelnost, starost, vsaj eno leto prejemanja DSP),26 ne pa tudi 

glede na njihove socialne (ali drugačne) problematike. Ciljne skupine za druge tipe programov so bile 

določene z večjim poudarkom na kompleksno socialno in zdravstveno problematiko in brez starostnih 

omejitev.  

Ciljni skupini za kratke programe tipa A in za vmesne programe sta bili opredeljeni praktično identično: 

odrasli upravičenci (prejemniki) DSP s kompleksno (socialno in zdravstveno) problematiko, odrasle 

osebe, ki niso prejemniki DSP s kompleksno (socialno in zdravstveno) problematiko, ter osebe, ki so na 

podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco začasno nezaposljivih oseb (odstopljene na CSD 

preko medinstitucionalnih komisij). Odločitev o tem, katere kandidate predlagati za kratke A in katere 

za vmesne programe je bila v domeni strokovnih delavcev CSD (kontaktnih oseb za SA na CSD), ki so 

delali sezname kandidatov, vabljenih na vključitev v programe.  

Ciljna skupina za kratke programe tipa C je bila specifična, in sicer ženske iz drugih kulturnih okolij z 

jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje oz. slovensko državljanstvo in so brezposelne, 

neaktivne ali vpisane v evidenco začasno nezaposljivih.  

Ker začetki različnih tipov programov SA običajno niso sovpadali, prav tako pa se v večini RME niso 

izvajali vsi tipi programov (glej razdelek 3.3), so kandidati za vključitev redko imeli možnost izbire, v 

kateri program (glede na tip – trajanje programa in/ali glede na izvajalca) se bodo vključili. V RME, kjer 

se je izvajalo več programov SA, ki so se začenjali približno v istem obdobju (npr. da je več izvajalskih 

organizacij izvajalo dolge programe v določeni RME ali da so se v RME vzporedno izvajali dolgi programi 

in kratki programi tipa A ali vmesni programi) pa so koordinatorke SA pogosto omogočile kandidatom 

za vključitev tudi možnost izbire, v kateri tip programa ali h kateremu izvajalcu se želijo vključiti oz. so 

jim v razgovorih predlagale, kateri program SA bi bil za njih ustrezen. 

Z izjemo kratkih programov tipa C (v katerih je bila sorazmerno homogena populacija s podobnimi 

značilnostmi, tj. slabo znanje slovenskega jezika, slaba vključenost v slovensko okolje, druge kulturne 

 
26 Ob tem velja omeniti, da je bila starostna meja za vključitev v dolge programe postavljena zelo nizko (pod 50 
let), sploh glede na podatke o dolgotrajni brezposelnosti v Sloveniji. Po podatkih ZRSZ je bilo tako v obdobju 
prvih enajstih mesecev leta 2019 kar 40,4 % registrirano brezposelnih oseb starih 50 let ali več, med 
dolgotrajno brezposelnimi osebami pa je bilo starih 50 let ali več 50,5 % (ZRSZ 2019a: 13). 
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navade) so bile skupine vključene v programe SA dejansko zelo heterogene, tako po izobrazbi, kot 

svojih problematikah, življenjskih in delovnih izkušnjah, pa tudi pričakovanjih, željah in ciljih, kar je 

izvajalce programov postavljalo pred velik izziv. Več o heterogenosti uporabnikov programov SA 

pišemo v poglavju 4, podpoglavju 4.2. 

Vključitev posameznikov v SA je prostovoljna in temelji na pozitivni motivaciji in odločitvi posameznika 

za vključitev. Na nobeni točki odločitev za vključitev v SA ni pogojevana (npr. za prejemnike DSP ali za 

registrirano brezposelne osebe)27, prav tako lahko oseba na različnih točkah priprave za vstop v 

program SA odstopi od udeležbe in tudi predčasni izstop iz programa za uporabnika nima posledic.  

Poleg razgovorov s svetovalnimi oz. strokovnimi delavci na UD oz. CSD in poglobljenih razgovorov s 

koordinatorkami SA, pozitivno motivacijo za vključitev v SA predstavlja tudi finančna nagrada oz. 

izplačilo nagrade za udeležbo v dolgih in vmesnih programih ter povračilo potnih stroškov in malice v 

vseh programih. Vsekakor so velikega pomena za odločitev in vztrajanje uporabnikov v programih SA 

razgovori s koordinatorkami SA oz. podpora koordinatork SA (ki so uporabnike spremljale skozi SA), 

prav tako pa njihovo počutje v programu SA ter odnos izvajalcev programa in njihova zmožnost 

motiviranja uporabnikov. O motivaciji uporabnikov več pišemo v poglavju 4 (podpoglavje 4.2). 

Posledica prostovoljnosti odločitve za vključitev v SA je, da se dejansko vključi v SA le manjši del oseb, 

ki jih kot kandidate za vključitev izmed svojih uporabnikov identificirajo na CSD in na UD. Osip 

uporabnikov je visok na vseh korakih proti vključenosti in tudi po vključenosti v programe SA. Podatke 

o številu kandidatov za vključitev v SA in številu vključenih na različnih točkah udeležbe (po tipu 

programov in po kohezijski regiji) prikazujemo v Preglednici 3.2 v nadaljevanju. 

Prva točka osipa se zgodi že pri obisku informativnih predstavitev za vključitev v SA in pri podpisu 

soglasja za nadaljnjo obravnavo v okviru SA (razgovori pri koordinatorici SA z namenom vključitve v 

program SA). Tako je bilo na informativne predstavitve v dveh letih izvajanja SA vabljenih skupaj 8259 

oseb, dejansko pa se jih je predstavitev udeležilo 5252, soglasje za nadaljnjo obravnavo v okviru SA pa 

jih je podpisalo 3336. Od vseh kandidatov za vključitev v SA, ki so bili vabljeni na informativno 

predstavitev, se jih je predstavitve torej udeležilo slabih 64 % (nekoliko manj v zahodni kohezijski regiji 

– okoli 60 %). Od tistih, ki so se udeležili informativne predstavitve, jih je slabih 64 % podpisalo soglasje 

za nadaljnjo obravnavo v okviru SA (tudi ta delež je bil nekoliko nižji v zahodni kohezijski regiji – 60 %). 

Od oseb, ki so bile vabljene na informativno predstavitev SA in so bile torej na seznamu kandidatov za 

vključitev v SA, jih je tako le dobrih 40 % podpisalo soglasje za nadaljnjo obravnavo v okviru SA (pri 

koordinatorkah), kar pomeni, da je bilo vsaj delno zainteresiranih za vključitev le 40 % oseb, ki so jih 

na CSD in UD identificirali kot kandidate za udeležbo. Informativnih predstavitev se je sicer udeležilo 

več kandidatov, ki so jih za dolge programe identificirali na UD (skoraj 74 %) kot tistih, ki so jih za 

vmesne programe identificirali in vabili CSD (53 %). To je najverjetneje povezano z dejstvom, da so UD 

vabili na predstavitve osebe, ki so registrirano brezposelne (torej so iskalci zaposlitve) in so jim 

udeležbo na informativni predstavitvi za SA tudi vpisali v zaposlitveni načrt, medtem ko se verjetno 

osebe, ki so jih identificirali za vključitev v vmesne programe na CSD, soočajo z več različnimi in 

 
27 Edina točka pogojevanja je bila obveznost registrirano brezposelnih oseb, ki so bile vabljene na informativne 
predstavitve za vključitev v dolge programe SA, da se udeležijo predstavitve. Za dolge programe SA so namreč 
nabor kandidatov za vključitev delali Uradi za delo, udeležbo na informativni predstavitvi pa so svetovalci za 
zaposlitev skupaj z brezposelno osebo tudi zapisali v zaposlitveni načrt osebe. Za osebe, ki so jih na Uradih za 
delo evidentirali kot kandidate za vključitev v dolge programe SA in ki so imeli sodelovanje na informativni 
predstavitvi zapisano v svojem zaposlitvenem načrtu, je bila obvezna le udeležba na eno do dve-urni 
informativni predstavitvi, kasneje so lahko brez posledic odstopili od nadaljnjih korakov vključitve. 
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dolgotrajnejšimi težavami in so nekoliko manj motivirane ali zmožne za njihovo aktivno reševanje, 

hkrati pa niso imele nobene obveznosti, da se informativne predstavitve zares udeležijo. 

Od tistih, ki so na informativnih delavnicah podpisali soglasje za nadaljnjo obravnavo v projektu SA, jih 

je po razgovorih s koordinatorkami SA (nekateri se vabilom na razgovor niso niti odzvali, kljub 

podpisanemu soglasju, torej so si 'premislili' že pred stiki s koordinatorkami), slabih 58 % podpisalo 

pogodbo za vključitev v program. Delež je v obeh kohezijskih regijah podobno velik (torej okrog 58 %). 

Če pogledamo po tipih programov, vidimo, da je bilo največ osipa pri kandidatih za vključitev v dolge 

programe (pogodbo o vključitvi je podpisalo 54 % tistih, ki so dali soglasje za obravnavo v SA), sledijo 

vmesni programi (pogodbo o vključitvi je podpisalo slabih 59 % tistih, ki so podpisali soglasje za 

obravnavo), največ pa je bilo podpisanih pogodb o vključitvi med tistimi, ki so podpisali soglasje za 

obravnavo za kratke programe (67 %). 

Kljub podpisani pogodbi o vključitvi v program in v primeru dolgih in vmesnih programov tudi 

podpisanem individualnem dogovoru o vključitvi, so si nekateri uporabniki premislili glede vključitve 

še pred začetkom programa, osip pa je bil zelo visok tudi po vključitvi. Dejansko je, gledano v celoti, 

programe SA zaključilo le dobrih 35 % uporabnikov, ki so podpisali pogodbo o vključitvi. Z drugimi 

besedami: kar 65 % uporabnikov, ki so podpisali pogodbo o vključitvi v program SA, programa ni 

zaključilo in se bodisi vanj sploh niso vključili (kljub podpisani pogodbi) ali so iz njega predčasno izstopili 

(zaradi različnih razlogov, od zaposlitve, vključitve v kak drug program, življenjskih okoliščin, različnih 

ovir do nezadovoljstva s programom ali z vodjem – izvajalcem programa).  

Osip po podpisu pogodbe o vključitvi v program je bil daleč najvišji pri dolgih programih (le 26 % oseb, 

ki so podpisale pogodbo o vključitvi v dolgi program, je ta program tudi zaključilo, 74 % pa jih je izstopilo 

že pred začetkom programa ali med dolgim programom), kar lahko povežemo z zelo dolgim trajanjem 

teh programov (11 mesecev), verjetno pa vsaj delno pa tudi s težavami pri izvajanju teh programov in 

z nezadovoljstvom nekaterih uporabnikov s programi. Hkrati se pojavlja tudi vprašanje ali je bila za 

dolge programe zares targetirana prava ciljna populacija. 

Pri kratkih programih (gledano skupaj tip A in tip C) je bilo osipa od podpisa pogodbe o vključitvi do 

zaključka programa (le tri-mesečnega) manj – program je zaključilo 42 % oseb, ki so podpisale pogodbo 

o vključitvi (58 % jih je izpadlo prej).  

Najboljše rezultate glede osipa (najmanjši osip) izkazujejo vmesni programi, ki so se začeli izvajati zadnji 

in so se njihovi izvajalci lahko nanje dobro pripravili – vmesne programe je zaključilo 'kar' 50 % 

uporabnikov, ki so podpisali pogodbo o vključitvi vanje (50 % pa jih je predčasno izstopilo ali se sploh 

niso vključili). 

Kar se tiče kriterija pozitivnih izhodov iz programov (kot pozitivni izhodi so po določitvi MDDSZ šteti 

vključenost v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje ali usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij, 

zaposlitev ali samozaposlitev), je teh med osebami, ki so program dejansko zaključile (bile v njem 

udeležene do konca), precej – tako je, na primer, med vsemi, ki so programe zaključili, pozitivnih 

izhodov kar 81 %. Ker pa MDDSZ delež pozitivnih izhodov iz programov računa glede na število oseb, 

ki so podpisale pogodbo o vključitvi v program SA, je tako izračunan delež pozitivnih izhodov (zaradi 

velikega osipa iz programov med njihovim potekom), nižji. Med vsemi programi je tako računan delež 

pozitivnih izhodov 28,6 %, med dolgimi programi 26,8 %, med kratkimi 14,2 % in med vmesnimi 47,4 

%. Če kot kriterij uspešnosti programov SA vzamemo delež uporabnikov s pozitivnimi izhodi (med 

vsemi uporabniki, ki so podpisali pogodbo o vključitvi v program), se torej kot najbolj uspešni kažejo 

vmesni programi SA.  
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Po istem kriteriju so bolj uspešni programi SA v vzhodni kohezijski regiji (v povprečju za vse tipe 

programov 35,3 % pozitivnih izhodov iz programov), precej manj pa programi SA v zahodni kohezijski 

regiji (le 18,5 % pozitivnih izhodov iz programov). Razlika v deležih pozitivnih izhodov iz programov SA 

med regijama je jasno vidna pri vseh tipih programov, najbolj izrazita pa je pri vmesnih programih SA, 

ki so v vzhodni kohezijski regiji prava zgodba o uspehu (61,5 % pozitivnih izhodov), v zahodni kohezijski 

regiji pa ne (25,9 % pozitivnih izhodov), čeprav je tudi v zahodni kohezijski regiji največ pozitivnih 

izhodov uporabnikov prav v vmesnih programih.  

Na razliko v uspešnosti pri pozitivnih izhodih iz programov SA med vzhodno in zahodno kohezijsko 

regijo verjetno vpliva več dejavnikov. Pomembne so razlike v priložnostih v lokalnem okolju v vzhodni 

in v zahodni kohezijski regiji – več priložnosti na trgu dela in drugih možnosti je v zahodni kohezijski 

regiji in je zato tudi večji osip iz programov SA v zahodni kohezijski regiji. Iz istega razloga (več 

zaposlitvenih možnosti v zahodni kohezijski regiji) je tudi struktura brezposelnih oseb in oseb, ki 

prejemajo DSP, v kohezijskih regijah različna. Medtem, ko so v vzhodni kohezijski regiji imeli večji izbor 

oseb za nabor kandidatov (zaradi višje brezposelnosti) in so lahko v programe SA vključevali bolj 

motivirane osebe, je bilo v zahodni kohezijski regiji občasno težko delati sezname, ker ustreznih 

kandidatov ni bilo dovolj in so vključevali v programe SA osebe s 'težjimi', bolj kompleksnimi situacijami 

in nizko zaposljivostjo ter malo možnosti, da se vrnejo na trg dela. Možno pa je tudi, da na razlike v 

uspešnosti pri pozitivnih izhodih iz programov SA med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo vsaj 

nekoliko vplivajo tudi različni pristopi izvajalcev programov v obeh regijah.  
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Preglednica 3.2: Uporabniki vključeni v različne faze socialne aktivacije v obdobju od jeseni 2017 do jeseni 2019 (od začetka 
izvajanja programov SA do zaključka izvajanja programov SA po prvih štirih javnih razpisih MDDSZ) po tipu programa in po 

kohezijskih regijah28 
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% 
pozitivnih 
izhodov iz 
programov

29 

SLOVENIJA, skupaj 825930 5252 3336 1921 774 677 549 28,6 % 

Dolgi programi 4449 3279 1914 1032 533 267 277 26,8 % 

Kratki programi (tip A in 
tip C skupaj) # 

- - 675 450 96 191 64 14,2 % 

Vmesni programi 1896 1002 747 439 145 219 208 47,4 % 

VZHODNA KOHEZIJSKA 
REGIJA, skupaj 

4550 3043 2009 1152 434 479 407 35,3 % 

Dolgi programi 2478 1900 1153 620 317 150 195 31,5 % 

Kratki programi (tip A in 
tip C skupaj) # 

- - 412 267 48 165 49 18,4 % 

Vmesni programi 927 569 444 265 69 153 163 61,5 % 

ZAHODNA KOHEZIJSKA 
REGIJA, skupaj 

3709 2209 1327 769 340 209 142 18,5 % 

Dolgi programi 1971 1379 761 412 216 117 82 19,9 % 

Kratki programi (tip A in 
tip C skupaj) # 

- - 263 183 48 26 15 8,2 % 

Vmesni programi 969 433 303 174 76 66 45 25,9 % 

Opomba #: za kandidate za vključitev v kratke programe (tipa A ali tipa C) organizacija informativnih predstavitev ni bila 
predvidena. Kljub temu so nekateri CSD in UD informativne predstavitve organizirali tudi za kandidate za kratke programe, 
vendar podatkov o tem ne navajamo, saj so nepopolni. 
Vir: MDDSZ, PE za delovanje sistema SA, november 2019. 

 

 

  

 
28 Podatke v preglednici smo pridobili od PE za delovanje sistema SA. Ker informacijska podpora za zbiranje 
podatkov (še vedno) ne deluje oz. ne obstaja, se podatki vodijo 'ročno', v Excel tabelah, kamor jih vnašajo 
koordinatorke, in se potem zbirajo pri PESA. Zaradi precejšnje fluktuacije uporabnikov in možnih napak ali 
zamud koordinatork pri vnosu podatkov, tako vodeni podatki niso vedno povsem natančni. 
29 Predstavlja delež od števila podpisanih pogodb.  
30 V celotnem številu so všteti tudi kratki programi, pri katerih organizacija informativne predstavitve ni bila 
predvidena, so jo pa nekateri CSD skupaj s koordinatorkami in izvajalci kljub temu samoiniciativno organizirali.  
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4 Ugotovitve in poudarki po ključnih temah 
 

V tem poglavju navajamo vsebinske ugotovitve dvoletnega spremljanja in ocene izvajanja SA. 

Ugotovitve podajamo po pomembnih temah, kot smo jih identificirali v štirih vmesnih poročilih pri 

projektu, navajamo pa ugotovitve vseh štirih vmesnih poročil združeno. Vse ugotovitve se nanašajo na 

obdobje priprave in vzpostavitve sistema SA in izvajanja programov po prvih štirih javnih razpisih 

MDDSZ za izbor izvajalskih organizacij za različne tipe programov SA, torej na obdobje od leta 2017 do 

jeseni leta 2019, nanašajo pa se tako na sistem SA kot na programe SA. 

Spremljanje in oceno izvajanja smo zastavili tako, da smo upoštevali vidike, izkušnje, dileme ter tudi 

priporočila vseh glavnih deležnikov pri izvajanju SA: koordinatork SA, MDDSZ (z vidika delovanja in 

umestitve sistema SA in programov SA), CSD, UD, izvajalcev in seveda uporabnikov. Prav koristi za 

uporabnike so ključen poudarek, ki ga sledimo skozi celotno spremljanje in oceno izvajanja SA, hkrati 

pa nas zanima tudi potencial in pridobitve, ki jih SA prinaša v delo CSD in UD (celostna, povezana 

obravnava uporabnikov, sodelovanje služb…).   

Ključne teme v nadaljevanju prikazujemo razdeljeno na tri glavne vsebinske sklope, in sicer na teme, 

vezane na:  

- sistem SA (ugotovitve povezane z zastavitvijo sistema SA, njegovega prihodnjega razvoja in 

umestitve, sodelovanje med deležniki, vpliv SA na delo z uporabniki, vpliv lokalnih situacij na 

izvajanje SA),  

- uporabnike SA (struktura uporabnikov in njihove problematike, motiviranost uporabnikov, 

ocene in izkušnje z udeležbe) in  

- programe SA (različni elementi programov SA, izvajalske organizacije in njihove prakse, primeri 

dobrih in manj dobrih praks, izhodi iz programov, ipd.).  

Nekatere teme sodijo v več vsebinskih sklopov ali pa so dejansko horizontalne in so pomembne tako 

za sistem SA, kot za programe in za uporabnike. Ena takih tem je, npr., razumevanje socialne aktivacije 

in njenih ciljev s strani različnih deležnikov, s tem povezana pa tudi definicija pozitivnih izhodov iz 

programov in vprašanje kazalnikov učinkov vključenosti na uporabnike SA, pa vprašanje motivacije 

oseb iz ciljnih skupin za vključitev in za vztrajanje v SA. Kljub temu, da teme prikazujemo po treh 

vsebinskih sklopih, se torej večinoma med seboj prepletajo in navezujejo na več kot le na vsebinski 

sklop, pod katerim jih prikazujemo. 

 

4.1 Sistem socialne aktivacije in sodelovanje deležnikov   
 

4.1.1 Razumevanje SA, vpetost v socialni in zaposlitveni sistem in dosedanje izkušnje akterjev  
 

Koncept SA lahko razumemo na dva načina, bolj zaposlitveno naravnano ali bolj socialno naravnano, v 

smeri krepitve moči oseb in vključevanja v družbo v širšem pomenu besede (nevezano na 

zaposlovanje). Glavni cilj SA je ponovna socialna in zaposlitvena vključenost udeležencev, torej 

ureditev socialne situacije in vključitev/vrnitev na trg dela, zato se je pogosto pokazalo, da ločevanje 

socialno in zaposlitveno naravnanih vsebin skorajda ni mogoče. Spremljanje in ocena izvajanja projekta 

SA je pokazala, da še vedno prihaja do nejasnosti razumevanja koncepta socialne aktivacije med 

deležniki (do različnih razumevanj in predstav je prihajalo predvsem med CSD in UD ter tudi med 
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izvajalci), kar je delno tudi posledica ne povsem jasne, enoznačne opredelitve s strani oblikovalcev 

sistema. Priprava naborov uporabnikov je bila v veliki meri prepuščena strokovni presoji UD in CSD, 

izvedba vsebin pa izvajalcem, še posebej to, kateremu vidiku nameniti več pozornosti – zaposlitvenemu 

ali socialnemu. Deležniki so tako, na primer, bodisi razumeli, da so programi SA najbolj primerni za 

tiste, ki se lahko dokaj enostavno zaposlijo ali pa nasprotno, za dolgotrajno brezposelne osebe, ki so 

najtežje ali niso zaposljive na trgu dela (so vodeni v evidenci začasno nezaposljivih). 

Izvedene ankete so pokazale, da kontaktne osebe za SA tako na UD kot na CSD socialno aktivacijo 

večinoma razumejo kot pomembno dopolnitev programov za najbolj ranljive v obstoječih pristopih 

dela z dolgotrajno brezposelnimi in dolgotrajnimi prejemniki DSP (z različnimi problematikami). SA tako 

večinoma razumejo kot dobrodošlo dodatno ponudbo programov, vendar pa (še posebej na CSD) 

poudarjajo, da jim nalaga dodatno delo k rednim nalogam in zahteva veliko mero organiziranosti. 

Nekateri pa tudi po dveh letih izvajanja SA še vedno težko vidijo povezavo med SA in svojim siceršnjim 

delom in se jim zdijo opravila v okviru SA še ena dodatna zadolžitev, ki jo težko integrirajo v svoje delo. 

Pri tem so CSD občutno bolj kritični do SA od UD, saj so v že večletni kadrovski preobremenjenosti z 

rednim delom in projekt SA nekateri vidijo kot obilico dodatnega dela, zaradi katerega jim zmanjkuje 

časa za poglobljeno delo z uporabniki, ki si ga (načeloma) želijo.   

Prevladujoča ocena kontaktnih oseb na CSD in na UD (tako meni 59 % anketiranih kontaktnih oseb na 

CSD in 62 % anketiranih kontaktnih oseb na UD v anketi izvedeni septembra 2019) je, da se delo na 

projektu SA lahko povezuje in vpliva na delo medinstitucionalnih komisij, spodbudi boljše sodelovanje 

med institucijama, razširi informiranost strokovnih delavcev o uporabnikih in njihovih socialnih 

problematikah in tako posledično spodbudi načrtovanje ustreznejših rešitev za uporabnike. Obstaja pa 

opazen razkorak med tistimi UD in CSD, ki osebe s statusom začasno nezaposljivih usmerjajo v 

programe SA, in tistimi, ki jih ne (ker ocenjujejo, da programi SA za začasno nezaposljive niso primerni). 

Na tistih UD in CSD, kjer menijo, da je vključitev začasno nezaposljivih oseb v SA nesmiselna, tudi ne 

vidijo povezanosti dela na medinstitucionalnih komisijah in dela v okviru socialne aktivacije. Razlike v 

razumevanju ustreznosti programov SA za začasno nezaposljive osebe tako očitno kažejo na razlike v 

razumevanju socialne aktivacije in njenih ciljev (zaposlitvena in/ali socialna aktivacija). 

Tako kontaktne osebe s CSD in z UD kot koordinatorke SA (torej akterji, ki so del sistema SA) se pri 

ocenah dosedanjega poteka projekta SA opredeljujejo večinoma pozitivno ter podpirajo nadaljnje 

izvajanje SA, imajo pa ob tem tudi določene pomisleke, ki se glede na skupino akterjev nekoliko 

razlikujejo. 

Kontaktne osebe s CSD zelo pogosto omenjajo, da so strokovni delavci na CSD preobremenjeni, da bi 

se lahko v zadostni meri posvetili še SA, zaradi česar se jim zdi nujna dodatna kadrovska podpora CSD 

ali pa prenos določenih dodatnih nalog v okviru SA na koordinatorke SA. Poleg tega imajo na CSD težave 

z motiviranjem uporabnikov za vključitev v SA, ob čemer nekateri razmišljajo, da bi morala biti 

vključitev za dolgotrajne prejemnike DSP obvezna oz. vezana na prejemanje DSP ali na njeno višino. 

Izpostavljamo tudi pripombe različnih CSD glede nerednega in negotovega izvajanja programov, kar 

jim motiviranje uporabnikov za vključitev v programe še otežuje (tudi ko kandidata prepričajo, ta izgubi 

zaupanje v programe, če se ti še nekaj časa ne začnejo izvajati).  

Kontaktne osebe z UD so pri svojih odgovorih glede dosedanje izvedbe SA kritične predvsem do (po 

njihovi oceni) premalo določene, specializirane in personalizirane vsebine programov SA, poleg tega 

pa se jim zdijo ti pogosto tudi premalo zaposlitveno usmerjeni (predlagajo večji poudarek na 

usposabljanju za konkretno delo, morda tudi obvezno usposabljanje na delovnem mestu, s čimer bi 

uporabniki pridobili nujno potrebne izkušnje).  
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Koordinatorke SA glede dosedanjega izvajanja SA navajajo predvsem težave s pretokom informacij 

med deležniki v okolju, ob tem pa tudi zapletene birokratske postopke. Večkrat omenjajo, da bi te 

težave olajšala zaposlitev koordinatorjev na CSD, dotlej pa bi se jim zdelo nujno CSD in UD opozoriti na 

njihovo vlogo v projektu. Koordinatorke SA namreč pogosto opažajo, da CSD socialne aktivacije ne 

jemljejo kot prioriteto, zaradi česar je sodelovanje slabše, kar uporabnikom škodi. Kar se tiče same 

vsebine dosedanjih programov SA, koordinatorke poudarjajo potrebo po več fleksibilnosti in 

prilagajanja v programih (prilagajanja uporabnikom, potrebam v regiji, stanju na trgu dela ipd.).  

Odgovori kontaktnih oseb na CSD, na UD in koordinatork SA na vprašanje (anketa september 2019) ali 

socialna aktivacija kot se je izvajala prvi dve leti dosega zastavljen namen in cilje, so načeloma pozitivni 

(v največji meri pri kontaktnih osebah z UD), saj je približno tretjina vseh respondentov v celoti 

odgovorila pritrdilno, večina drugih odgovorov pa je pritrdilna, vendar z določenimi pomisleki.  

Nekatere kontaktne osebe s CSD tako menijo, da je namen dosežen za premajhen delež uporabnikov 

in da večina uporabnikov tudi po zaključku programa SA še vedno ni zaposlena oz. ostaja med 

prejemniki DSP. Med kontaktnimi osebami z UD jih več opozarja na preveliko razliko med teoretično 

idejo oz. zastavitvijo programov SA in nato dejansko izvedbo (pri čemer težavo pogosto predstavlja 

nabiranje pravih delodajalcev v danem okolju). Koordinatorke SA pa predvsem opozarjajo na 

neprilagojenost določenih programov SA heterogenosti skupin, zaradi česar tudi zaposlitveni učinek 

teh programov ni dovolj velik.  

Povzamemo lahko, da različnost pogledov treh ključnih skupin akterjev v sistemu SA, tj. kontaktnih 

oseb na CSD, kontaktnih oseb na UD in koordinatork SA, na SA in njeno izvajanje odraža različnost 

njihovih vlog in v primeru CSD in UD njihove obremenitve z rednim delom. UD so usmerjeni bolj 

zaposlitveno in so taka tudi njihova pričakovanja od programov SA, CSD pa bolj poudarjajo 

kompleksnost problematik uporabnikov in so pogosto bolj skeptični do možnosti zaposlitvenih izhodov 

za njihove dolgotrajne uporabnike.  

V prihodnje bo za uspešno izvajanje SA nujna boljša integracija socialne aktivacije tudi v delo CSD – 

smiselno bi bilo, da postane sestavni del siceršnjega dela CSD s prejemniki DSP in ranljivimi skupinami. 

Učinkovita motivacija za strokovne delavce so srečanja (delavnice) skupaj s strokovnimi delavci drugih 

institucij, smiselno bi jih bilo izvajati periodično, kot usposabljanja s konkretnimi primeri dobre prakse.  

 

4.1.2 Vloga in umestitev koordinatork SA v sistemu 
 

Koordinatorke SA31 so pomemben člen izvajanja projekta socialne aktivacije. V fazi vzpostavitve ter 

začetnega delovanja sistema SA je MDDSZ koordinatorke SA umestilo v PE za delovanje sistema SA, ki 

deluje v okviru Direktorata za socialne zadeve na MDDSZ, vendar so locirane po 16 RME po Sloveniji, 

oblikovanih na osnovi predvidene sheme reorganizacije CSD.32 Sistemizacija njihovih delovnih mest je 

urejena tako, da se lahko v sklopu reorganizacije CSD po zaključku pilotne izvedbe projekta, vključijo v 

sistem centrov za socialno delo. Koordinatorke SA so eden izmed ključnih akterjev za dobro izvedbo 

 
31 Med 48 koordinatorji socialne aktivacije je v času nastanka pričujočega poročila zaposlen le en koordinator 
moškega spola, kar odraža feminizacijo poklicev na področju socialnega varstva nasploh. V besedilu zaradi 
večinskega deleža koordinatork uporabljamo žensko slovnično obliko (koordinatorka SA) kot nevtralno za 
ženske in moške. 
32 V času, ko se je oblikovala organizacijska shema projekta socialne aktivacije, je bila predvidena shema 
reorganizacije CSD nekoliko različna od sheme območnih CSD, ki je bila kasneje sprejeta z zakonom in je že 
izpeljana. Določeni RME se tako ne skladajo popolnoma z območnimi CSD. Več o tem v prvem vmesnem 
poročilu Spremljanje in ocena poteka vzpostavitve sistema socialne aktivacije (Trbanc idr. 2018, stran 15). 
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pilotnega projekta socialne aktivacije, saj se nahajajo na presečišču med uporabniki, izvajalci 

programov SA, CSD, UD in drugimi deležniki na lokalnem nivoju ter odločevalci in načrtovalci sistema. 

Delovne naloge koordinatork SA lahko razdelimo v dve ključni skupini. Prva je mreženje (povezovanje 

in vzdrževanje rednih stikov) ključnih akterjev v lokalnem okolju, druga pa neposredno delo s kandidati 

za vključitev v programe SA ter spremljanje v programe vključenih uporabnikov. 

V začetni fazi projekta je bilo z organizacijo dela koordinatork SA nekaj težav, saj v zastavljenem 

časovnem načrtu niso bile zaposlene vse predvidene koordinatorke, nadalje je prihajalo do velike 

fluktuacije koordinatork SA predvsem zaradi daljših odsotnosti zavoljo uveljavljanja materinskega oz. 

starševskega dopusta ali daljših bolniških odsotnosti, postopki nadomeščanj začasno odsotnih pa so 

(bili) dolgotrajni33. Manjši del anketiranih uporabnikov je do menjavanja koordinatork kritičen, saj se 

je to odražalo v porušenju vzpostavljenega zaupanja z njimi. Zastavljena razporeditev koordinatork po 

RME je bila ponekod glede na število uporabnikov in velikost po površini RME neustrezna (npr. RME 

Kranj), kar je povzročalo neenakomerno obremenjenost koordinatork po RME in vplivalo na delo z 

uporabniki. 

Koordinatorke SA so se v povprečju izkazale kot eden izmed najbolj angažiranih akterjev v projektu, saj 

so načeloma k projektu pristopile zelo motivirano, z veliko vere v njegov uspeh in delale po konceptih 

socialnega dela v dobrobit uporabnikov. To se odraža predvsem v visokih ocenah vseh deležnikov 

(oblikovalcev sistema, CSD, UD, izvajalcev) glede sodelovanja z njimi34, nakljub začetnim težavam, ki 

izhajajo iz pilotne narave projekta. Ponekod je namreč predvsem v prvem ciklu izvajanja programov 

prihajalo do nesporazumov v razumevanju vloge koordinatork s strani izvajalcev (in posledično lahko 

tudi uporabnikov) kot nadzornika, namesto kot partnerja in povezovalca, nanje so naslavljali vprašanja 

namenjena MDDSZ, kar je bilo povezano predvsem z njihovo zaposlitvijo na MDDSZ. Vendar so se 

nesporazumi sčasoma razrešili in je sodelovanje steklo, sedaj pa načeloma povsod poteka dobro. Zelo 

visoko zadovoljstvo z opravljanjem nalog koordinatork in sodelovanja z njimi izražajo tudi (anketirani) 

uporabniki35. 

Vloga koordinatork v kontekstu dela z uporabniki je predvsem strokovno svetovalno delo in spodbuda 

za reševanje (psiho)socialnih stisk, ki uporabnikom otežujejo vstop na trg dela. Zelo pomembno vlogo 

ima oseben pristop koordinatork SA, kar za pozitiven izid dela z uporabniki potrjujejo že raziskave v 

psihoterapevtskem kontekstu.36 Kot pozitivna se kaže zasnova koncepta neposrednega dela 

koordinatork z uporabniki, ki individualno delo z njimi koncipira kot izredno pomemben del, saj je na 

ta način do določene mere zapolnjena vrzel v obstoječem sistemu CSD, kjer zaradi pretirane 

birokratizacije dela strokovnim delavcem pogosto primanjkuje časa za svetovalno delo in celostno 

obravnavo uporabnikov. Koordinatorke SA so imele poleg tega tudi pomembno vlogo motiviranja 

uporabnikov pred vključitvijo v program ter ob padcu motivacije uporabnikov tekom udeležbe v 

programu. 

 
33 Na dan 31. 5. 2018 je bilo po podatkih PE za delovanje sistema predvidoma realiziranih 48 zaposlitev, 
dejansko aktivnih pa 41 zaposlitev, na septembra 2019 pa 38 zaposlitev (Vir: MDDSZ, PE za delovanje sistema 
SA). 
34 Na lestvici od 1 do 5 so v letu 2018 na CSD in UD sodelovanje v povprečju ocenili z oceno 4,6; na UD je v letu 
2019 ta ocena še višja in znaša 4,7. Izvajalci dolgih in kratkih programov so sodelovanje s koordinatorkami SA v 
letu 2018 povprečju ocenili z oceno 4,4 in izvajalci vmesnih programov v povprečju s 4,7. 
35 Anketirani uporabniki izvedbo razgovorov in obravnavo ter predstavitev pomena vključitve v program SA na 
lestvici od 1 do 5 ocenjujejo s 4,2, razpoložljivost za pomoč in informacije pa s 4,3. 
36 Za pozitiven izid psihoterapije 40 % predstavljajo zunaj terapevtski dejavniki, 30 % predstavlja odnos, 15 % 
placebo učinek, 15 % pa same tehnike (Lambert in Barley, 2002, v Mešl, 2008). 
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Nezanemarljiva naloga koordinatork SA je tudi povezovanje različnih deležnikov v sistemu SA in 

spodbujanje izmenjave informacij za skupno načrtovanje primernih dejavnosti in oblik pomoči za 

uporabnike. Že tekom programa ter tudi ob zaključku programa, ko je bilo treba skupaj z uporabniki 

iskati ustrezne, pozitivne izhode zanje, se je pokazal pomen njihove začetne naloge vzpostavitve mreže 

obstoječih deležnikov v okolju (socialnovarstvenih, zaposlitvenih, socialno integracijskih idr. 

programov, šolskih centrov, ljudskih univerz, večgeneracijskih centrov, delodajalcev v regiji itd.). Bolj 

bogata kot je bila, več stikov kot je bilo vzpostavljenih, lažje je bilo načrtovati izhode. 

Prispevek koordinatork SA pa ni viden le na mikro nivoju dela z uporabniki, ter mezzo nivoju pri 

sodelovanju z deležniki, marveč imajo s svojimi izkušnjami s terena tudi vlogo pri oblikovanju 

sprememb sistema SA na makro nivoju. Kar 92 % anketiranih koordinatork SA navaja, da so MDDSZ že 

kdaj predlagale kakšne spremembe v zvezi s programi SA, več kot 80 % pa jih tudi potrjuje, da so njihovi 

predlogi že vključeni v novi (peti) javni razpis. Na MDDSZ so ob vzpostavitvi sistema, oblikovali delovno 

skupino, sestavljeno iz štirih koordinatork SA, ki strokovno izstopajo in predstavnika PE za delovanje 

sistema SA z namenom oblikovanja navodil za potrebe koordinatork na terenu. Na začetku so enkrat 

mesečno potekali sestanki MDDSZ s kontaktnimi koordinatorkami vseh 16 RME z namenom 

načrtovanja nadaljnjega dela. Na okvirno dva meseca pa so organizirana srečanja z vsemi 48 

koordinatorkami SA.  

Ker je delo z dolgotrajno brezposelnimi osebami zahtevno, se je na željo koordinatork v novembru 

2019 začela izvajati supervizija (izvajanje se bo nadaljevalo tudi v letu 2020). Pred tem so koordinatorke 

samoiniciativno vzpostavile regijske intervizije, na katerih se srečujejo predstavnice različnih RME. Od 

oktobra do decembra 2019 je PE za delovanje sistema SA za koordinatorke organizirala izobraževanja 

o temah, za katere koordinatorke izražajo željo po poglobljenih znanjih (teme so bile: nasilne stranke, 

motivacijski intervju, pomoč svetovalnim delavcem, čustvena inteligentnost, digitalni svet, 

alkoholizem, timsko delo, retorika in mediacija). 

Ker je projekt SA je v Sloveniji vpeljan pilotno, financiran pretežno iz EU sredstev (sredstva Evropskega 

socialnega sklada) se za izvajanje projekta v prihodnje zdi nujno načrtovati večjo integracijo socialne 

aktivacije v socialni sistem (v povezavi z zaposlitvenim sistemom). Najbolj naravna se zdi integracija 

koordinatork SA na območne CSD, za kar bi bilo treba v zakonodaji (Zakon o socialnem varstvu) 

opredeliti pripravo na socialno aktivacijo kot novo socialno storitev na CSD ter tudi ustrezno 

sistematizirati profil koordinatorke SA na CSD. Večina koordinatork SA (69 % anketiranih) v prihodnje 

vidi možnost opravljanja svoje vloge znotraj CSD, saj bi jim ta omogočala večjo možnost poznavanja 

uporabnikov in njihovih težav, sodelovale bi pri naboru uporabnikov, imele bi več priložnosti za 

celostno obravnavo uporabnikov med in po zaključku programov SA. Vendar pa poudarjajo, da mora v 

tem primeru ostati vloga koordinatorke SA enaka kot do sedaj v projektu SA. Zaradi kadrovske 

podhranjenosti CSD namreč obstaja bojazen, da bi znotraj CSD koordinatorke dobile še druge naloge, 

ki bi SA postavile na stranski tir in bi bila zaradi pomanjkanja časa obravnava uporabnikov manj 

samostojna, kvalitetna in celostna, kot je to sedaj. Ravno ta razlog je tisti, ki precej koordinatork SA 

odvrača od vključitve v sistem CSD, skrbi pa jih tudi morebitna institucionaliziranost njihove vloge in 

zaradi tega manjše zaupanje uporabnikov. Da bi njihova vloga koordinatorke znotraj sistema CSD ostala 

enaka kot v projektu SA, je torej potrebno ustrezno sistemizirati profil koordinatorke v sistem CSD. Za 

kakovostno opravljanje dela koordinatorjev je tudi pomembno, da bi bile vse koordinatorke SA iz 

določene RME locirane skupaj, na enem območnem CSD in ne posamično po različnih enotah CSD. 
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4.1.3 Medsebojno sodelovanje akterjev v sistemu SA 
 

Sodelovanje akterjev, ki obravnavajo uporabnike, je eden od pomembnih učinkov, ki naj bi jih socialna 

aktivacija imela na socialni in zaposlitveni sistem, povezano pa je tudi z zaželenimi spremembami v 

smer celostne obravnave uporabnika. Ocene medsebojnega sodelovanja ključnih deležnikov 

(kontaktnih oseb na CSD, UD, KSA) smo pridobili z anketo v začetni fazi projekta v maju 2018, v 

septembru 2018 pa še z izvajalci. Vnovično oceno kontaktnih oseb na CSD, UD in koordinatork SA smo 

pridobili še po zaključku programov prvih štirih razpisov, v septembru 2019. 

Na splošno anketirani deležniki (kontaktne osebe na CSD in UD, koordinatorke SA ter izvajalci 

programov) sodelovanje z drugimi deležniki v okviru socialne aktivacije v obeh časovnih točkah 

ocenjujejo kot zelo dobro (v povprečju z oceno 4 in več). S sodelovanjem z drugimi deležniki so v 

največji meri zadovoljni UD, v relativno najmanjši pa koordinatorke SA in izvajalci (ti dvoji so najbolj 

kritični).  

Nasploh lahko ugotovimo, da anketirani deležniki sodelovanje z drugimi deležniki v letu 2019 

ocenjujejo bolje kot pred slabim letom in pol (v prejšnji anketi, maja 2018). To je pomembna 

ugotovitev, ki kaže, da se je medsebojno sodelovanje deležnikov znotraj SA sorazmerno dobro razvilo 

oz. se je njihovo siceršnje sodelovanje skozi projekt SA izboljšalo. Še posebej opazno izboljšanje je pri 

oceni koordinatork glede sodelovanja s PE za delovanje sistema SA; to sodelovanje je bilo v začetni fazi 

projekta ob obilici dela nekoliko oteženo, kasneje pa se je dobro vzpostavilo. Od ugotovitve 

izboljšanega sodelovanja v letu 2019 nekoliko odstopajo edino kontaktne osebe na CSD, ki so 

sodelovanje z drugimi CSD septembra 2019 ocenili nekoliko slabše kot maja 2018. Možno je, da je 

nekoliko slabša ocena sodelovanja med CSD povezana z reorganizacijo in večjo centralizacijo 

(območnih) CSD. 
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Slika 4.1: Povprečne ocene (na lestvici od 1 – najmanjše strinjanje do 5 – največje strinjanje) deležnikov SA glede sodelovanja z drugimi deležniki v socialni aktivaciji, maj 2018, september 2018 
(izvajalci), september 201937 

  

 
37 Kontaktne osebe na CSD in na UD in izvajalce smo v anketi spraševali po sodelovanju z MDDSZ, koordinatorke SA pa smo spraševa li bolj konkretno po sodelovanju s PE za 
delovanje sistema SA in sodelovanju s PE za kohezijsko politiko, zato v tem delu ocene prikazujemo ločeno. 
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Koordinatorke SA, kontaktne osebe za SA na CSD in na UD so najpogosteje najbolj zadovoljne s 

sodelovanjem z (drugimi) koordinatorkami SA, ter tudi z (drugimi) kontaktnimi osebami na UD, najmanj 

pa z zaposlenimi na MDDSZ ali na PE za izvajanje kohezijske politike.38 Vendar je tu treba omeniti tudi, 

da velik delež respondentov poudarja, da z MDDSZ dejansko ne sodelujejo, tako da izračunana 

povprečna ocena temelji na manjšem številu respondentov kot ocene sodelovanja z drugimi deležniki. 

Poleg tega je verjetno, da respondenti, ki so ocenili sodelovanje z MDDSZ, skozi oceno izražajo tudi 

splošno (apriorno) stališče do dela MDDSZ pri socialni aktivaciji in ne toliko sodelovanje (saj direktno z 

MDDSZ niti ne sodelujejo). Izvajalske organizacije so tu izjema, saj so za razliko od ostalih deležnikov 

bili poleg sodelovanja s koordinatorkami SA najbolj zadovoljni prav s sodelovanjem z MDDSZ (še 

posebej izvajalci kratkih in vmesnih programov). Najbolj pa so izvajalci programov kritični do 

sodelovanja s kontaktnimi osebami na CSD in/ali UD. Slednje je povezano tudi s tem, da precejšen delež 

izvajalcev sploh nima stikov ali imajo zelo malo stikov z njimi. Nižjo oceno sodelovanja so izvajalci dolgih 

programov, na primer, dali CSD kot UD, tudi zato, ker z njimi marsikateri izvajalec ni sodeloval, saj so 

nabor uporabnikov pripravljali na UD. Malo stikov imajo izvajalci tudi z drugimi izvajalci programov. To 

bi bilo dobro spremeniti, saj bi boljše sodelovanje s kontaktnimi osebami na UD ali CSD izvajalcem 

omogočalo celovitejše načrtovanje pomoči in izhodov za uporabnike, sodelovanje z drugimi izvajalci 

pa bi spodbujalo boljšo izmenjavo izkušenj in dobrih praks dela.  

Pri izvajalskih organizacijah so opazne tudi razlike med ocenami sodelovanja glede na tip programa. 

Izvajalci dolgih in kratkih programov so do sodelovanja z deležniki veliko bolj kritični kot izvajalci 

vmesnih programov, ki so programe pričeli izvajati nekoliko kasneje, kar tudi lahko kaže na to, da se 

sodelovanje (in delovanje projekta) skozi projekt izboljšuje.  

Slika 4.2: Povprečne ocene (na lestvici od 1 – najmanjše strinjanje do 5 – največje strinjanje) izvajalcev programov glede 
sodelovanja z drugimi deležniki v SA, september 2018 

 

 

Anketirani deležniki, ki so slabše ocenjevali sodelovanje z MDDSZ v letu 2018, so bili nezadovoljni 

predvsem zaradi slabšega pretoka informacij, prepozno posredovanih in nejasnih navodil, slabše in 

zakasnele odzivnosti na njihova vprašanja, nedoslednih časovnic ipd. Na CSD so imeli občutek, da so 

na MDDSZ premalo seznanjeni z načinom delovanja CSD. Nekateri izvajalci so omenjali težave z 

začetnim nedelovanjem informacijskega sistema e-MA in velikih tehničnih težav sistema. Drugi so 

izpostavili neizkušenost skrbnikov pogodb na MDDSZ za reševanje situacij, s katerimi se srečujejo. 

Koordinatorke je zmotilo, da so bile zaradi daljše odsotnosti vodje PE za delovanje sistema SA v začetku 

 
38 Koordinatorke SA so podale ločeno oceno za PESA in PEKP, ostali deležniki pa na splošno za MDDSZ, zato ne 
moremo sklepati, na katero enoto se nanašajo ocene drugih deležnikov.   
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prepuščene samim sebi in je bila od njih zahtevana velika mera samoiniciativnosti. Nižjo oceno PEKP 

so pripisale zaradi slabe odzivnosti, težav v komunikaciji in pretokom informacij. 

Deležniki, ki so tudi v letu 2019 manj zadovoljni s sodelovanjem z MDDSZ še vedno izpostavljajo slabo 

in zakasnelo odzivnost, nejasne informacije, pomanjkanje strokovne podpore. Na UD imajo občutek, 

da so na MDDSZ preveč teoretični ter nimajo realne predstave z dogajanjem v praksi in o populaciji, ki 

se vključuje v SA. Podobno za PEKP menijo koordinatorke. Na UD ne čutijo, da je njihovo delo, ki ga 

prispevajo k projektu, cenjeno. Na CSD pa se jim zdi, da njihovi predlogi niso upoštevani, da imajo 

premalo izobraževanj. Koordinatorke so kritične, da njihov status po tolikšnem času trajanja projekta 

še vedno ni urejen. 

Tisti deležniki, ki so sodelovanju z izvajalci v začetku projekta pripisovali slabše ocene, so bili kritični 

glede pomanjkanja strokovnosti in kompetenc izvajalcev za delo z dolgotrajno brezposelnimi. 

Nezadovoljne koordinatorke SA so bile mnenja, da so si pogosto zastavili zgrešene cilje pri izvajanju 

programov, da skrbijo bolj za lastne interese in trženje lastne organizacije, kot za interese uporabnikov. 

Nižjo oceno so jim pripisale tudi zaradi mnenja, da ponujajo premalo konkretnih vsebin in 

individualnega dela, ter razumejo njihovo vlogo v smislu nadzora in jih dojemajo kot podaljšano roko 

MDDSZ.   

Leto in pol kasneje so deležniki še vedno kritični do pomanjkanja izmenjave informacij z izvajalci in 

pomanjkanja strokovnosti izvajalcev. Kontaktne osebe na UD so še vedno mnenja, da imajo izvajalci 

previsoka in nerealna pričakovanja o zmožnostih vključenih oseb, da izvajalci z njimi premalo 

sodelujejo pri načrtovanju izhodov uporabnikov, zmoti jih nepripravljenost na skupnih sestankih. 

Koordinatorke ostajajo kritične do pomanjkanja prilagajanja vsebin posameznikom, ponekod ostaja 

pereče nerazumevanje njihove vloge v sistemu SA.  

Kontaktnim osebam na CSD deležniki, ki so nezadovoljni s sodelovanjem z njimi, v obeh časovnih 

točkah očitajo premalo angažmaja, pasiven pristop k projektu, premalo truda za motiviranje 

uporabnikov in premalo medsebojnega sodelovanja.  Menijo, da je sodelovanje s CSD zelo odvisno od 

posameznih kontaktnih oseb, ponekod projekt dojemajo kot dodatno delo, drugod so strokovne 

delavke zagnane, a vodstvo ne prepozna smiselnosti projekta SA in jih ne podpira za večji angažma pri 

delu, delo na projektu SA ni prioriteta. Določenim kontaktnim osebam na CSD drugi deležniki očitajo 

tudi, da premalo poznajo svoje uporabnike in njihove problematike. 

Koordinatorke SA, ki so bile v letu 2018 kritične do sodelovanja s kontaktnimi osebami na UD, je 

zmotila ponekod negativna naravnanost UD k projektu (razumevanje projekta kot dodatno opravilo), 

pomanjkljivo motiviranje kandidatov, manj zavzeto delo in menjavanje kontaktnih oseb. Na CSD in 

izvajalskih organizacijah so opažali pomanjkanje medsebojnega sodelovanja, izvajalci so bili 

nezadovoljni nad slabšo odzivnostjo in z razlikovanjem v pogledih na ustreznost pristopov z uporabniki.  

Tisti deležniki, ki so ob zaključku programov prvih štirih razpisov še vedno manj zadovoljni s 

sodelovanjem s kontaktnimi osebami na UD razloge pripisujejo pomanjkljivi izmenjavi informacij. 

Koordinatorke so kritične glede neobveščanja o predčasnih izhodih uporabnikov (npr. v programe APZ). 

Na CSD so še vedno mnenja, da z UD premalo sodelujejo, opažajo tudi razlike v razumevanju koncepta 

SA, kar se kaže v razhajanju mnenj ob pripravi naborov kandidatov za SA. 

Kritik na sodelovanje s koordinatorkami SA je bilo v obeh časovnih točkah malo, deležniki so bili 

zadovoljni z njihovo komunikacijo, angažiranostjo, strokovnostjo, naravnanostjo na uporabnike. 

Izvajalci, ki so bili manj zadovoljni s sodelovanjem z njimi, so težko razumeli njihovo vlogo v sistemu, 

pripisovali so jim zadolžitve, ki jih opravlja MDDSZ, in razumeli kot nadzor njihovega dela. Na nekaterih 



45 
 

CSD do bili kritični do neusklajenosti glede primerne obravnave za uporabnike, koordinatorke so se jim 

zdele oddaljene od izvajalskih organizacij in premalo vpete v dogajanje. 

Tudi po zadnji anketi (septembra 2019) je kritik na sodelovanje s koordinatorkami malo, bi si pa na UD 

in CSD želeli večjo vlogo koordinatork pri samem motiviranju uporabnikov, pri pripravi nabora in 

administrativnih nalogah, ki se pojavljajo v zvezi s projektom SA, ter bi radi določene naloge v zvezi s 

SA prenesli v delovne naloge koordinatork. 

 

4.1.4 Vpliv različnih situacij v lokalnem okolju na izvajanje in možnosti SA  
 

Kljub temu, da je Slovenija majhna država, so med lokalnimi okolji39 znatne strukturne razlike in je 

kontekst lokalnih okolij zelo raznolik. RME se, na primer, precej razlikujejo glede na priložnosti in 

zaposlitveno ponudbo, glede na stopnjo brezposelnosti, na število upravičencev in prejemnikov DSP40 

itn.  

Ne glede na to, je bilo izvajanje projekta SA načrtovano enako za vso Slovenijo, razpisi so prilagajali le 

izbor večjega števila programov v vzhodni kohezijski regiji kot v zahodni kohezijski regiji. Zato je, 

pričakovano, večje število programov SA v vzhodni kohezijski regiji. Razporeditev programov je bila 

sprva bolj neenakomerna, določene RME so bile brez programov, kar je nekoliko izboljšal 4. javni razpis 

za vmesne programe. Kljub temu lahko ugotovimo, da so določena območja ostala nepokrita ali manj 

pokrita s programi. To so predvsem območja CSD na zahodu Slovenije kot so CSD Tolmin, Radovljica, 

Logatec, Vrhnika, Cerknica, Ilirska Bistrica, ter tudi Ribnica, Grosuplje, Dravograd, Ljutomer, Metlika, 

Trebnje itn. na vzhodu. V posameznih regijah so se izvajali samo dolgi programi (RME Novo mesto)41. 

Ponekod bi morda tovrstnih programov potrebovali še več (npr. RME Murska Sobota z visoko stopnjo 

brezposelnosti). Vendar bi bilo za to oceno treba identificirati območja, kjer obstajajo potrebe po 

večjemu naboru programov SA.  

V RME z višjo stopnjo brezposelnosti in manjšo zaposlitveno ponudbo se je pogosto pokazala potreba 

po programih SA in načeloma niso imeli težav z naborom kandidatov za vključitev v programe, saj je 

število prijavljenih na ZRSZ kljub na splošno izboljšani zaposlitveni situaciji visoko. V določenih okoljih 

pa je brezposelnost že tako nizka, da je bilo kandidatov premalo (npr. območje UD Idrija). Populacija 

vključenih v programe SA v prvih okoljih je načeloma imela manj kompleksnih psihosocialnih težav in 

ovir do zaposljivosti (so v programe SA vključili tiste uporabnike, ki jim je le malo manjkalo do 

zaposlitve). V okoljih z večjim deležem delovno aktivnega prebivalstva, kjer so možnosti zaposlovanja 

večje in je potreba po kadrih višja, pa se je v programe SA navadno vključilo več uporabnikov z globljimi 

 
39 Z lokalnimi okolji ne mislimo na regije, niti na kohezijske regije. Znotraj posameznih regij so namreč lahko zelo 
različna lokalna okolja, glede na npr. razpršenost poselitve – oddaljeni kraji, slabe prometne povezave v smislu 
javnega prometa (avtobus, vlak), specifike gospodarske situacije, ipd. 
40 1: Stopnja brezposelnosti po statističnih regijah v letu 2018 (v %). Vir: SURS, SI-STAT, 2019. 
2: Število upravičencev do DSP, izraženo v deležu prebivalstva, po statističnih regijah za junij 2018 (v %). Vir: 
Trbanc idr., 2018, Socialni položaj v Sloveniji 2017-2018, str. 69.  
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41 Grafični prikaz izvajanja programov SA z zemljevidom se nahaja v razdelku 3.3 (Izvajanje SA v Sloveniji v obdobju 
od leta 2017 do jeseni 2019), Slika 3.1. Podrobneje o tem pa v Trbanc idr., 2018a (Prvo vmesno poročilo).  
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težavami, ki so težje zaposljivi ali zaposljivi le preko prilagojenih oblik dela (morda celo nezaposljivi). 

Tudi zato so marsikje navkljub enotnemu razpisu za programe SA izvajalci uporabili različne pristope v 

izvedbi programov in prilagodili vsebine tudi glede na kontekst, v katerem opravljajo svoje delo oz. 

izvajajo program.  

Opazna razlika je tudi v obstoju prilagojenih oblik delovnih mest (socialna podjetja itn.) ter tudi druge 

»ponudbe« v RME (ne le zaposlitvene), na primer mreža obstoječih socialnovarstvenih programov in 

drugih sistemov pomoči kot možnosti za reševanje kompleksnih težav uporabnikov. Uporabniki so v 

okoljih, kjer je splošna ponudba priložnosti nizka, programe SA pogosto doživljali kot novo priložnost, 

bili zadovoljni in se trudili, ker jim je bilo nekaj ponujeno. Ponekod, kjer je splošna ponudba visoka, pa 

so uporabniki v povprečju pokazali manj interesa za udeležbo v programih SA in iskanje zaposlitve.  

Raznovrstnost v »ponudbi« je v lokalnih okoljih marsikdaj lahko povezana z raznolikostjo v vsebini 

izvedbe programov SA. V okoljih, kjer je več možnosti za povezovanje z zunanjimi izvajalci (več 

delodajalcev, kulturnih ustanov, nevladnih organizacij itn.) so nekateri izvajalci to izkoristili in 

dejavnosti svojih programov dopolnili z dejavnostmi drugih organizacij v okolju. V okoljih, kjer so 

vzpostavljene močne lokalne vezi, je bila tudi vsebina dejavnosti znotraj programov SA bolj pestra.   

Kot ovira pri vključitvi in obstanku uporabnikov v programih SA so se v določenih RME pokazale tudi 

velike prometne razdalje med kraji in pomanjkanje javnega prevoza, še posebej v ruralnih okoljih in 

odročnih vaseh, kjer je bilo ponekod že nabor težko opraviti, velika razdalja pa je marsikoga odvrnila 

od vztrajanja v programu. 

Še ena lokalna posebnost vredna omembe so tudi obmejna okolja z Avstrijo in Italijo, saj tamkajšnji 

prebivalci lahko iščejo v teh državah (legalne in nelegalne) načine za boljši zaslužek in jih aktivacijski 

programi ne privabijo oziroma delujejo manj motivacijsko v smeri zaposlovanja v Sloveniji. Omenjene 

so bile tudi posebnosti v okoljih, kjer je prisotna romska populacija.  
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4.2 Uporabniki SA 
 

4.2.1 Heterogenost uporabnikov programov SA 
 

Podatki in informacije s strani raznih deležnikov v projektu SA kažejo na precejšnjo heterogenost 

uporabnikov SA po spolu, starosti, doseženi stopnji izobrazbe, izkušnjah, socialnih in funkcionalnih 

kompetencah, ponekod tudi v kulturnem ozadju ter glede na zahtevnost psihosocialnih ali zdravstvenih 

težav, s katerimi se soočajo. To v nadaljevanju predstavljamo s sintezo ugotovitev, ki smo jih pridobili 

z zornih kotov različnih deležnikov. Najprej pa prikazujemo socio-demografske podatke o uporabnikih 

programov SA, pridobljene iz dveh virov, in sicer z anketo med uporabniki in iz popisne dokumentacije 

(individualni dogovori o vključitvi, pogodba o vključitvi) vzorca uporabnikov. 42  

 

4.2.1.1 Socio-demografske značilnosti uporabnikov SA  

Podatki spolne strukture na obeh vzorcih (anketa med uporabniki in vzorec dokumentacije) kažejo, da 

je v programe SA vključen večji delež žensk kot moških, kar se kaže tudi, če spolno strukturo opazujemo 

ločeno po tipih programa. Še najmanjšo razliko v spolni strukturi je opaziti pri vzorcu udeležencev 

vmesnih programov, kjer je razmerje skoraj enakovredno. Kratki programi tipa C so namenjeni 

ženskam iz drugih kulturnih okolij in ga obiskujejo zgolj ženske.  

Navedena spolna struktura je delno pričakovana, saj podatki za Slovenijo kažejo na večji delež žensk 

dolgotrajno brezposelnih žensk v primerjavi z moškimi (leta 2017 je stopnja dolgotrajne brezposelnosti 

žensk v Sloveniji znašala 3,2 % za ženske in 3,1 % za moške, leta 2018 pa 2,4 % za ženske in 2,0 % za 

moške). Ravno tako je tudi stopnja registrirane brezposelnosti in anketne brezposelnosti v omenjenem 

časovnem obdobju na splošno višja pri ženskah, kot pri moških (Eurostat, ZRSZ, SURS 2019). Hkrati je 

tudi verjetno, da se ženske hitreje oz. bolj pogosto odločijo za vključitev v programe kot moški (kar 

kažejo tudi izkušnje nekaterih programov APZ). 

Razlike pri odgovorih na anketo se pojavljajo tudi glede na RME43. V RME Celje, RME Maribor, RME 

Murska Sobota, RME Ptuj in RME Velenje so anketni vprašalnik nadpovprečno pogosto izpolnjevale 

ženske; v RME Domžale, RME Koper, RME Slovenj Gradec in RME Trbovlje je bil delež po spolu relativno 

enakomerno porazdeljen (oz. minimalno v prid ženskam), v RME Kranj in RME Nova Gorica pa so 

prevladovali moški. 

  

 
42 Na anketo med uporabniki (osebami z izkušnjo programov SA) je odgovorilo 601 uporabnikov. V vzorcu 
popisne dokumentacije je bila dokumentacija 639 uporabnikov, vendar vsa dokumentacija ni vsebovala istih 
podatkov. Pri posameznih kategorijah tako prihaja do določenih manjkajočih vrednosti; število odgovorov oz. 
število zapisov (N) pri vsakem od vprašanj je posebej zabeležimo v tabelah. Več podrobnosti o metodologiji v 
Poglavju 2 (Metodološki pristop in pojasnila). 
43 Navajamo zgolj tiste RME, pri katerih je na vprašalnik odgovorilo vsaj 25 oseb. 
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Preglednica 4.1: Absolutna števila in deleži anketiranih uporabnikov SA in uporabnikov iz vzorca popisne dokumentacije po 
tipu programa in spolu (%) 

 Anketa med uporabniki Dokumentacija o uporabnikih 

N % žensk N % žensk 

1-dolgi programi 311 65,6 427 62 

2-kratki programi tipa 
A 

114 64,0  110 61 

3-kratki programi tipa 
C 

27 100,0 36 100 

4-vmesni programi 139 54,7  64 52 

Skupaj 591 64,3  637 63 

 

Starostna struktura vzorca uporabnikov kaže na veliko starostno heterogenost uporabnikov v 

programih SA, saj je najmlajši uporabnik iz vzorcev star 17 let, najstarejši pa 66 let. Povprečen 

uporabnik je star v okvirnem razponu 38–40 let. Beležimo statistično značilne razlike po starosti glede 

na tip programov. Uporabniki dolgih programov so v povprečju najmlajši, uporabniki kratkih pa 

najstarejši. V vzorcu anketirancev so bili v povprečju najstarejši uporabniki kratkih programov tipa A 

(42,4 let), v vzorcu popisne dokumentacije pa uporabnice kratkih programov tipa C (41,7 let). Razlike 

med programi po starosti so smiselne in izhajajo iz z razpisom določenih starostnih omejitev. Ciljna 

skupina dolgih programov so bile osebe, mlajše od 49 let, drugje pa tovrstnih starostnih omejitev ni 

bilo (oz. so pri ciljni skupini kratkih programov tipa A in C ter vmesnih programov definirane kot 

»odrasle osebe«).  

Če opazujemo razlike glede na RME so anketiranci v RME Krško v povprečju najmlajši (35,7 let), v RME 

Kranj pa najstarejši (43,2 leti). Ocena povprečne starosti anketiranih uporabnikov glede na kohezijsko 

regijo izvajanja programa je manj zanesljiva, a kot vidimo v Preglednici 4.2, kaže višjo povprečno starost 

uporabnikov, ki so program obiskovali v zahodni kohezijski regiji.  

Starostna heterogenost uporabnikov je razvidna tudi iz poročanj drugih akterjev (predvsem izvajalskih 

organizacij in KSA), vendar pa so izvajalci, ki smo jih obiskali na terenu, večinoma soglasni, da jim to ni 

predstavljalo večjih težav pri izvajanju programov. 

Preglednica 4.2: Najnižja, najvišja in povprečna starost anketirancev in uporabnikov iz vzorca popisane dokumentacije po 
tipu programa  

 Anketa med uporabniki Dokumentacija o uporabnikih 

 Povprečna starost  

N Min Max Skupa
j 

KRVS KRZS N Min Max Povpr. 
staros
t 

1-dolgi 
programi 

295 17 63 38,1 37,4 39,2 404 18 49 37,8 

2-kratki 
programi tipa A 

112 21 66 42,4 42,1 43,2 107 20 63 39,5 

3-kratki 
programi tipa C 

26 32 60 41,2 40,6 42,5 36 19 53 41,7 

4-vmesni 
programi 

131 21 63 40,9 40,6 41,4 64 20 57 39,1 

Skupaj 564 17 66 / / / 611 18 63 38,7 
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Tudi analiza vzorca uporabnikov programov SA iz popisne dokumentacije razdeljeno po starostnih 

skupinah potrjuje podatek, da je populacija kratkih programov v povprečju nekoliko »starejša« od 

ostalih tipov programov. Programov se v največji meri udeležujejo uporabniki v starosti od 30 do 39 let 

(ta starostna skupina je najbolj izrazita pri kratkih programih tipa C – 53 %, in dolgih programih – 46 

%), ter nato uporabniki v starosti od 40 do 49 let. Pri vzorcu uporabnikov kratkih programov tipa A je 

večji delež uporabnikov v starosti 50–59 let in manjši delež uporabnikov v starosti 20–29 let kot pri 

vzorcu dolgih, vmesnih programov in kratkih programov tipa C.44 Ob tem se pojavlja vprašanje, ali je 

bil pogoj starostne omejitve ciljne skupine dolgih programov ustrezno zastavljen. V dolge programe SA 

bi bilo smiselno vključevati predvsem osebe, ki imajo večje, bolj kompleksne socialne in psihosocialne 

težave in ovire in zato potrebujejo daljšo obravnavo in vključenost (morda celo z vmesnimi premori), 

da svoje težave postopno razrešujejo in se približujejo trgu dela. Hkrati je med dolgotrajno 

brezposelnimi osebami in tudi med dolgotrajnimi prejemniki DSP velik delež starejših od 50 let, ki jih 

je nujno aktivirati, saj bodo v nasprotnem primeru (dolgo)trajno ostali neaktivni. Na vprašanje, do 

katere starosti še vključevati osebe v SA, je sicer težko enoznačno odgovoriti, saj je treba vprašanje 

smiselnosti vključitve v SA presojati z vidika zmožnosti in tudi motivacije posameznega (potencialnega) 

uporabnika. 

Heterogenost uporabnikov se kaže tudi njihovi izobrazbeni strukturi. Največji delež anketirancev ima 

srednješolsko izobrazbo, tj. končano srednjo poklicno izobrazbo ali gimnazijo, srednjo tehniško oz. 

drugo strokovno izobraževanje. Relativno visok je delež oseb z največ osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo 

poklicno šolo. Delež uporabnikov z višješolsko ali visokošolsko oz. višjo izobrazbo je nižji.  

Če izobrazbeno strukturo anketiranih uporabnikov primerjamo z izobrazbeno strukturo v populaciji 

(SURS 2019), ugotovimo, da so uporabniki SA slabše izobraženi; delež oseb, ki imajo do največ nižjo 

poklicno izobrazbo je namreč v populaciji precej nižji (18,6 %), delež oseb z vsaj višješolsko izobrazbo 

pa višji (27,1 %). Delež tistih s srednješolsko izobrazbo med anketiranimi uporabniki SA je približno 

enak populacijskemu. 

Beležimo tudi razlike v izobrazbi anketiranih uporabnikov SA med tipi programov SA, pri čemer izrazito 

izstopajo kratki programi tipa C, kjer je velika večina anketiranih uporabnic pridobila največ nižjo 

poklicno izobrazbo ali ima osnovno šolo ali manj. Grobo rečeno so tudi anketirani uporabniki vmesnih 

programov nekoliko nižje izobraženi od anketiranih uporabnikov dolgih programov SA in kratkih 

programov tipa A, vendar pa prihaja do razkoraka med podatki uporabnikov vmesnih programov, ki 

smo jih pridobili z anketo in podatki iz vzorca popisne dokumentacije, kar kaže na to, da bi za 

konkretnejše zaključke potrebovali podatke celotne populacije. 

  

 
44 Podrobneje o tem v: Trbanc idr., 2018b (drugo vmesno poročilo, poglavje 4 Podobe uporabnikov socialne 
aktivacije). 
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Slika 4.3: Izobrazba anketiranih uporabnikov in uporabnikov iz vzorca popisne dokumentacije po tipu programa SA (%) 

 

Ndolgi(anketa)=310; Ndolgi(dokumentacija)=392; Nvmesni(anketa)=136; Nvmesni(dokumentacija)=63; Nka(anketa)=112; Nkc(anketa)=27; Nskupaj(anketa)=585 
Izobrazbene strukture vzorca uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca popisane dokumentacije ni bilo mogoče oceniti, saj je ta podatek na voljo v 
premajhnem deležu vzorca  dokumentacije popisanih uporabnikov, pri uporabnicah kratkih programov tipa C pa tega podatka ni bilo na voljo. 

 

Razlike glede izobrazbe uporabnikov SA po RME so naslednje: 

- V RME Trbovlje, RME Novo mesto in RME Kranj je zelo visok delež uporabnikov, ki imajo do 

največ nižjo poklicno izobrazbo. 

- V RME Kočevje in RME Ljubljana je nadpovprečno visok delež oseb z višješolsko, visokošolsko 

izobrazbo ali več.  

Anketirani uporabniki iz kohezijske regije zahodna Slovenija dosegajo višjo stopnjo izobrazbe, saj ima 

večji delež uporabnikov doseženo terciarno stopnjo izobrazbe in nižji delež uporabnikov najnižjo raven 

izobrazbe (dokončana največ osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna šola)45, kar je podobno kot v 

izobrazbeni strukturi splošne populacije, le da so anketirani uporabniki SA v povprečju nižje izobraženi. 

Pri anketirankah iz kratkih programov tipa C izobrazbenih razlik glede na regijo prebivanja ne opažamo. 

Na podlagi terenskih obiskov nekaterih izvajalcev programov SA lahko zaključimo, da se heterogenost 

uporabnikov po doseženi stopnji izobrazbe različno izraža. Po eni strani imajo uporabniki z doseženo 

terciarno stopnjo izobrazbe večjo sposobnost koncentracije, razgledanost, kompetence in je program 

težko zastaviti na način, da bo zadosten izziv za visoko izobražene, a hkrati razumljiv osebam z nižjo 

izobrazbo ali osebam, ki so nizko funkcionalno pismene. Po drugi strani pa se raven kompetenc 

terciarno izobraženih z leti trajanja brezposelnosti zniža in znanja uporabnikov zbledijo, zato morda 

bolj kot raven dosežene stopnje izobrazbe motivacijo za napredek in pozitivne izhode ovirajo fizične 

oz. telesne zmožnosti (telesne hibe, prekomerna telesna teža, zdravstvene težave, potreba po sedenju 

in mirovanju – pomanjkanje fizične aktivnosti itn.), miselne sposobnosti, travmatične ali druge 

življenjske izkušnje uporabnikov. 

Tri četrtine anketiranih uporabnikov je v preteklosti že bilo zaposlenih, v povprečju so bili zaposleni 5,6 

let. Delež anketirancev, ki so bili že zaposleni, sicer variira med tipi programov, predvsem izstopajo 

uporabnice kratkih programov tipa C, med katerimi jih kar 81,5 % še ni bilo nikoli zaposlenih. Iz vzorca 

 
45 Z izjemo dolgih programov, v kateri je delež anketiranih z dokončano največ osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo 
poklicno šolo praktično enak. 
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dokumentacije o uporabnikih pa smo lahko razpolagali s podatkom o doseženi delovni dobi 

uporabnikov. Povprečna delovna doba uporabnikov iz vzorca dokumentacije je nizka, največji delež 

predstavljajo uporabniki z doseženo delovno dobo do vključno enega leta; pri vmesnih programih je to 

skoraj polovica uporabnikov, medtem ko pri dolgih programih in kratkih tipa A okvirno tretjina 

uporabnikov iz vzorca. Sledijo tisti, ki so dosegli delovno dobo nad 2,5 let do vključno 6 let (29 % v 

dolgih programih, 31 % v kratkih programih tipa A in 11,3 % v vmesnih programih). Še nekaj je takih, ki 

so bili zaposleni 6–10 let (iz vseh treh tipov programov okvirno slabih 15 %), delež uporabnikov z 

delovno dobo nad 10 let pa je znatno nižji. 

V Preglednici 4.3 primerjalno prikazujemo delež anketiranih uporabnikov SA, ki še nikoli niso bili 

zaposleni, in delež uporabnikov iz vzorca dokumentacije, ki imajo delovno dobo manjšo od enega leta.  

Preglednica 4.3: Deleži anketiranih uporabnikov, ki še niso bili nikoli zaposleni in deleži uporabnikov iz vzorca popisane 
dokumentacije, ki imajo manj kot leto delovne dobe v letih po tipu programa 

 Anketa med uporabniki Dokumentacija o uporabnikih 

N1 % oseb, ki še niso bile 
zaposlene 

N2 % oseb z delovno dobo do 1 
leta 

1-dolgi programi 301 26,6 376 35,9 

2-kratki programi tipa A 113 12,4 16 31,0 

3-kratki programi tipa C 27 81,5 / / 

4-vmesni programi 136 19,1 62 48,4 

Skupaj 577 24,6 454 38,4 

 

Anketirani uporabniki so v povprečju brezposelni 5,6 let. Razlike glede dolžine trajanja brezposelnosti 

med tipi programov niso statistično značilne, torej so po tem dejavniku uporabniki v povprečju še 

najmanj heterogeni. Vzorec dokumentacije o uporabnikih (predvsem tistih v vmesnih programih) kaže 

na v povprečju nekoliko daljše trajanje brezposelnosti, vendar pa smo razpolagali le s podatki o 

uporabnikih iz dolgih in vmesnih programov SA. 

Med RME ni statistično značilnih razlik glede povprečne dolžine predhodne brezposelnosti pri 

uporabnikih SA.  

Preglednica 4.4: Povprečno trajanje brezposelnosti anketiranih uporabnikov in uporabnikov iz vzorca popisne dokumentacije 
v letih po tipu programa SA 

 Anketa med uporabniki Vzorec dokumentacije o uporabnikih 

N1 Povprečno trajanje 
brezposelnosti 

N2 Povprečno trajanje 
brezposelnosti 

1-dolgi programi 221 5,0 382 5,3 

2-kratki programi tipa A 99 6,4 / / 

3-kratki programi tipa C 5 4,6 / / 

4-vmesni programi 110 5,9 63 7,4 

Skupaj 435 5,6 445 6,4 
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4.2.1.2 Heterogenost uporabnikov programov SA z vidika socialnih in zdravstvenih problematik in 

omejitev  

Uporabniki SA se soočajo z različnimi socialnimi, psiho-socialnimi in zdravstvenimi težavami in ovirami, 

zaradi katerih so manj aktivni ali neaktivni na področju (formalnega) dela. Koordinatorkam SA so 

uporabniki v poglobljenih individualnih razgovorih ob pripravi individualnega dogovora pred 

vključitvijo v SA zaupali svojo življenjsko zgodbo in izpostavili nekatere svoje življenjske okoliščine, 

problematike in deprivacije, kot jih razumejo sami in ki so se jim zdele pomembne. Iz zapisov v 

(anonimiziranih) individualnih dogovorih o vključitvi v SA iz vzorca dokumentacije o uporabnikih SA je 

bilo tako možno dobiti prvi vtis o kompleksnosti njihovih težav, ki jih ovirajo do zaposlitve46. Zgodbe 

uporabnikov so kompleksne in jih je zahtevno posploševati in kvantificirati,  ter jih ni možno posplošiti 

na celotno populacijo, zato opisno povzemamo le nekaj najpogostejših oziroma ključnih informacij 

neslučajnostnega, priložnostnega vzorca individualnih dogovorov uporabnikov dolgih in vmesnih 

programov.47 

- Primarna družina in ključni dogodki iz otroštva in mladosti 

Uporabniki, ki so ocenili materialno stanje svoje primarne družine, najpogosteje navajajo, da 

so v družini imeli občasne finančne težave, so skromno živeli in so morali varčevati (med 37 

uporabniki iz vmesnih programov SA je bilo takih 60 %, med 292 uporabniki dolgih programov 

45 %). Ravno tako so nekoliko slabše v povprečju ocenili kakovost odnosov v primarni družini 

uporabniki iz vzorca vmesnih programov (izmed 318 uporabnikov dolgih programov je 

kakovost odnosov v primarni družini kot dobro ocenilo okvirno 50 % uporabnikov, izmed 65 

uporabnikov vmesnih pa je bila taka okvirno četrtina). Poleg splošne ocene je 209 uporabnikov 

dolgih programov in 36 uporabnikov vmesnih programov navedlo tudi posebne, travmatične 

ali izstopajoče dogodke, od teh največ uporabnikov dolgih programov (38 %) nenadno smrt 

družinskih članov, okvirno 30 % jih omenja ločitev staršev, medtem ko je pri uporabnikih 

vmesnih programov ločitev staršev omenjena najpogosteje.  

- Trenutne življenjske okoliščine 

Največ uporabnikov SA iz vzorca individualnih dogovorov živi pri sorodnikih (okvirno 40 % od 

377 uporabnikov v dolgih in od 62 uporabnikov v vmesnih programih), ali v najemnem tržnem 

stanovanju (okvirno 30 %), med uporabniki glede na tip programa ni razlik. Od 325 uporabnikov 

dolgih programov (iz vzorca) jih četrtina svoje materialno stanje ob vstopu v SA opisuje kot 

slabo (težko shajajo, imajo premalo sredstev in težave pri poravnanju fiksnih stroškov), pri 

uporabnikih vmesnih programov je takšnih, ki so v slabi materialni situaciji, še nekoliko več, in 

sicer tretjina (od vzorca 44 uporabnikov). Pri tem nekateri uporabniki navajajo, da se obračajo 

po pomoč k družinskim članom ali na dobrodelne organizacije. Polovica uporabnikov vzorca 

dolgih programov navaja zdravstvene težave, med njimi jih ima 22 % težave s hrbtenico. 

Uporabniki vmesnih programov še pogosteje poročajo o zdravstvenih težavah (74 % od 65 

uporabnikov; 30 % jih poroča o težavah s hrbtenico). Uporabniki vzorca vmesnih programov 

 
46  Uporabnik v individualnem dogovoru predstavi svojo preteklost, sedanjost in cilje za prihodnost. V dogodke 
iz preteklosti sodi opis njegove primarne družine, ključnih dogodkov v otroštvu in mladosti, izobraževanja in 
pridobljenih delovnih izkušenj. Sledi opis trenutnih stanovanjskih razmer uporabnika, materialnega stanja, 
zdravstvenega stanja, socialne mreže in vsakdanjih aktivnosti. Individualni dogovor se zaključi z zapisanimi 
življenjskimi cilji za prihodnost ter pričakovanji in cilji glede vključitve v projekt SA. 
47 Beležimo le značilnosti vzorca individualnih dogovorov uporabnikov iz dolgih in vmesnih programov SA, ker je 
bilo značilnosti ciljnih skupin kratkih programov SA iz dokumentacije možno popisati v manjši meri, saj je ta le 
redko zajemala individualne dogovore, ki so ključni vir informacij (postopek vključitve v kratke programe SA ni 
zajemal razgovorov pri koordinatorkah SA in priprave individualnih dogovorov o vključitvi). Informacije niso bile 
na voljo za vse uporabnike, zato za jasnejšo sliko v opisu podajamo numeruse. 
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(65) imajo tudi šibkeje razvito socialno mrežo, saj jih 74 % omenja alterje v socialni mreži, pri 

vzorcu iz dolgih programov (428) jih je takih 85 %. Alterji so najpogosteje člani primarne družine 

ali prijatelji. Med vsakodnevnimi aktivnostmi uporabniki obeh vzorcev najpogosteje navajajo 

opravljanje gospodinjskih opravil, vzdrževanje stanovanja, okolice in športno udejstvovanje, 

rekreacijo ter preživljanje časa v naravi.  

- Pričakovanja in cilji za prihodnost 

Najpogostejše zadan splošni cilj v življenju uporabnikov iz vzorca je zaposlitev (tega so si 

pogosteje zastavili uporabniki dolgih programov – 89 % kot vmesnih programov – 68 %), 

možnost za uresničitev tega cilja z vključitvijo v SA vidi slaba polovica uporabnikov iz vzorca 

dolgih in slabih 40 % iz vzorca vmesnih programov. Pogosteje (dobrih 50 % iz obeh vzorcev) od 

socialne aktivacije pričakujejo uporabna znanja, spretnosti, izkušnje. Okvirno tretjina 

uporabnikov iz vzorcev obeh tipov programov od SA pričakuje širjenje socialne mreže in 

druženje. 

 

Ker je značilnost metode individualnega dogovora da sicer sledi zastavljenim temam, vendar uporabnik 

lahko izpostavi življenjske okoliščine in področja, ki jih sam želi (ter lahko veliko okoliščin in dogodkov 

tudi zamolči), sta pravi razpon in kompleksnost problematik uporabnikov SA pogosto prišla do izraza 

šele nekaj časa po vključitvi v program SA, pogosto šele po vzpostavljenem zaupanju v skupini v 

programu. Kompleksne težave ali okoliščine uporabnikov je bilo treba v programih posebej nasloviti 

oziroma strokovno obravnavati.  

Po izkušnjah različnih akterjev (predvsem izvajalcev, koordinatork SA, delno tudi kontaktnih oseb na 

CSD in UD) z uporabniki, lahko težave in okoliščine uporabnikov SA povzamemo takole: 

- uporabniki so deklarativno motivirani za (ponoven) vstop na trg dela, vendar zaradi 

(dolgotrajne) brezposelnosti potrebujejo več podpore pri vključevanju na trg dela, se ne 

znajdejo, so neuspešni, ne poznajo svojih omejitev; 

- večleten neznaten napredek ranljivih oseb v kakršni koli smeri izboljšanja lastne življenjske 

situacije; 

- osebnostne težave, negotovost vase, nizka samozavest in samopodoba; 

- okrnjena socialna mreža, nerazpoložljivost socialne mreže ali socialna izključenost; 

- pomanjkanje socialnih veščin; 

- funkcionalna nepismenost; nizka stopnja izobrazbe, težave z vsakdanjim funkcioniranjem 

(npr. se ne znajdejo v okolici); 

- pomanjkanje delovnih kompetenc,; 

- kompleksne (nediagnsticirane ali diagnosticirane) zdravstvene težave, pogosto psihične; 

- tveganje za socialno izključenost ali socialna izključenost zaradi invalidnosti; 

- težave v duševnem zdravju; 

- odvisnosti in zasvojenosti (od drog, alkohola)48; 

 
48 To je več akterjev izpostavilo kot najbolj moteče za proces dela v programih SA. Nekaj izvajalcev je 
izpostavilo, da dolgi programi SA niso primerni za osebe s kompleksnimi težavami z odvisnostjo od alkohola ali 
drog ter nekateri tudi za osebe s težavami v duševnem zdravju. Vsekakor je presojo primernosti programov za 
osebe s tovrstnimi težavami prepustiti strokovni oceni glede na individualne značilnosti uporabnikov ter 
njihovih zmožnosti funkcioniranja v vsakdanjem življenju, ob delovnih zadolžitvah itd. Težave z odvisnostmi pri 
nekaterih uporabnikih so motile tudi številne druge uporabnike v skupini – to je bilo eno najpogostejših sporočil 
oz. pripomb, ki so jih sporočali anketirani uporabniki glede vzdušja in dela v skupini (v programu). 
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- izkušnje nasilja in druge življenjske travmatične izkušnje, zakoreninjeni nefunkcionalni 

družinski vzorci; 

- revščina, materialne težave, finančna stiska, neurejene življenjske razmere, dolgovi, osebni 

stečaj; 

- večgeneracijska brezposelnost;  

- tveganje za socialno izključenost ali socialna izključenost zaradi pripadnosti etnični manjšini 

(npr. Romski), migrantskega ozadja (nepoznavanje slovenskega jezika, otežena komunikacija 

– predvsem v kratkih programih tipa C), statusa oseb z mednarodno zaščito; 

- brezciljnost, neoblikovani interesi in »iskanje samega sebe«, nerealna pričakovanja o 

zaposlitvi glede na svoje zmožnosti in doseženo izobrazbo;  

- zmanjšana motivacija za spremembe, novosti, zaposlitev, pomanjkanje interesa za 

spreminjanje svojega ustaljenega načina življenja, nepripravljenost na reševanje svojih težav, 

socialne problematike. 

- nesamostojnost (bivanje odraslih oseb pri starših); 

- iskanje drugih krivcev za svoje težave, delo na črno, izgovori, da se »ne splača« zaposliti, dan 

oseb že zapolnjen z drugimi obveznostmi; 

- odsotnost delovnih izkušenj mladih, ki šele vstopajo na trg zaradi nadpovprečnega 

podaljševanja časa študija; 

- nezmožnost pridobiti potrdilo o nekaznovanju (bivši zaporniki). 

Pojavnost uporabnikov s katero od omenjenih problematik se od programa do programa razlikuje. 

Delno lahko to pripišemo strukturnim razlikam v regijah in raznolikemu kontekstu v lokalnih okoljih.49 

Delno pa tudi razlikam pri naborih kandidatov za uporabnike, saj je bila priprava naborov v veliki meri 

prepuščena strokovni presoji UD in CSD, pri čemer so deležniki bodisi razumeli, da so programi SA 

najbolj primerni za tiste, ki se lahko dokaj enostavno zaposlijo ali pa nasprotno, za dolgotrajno 

brezposelne osebe, ki imajo najtežje akutne problematike in zato niso zaposljive (so vodeni v evidenci 

začasno nezaposljivih), kar je delno tudi posledica ne povsem jasne, enoznačne opredelitve 

razumevanja koncepta socialne aktivacije s strani oblikovalcev sistema. 

Ponekod je bilo v skupini drugega cikla izvajanja dolgih in vmesnih programov uporabnikov s 

kompleksnimi problematikami več kot v skupini prvega cikla in je delo z njimi zahtevalo več prilagajanja. 

Razlike so ponekod tudi po tipu programov, saj so uporabniki v nekaterih vmesnih programih 

najverjetneje imeli več zahtevnih težav kot v dolgih. Verjetno je to povezano tudi z dejstvom, da nabor 

uporabnikov za vmesne programe izvajajo na CSD, katerih ciljna populacija je težje zaposljiva in se 

sooča z več kompleksnimi situacijami od večine populacije, ki jo obravnavajo na uradih za delo oz. ZRSZ.  

 

  

 
49 Podrobneje o tem v razdelku  4.1, v razdelku Vpliv različnih situacij v lokalnem okolju na izvajanje in možnosti 
SA. 
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4.2.1.3 Naslavljanje heterogenosti uporabnikov in drugi s tem povezani izzivi za izvajalce programov  

Vodenje skupine zelo raznolikih uporabnikov je nekaterim izvajalcem programov SA povzročalo težave. 

Pristopi k heterogenosti uporabnikov so bili odvisni tudi od tipa izvajalske organizacije, izkušenj v 

izvajalskih organizacijah ter kompetenc izvajalske ekipe za delo z ranljivimi skupinami uporabnikov. Za 

naslavljanje heterogenosti uporabnikov je bistven uporabnikovim sposobnostim in željam prilagojen 

individualen pristop s prilagojenim razmerjem zaposlitvenih vsebin in vsebin opolnomočenja. Vendar 

pa tak pristop od izvajalcev (in tudi od koordinatork SA) zahteva veliko prilagajanja, kar je ob 

dosedanjem številu kadra na projektu SA zahtevno, še posebej v izvajalskih organizacijah, kjer je bil na 

projektu SA zaposlen samo en strokovni delavec. Velikokrat je pred ali poleg pridobivanja zaposlitvenih 

kompetenc bilo izjemnega pomena uporabnikom nuditi psihosocialno podporo in pomoč pri reševanju 

morebitnih kompleksnih osebnih, zdravstvenih in socialnih težav, kar pa dostikrat zahteva dodatna 

specialistična znanja. Na to v določenih izvajalskih organizacijah niso bili pripravljeni, saj iz razpisa niso 

razbrali, da se bodo v skupine vključili uporabniki s tovrstnimi težavami.  

Pri naslavljanju raznolikosti uporabnikov glede na raven izobrazbe oziroma raznovrstno raven 

kompetenc in spretnosti, pa se je kot pomembna izkazala uporabnikovim zmožnostim prilagojena 

oblika praktičnega preizkušanja pri lokalnih delodajalcih v konkretnem delovnem okolju (ob primerni 

podpori, rednemu spremljanju in mentorstvu). 

Ključnega pomena je uporabnikom nuditi nadaljnjo podporo v smeri zaposlovanja ali reševanja njihovih 

težav oziroma druge kontinuirane aktivnosti po zaključku udeležbe v SA, saj v nasprotnem primeru 

pozitivni napredki uporabnikov lahko izzvenijo in se uporabniki vrnejo v predhodno manj želeno stanje 

neaktivnosti.  

Ciljne skupine uporabnikov na novem (petem) javnem razpisu za sofinanciranje projektov SA v 

prihodnjih letih (Uradni list RS, št. 32/2019) so še manj natančno definirane kot v prvem ali drugem 

razpisu, na katerega so se prijavili izvajalci dolgih programov (na primer, v petem javnem razpisu ni 

starostne omejitve), zato je pričakovati še večjo heterogenost skupin. Izvajalcem ustreza navedena 

možnost sodelovanja pri naboru uporabnikov. Glede na ugotovitve strokovne literature (Van Berkel in 

Van der Aa, 2005) ob tem eno izmed potencialnih tveganj predstavlja izbiranje uporabnikov z najmanj 

težavami, ki so najbolj zaposljivi in je njihova ponovna socialna vključitev lažja, v želji doseganja 

kazalnikov izhodov (t. i. »creaming«). Na ta način so lahko najranljivejši uporabniki izpuščeni iz sistema 

ter ostajajo v socialni izključenosti.  
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4.2.2 Motiviranost uporabnikov SA 
 

Spremljanje in ocena izvajanja SA je pokazala, da je vprašanje motivacije uporabnikov SA pomembna 

tema. Uporabniki SA so bili pred vključitvijo v SA različno motivirani za sodelovanje, tudi tekom 

projekta SA je uporabnikom motivacija nihala, prihajalo je do pogostih izstopov in sodelujoči akterji v 

projektu so uporabljali različne pristope za motiviranje uporabnikov k (nadaljnjem) sodelovanju.  

Dejansko se je precejšen osip dogajal že pred samim vstopom v program, med kandidati za SA – to 

prikazujemo v Preglednici 4.5. Od 8259 oseb, ki so bile v obdobju jesen 2017 – jesen 2019 vabljene na 

informacijske predstavitve za SA, se je predstavitev udeležilo 5252 oseb, soglasje za nadaljnjo 

obravnavo za namen vključitve v SA pa je podpisalo 3336 oseb. Pogodbo o vključitvi v program SA je 

podpisalo 1921 oseb, od teh jih je okoli 40 % prekinilo pogodbe med trajanjem programa. Programe 

SA je v obdobju jesen 2017 – jesen 2019 zaključilo 677 oseb, kar predstavlja zgolj dobro tretjino oseb, 

ki so podpisale pogodbo o vključitvi v SA.50 Opaznih razlik glede osipa med kohezijskima regijama ni, 

razen pri deležu vključenih oseb, ki so zaključile program (teh je bilo v vzhodni kohezijski regiji 468, kar 

je okvirno 40 % od oseb, ki so podpisale pogodbo o vključitvi, v zahodni kohezijski regiji pa 209, kar 

predstavlja 30 % oseb, ki so podpisale pogodbo o vključitvi). 

Preglednica 4.5: Uporabniki dolgih, kratkih in vmesnih programov SA v obdobju od začetka izvajanja programov (oktober 
2017) do jeseni 22. 11. 2019, po kohezijskih regijah 

  
Št. 
programov 

Št. 
vabljenih 
oseb 

Št. 
udeleženih 
oseb Št. soglasij 

Št. 
individual
nih 
dogovorov 

Št. 
podpisani
h pogodb 

Št. 
prekinjeni
h pogodb 

Št. oseb, ki 
je program 
zaključilo 

Skupaj 105 8259 5252 3336 1587 1921 774 677 

KRVS 62 4550 3043 2009 930 1152 434 468 

KRZS 43 3709 2209 1327 657 769 340 209 

Vir: MDDSZ, PE za delovanje sistema SA 

 

V nadaljevanju povzemamo najpomembnejše ugotovitve različnih deležnikov o motiviranosti 

uporabnikov na različnih točkah projekta (ob vključitvi v program in med trajanjem programa), 

predstavimo vzroke (osebne, strukturne in organizacijske) za pomanjkanje ali upad motivacije 

uporabnikov, nekatere uspešne in manj uspešne pristope motiviranja UD, CSD, KSA in izvajalcev, ter 

prikažemo, kaj uporabnike motivira, da vztrajajo. Predstavljeni so tudi razlogi za predčasne izstope 

(osip) iz programov, ko jih vidijo različni deležniki.  

 

4.2.2.1 Motivacija in motiviranje uporabnikov ob vključitvi v program  

Na UD in CSD so bili kot enotna vstopna točka zadolženi za pripravo nabora kandidatov za vključitev v 

SA. Uporabnike so najbolj motivirali k udeležbi z osebnim stikom preko individualnih razgovorov, bodisi 

v okviru rednega kariernega svetovanja na UD ali obravnav na CSD, ter ob oddaji vlog za DSP ali preko 

izrednih povabil na razgovor. Lažje je bilo motivirati uporabnike, s katerimi so zaposleni že imeli 

predhodno vzpostavljen odnos in osebni stik, ki dostikrat temelji na predhodnem večletnem 

sodelovanju. Slednje je na UD nekoliko bolj pogosta praksa, saj se od registrirano brezposelnih oseb 

zahteva udeležba na sestankih s svetovalcem za zaposlitev, medtem ko na CSD strokovni delavci 

 
50 Več o izhodih in učinkih SA na uporabnike v razdelku 4.3 (tema o izhodih in učinkih na uporabnike).  
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večinoma nimajo časa za individualno strokovno obravnavo (vodenje) vseh uporabnikov. Delo na 

projektu SA predstavlja za zaposlene na CSD dodatno nalogo poleg rednega dela, zato imajo premalo 

časa za motiviranje za udeležbo. To je razvidno tudi iz bolj pogostega občutka nezmožnosti vpliva na 

motiviranost uporabnikov za vključitev v programe SA na CSD kot na UD, saj le 64 % anketiranih 

kontaktnih oseb na CSD meni, da lahko vplivajo na motiviranost uporabnikov, medtem ko je takega 

mnenja 84 % anketiranih kontaktnih oseb iz UD. 

Na motiviranost za vključitev je vsaj deloma vplivala dobra izvedba informativnih predstavitev za 

programe SA. Spodbudnejša so bila srečanja v manjših skupinah, ki omogočajo priložnost za 

interaktivno izvedbo predstavitev (priložnost in varen prostor za vprašanja). V so-organizaciji različnih 

deležnikov (koordinatorke SA , izvajalci programov, CSD, UD), da so uporabniki dobili občutek, da je 

sodelovanje timsko in da bo obravnava bolj celostna (priložnost za izmenjavo informacij različnih 

deležnikov). Pomembno je bilo natančno in konkretno predstaviti vsebine, s praktični primeri, primeri 

izdelkov, izpostaviti programe, ki predstavljajo primere dobre prakse, če so pri predstavitvi sodelovali 

uporabniki, ki so (bili) vključeni v program in so predstavili lastne izkušnje vključitve. 

Potem, ko so na UD in CSD povabili kandidate za udeležbo v programih SA na informativno predstavitev 

in so kandidati soglašali z nadaljnjo obravnavo, so koordinatorke SA, na razgovorih namenjenih pripravi 

individualnih dogovorov, še dodatno motivirale uporabnike za vključitev v programe SA. Dodatno so 

jim natančno predstavile vsebino projekta, realne možnosti za aktivnosti v programu, jim predstavile 

prednosti in potencialne pridobitve z udeležbo v projektu (socialne, funkcionalne in finančne učinke), 

tudi preko pozitivnih zgodb predhodno vključenih uporabnikov. Nekatere so uporabnikom program SA 

predstavile kot nov program s celostno obravnavo, pri čemer različni akterji (CSD, UD, izvajalci 

programov in koordinatorka SA) med seboj sodelujejo in jih ne obravnavajo ločeno.  

Sicer pa vsi deležniki menijo, da so uporabnike lažje motivirali, če so pristop prilagodili posameznikom. 

Na motivacijo uporabnikov je pomembno vplivala zastavljena vsebina programa, če je ustrezala 

individualnim potrebam, željam in ciljem uporabnikov. V RME z večjo izbiro ponujenih programov, so 

uporabniki lahko izbrali izvajalsko organizacijo bližje njihovim interesom. Z vključitvijo v določene 

programe ni bilo težav, medtem ko so se v nekatere programe (ki so pridobili slab sloves, niso ponujali 

zanimivih vsebin itn.) uporabniki še posebej v drugem ciklu le stežka vključili. 

 

4.2.2.2 Okoliščine, ki vplivajo na pomanjkanje ali upad motivacije uporabnikov 

V projekt so se najhitreje vključili uporabniki (kandidati), pripravljeni na udeležbo oziroma tisti, ki se 

jim je projekt zdel zanimiv ali so videli v njem (v vsebini in pričakovanih rezultatih) motiv za udeležbo. 

Težavo so predstavljale predvsem naslednje okoliščine in pogledi kandidatov za vključitev:  

- Odklonilen odnos do reševanja svojih (kompleksnih) socialnih in zdravstvenih težav. 

- Odpor do heterogenosti težav ostalih udeležencev (zdravstvene težave, moteče vedenje, težki 

bivanjski pogoji, odvisnosti od alkohola, drog itn.). 

- Osebne okoliščine (težave z varstvom otrok in druge družinske okoliščine). 

- Obsežno trajanje dolgih programov (10-mesečno obdobje in vsakodnevna večurna prisotnost). 

- Nizke finančne ugodnosti v projektu, zadostnost življenja s socialnimi prejemki - višina plače 

na trgu dela ne deluje motivacijsko, preračunavajo najbolj ugoden finančni položaj (npr. izbira 

prostovoljstva je bolj dobičkonosna izbira kot SA). Dan imajo že zapolnjen z drugimi 

obveznostmi. 

- Želja uporabnikov po zaposlitvi in ne po obiskovanju delavnic. Nezaupanje v projekt zaradi 

predhodnih slabih izkušenj s programi APZ (programi ZRSZ). 
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- CSD opozarjajo na občasno neodzivnost, težave s kontaktiranjem uporabnikov, ki ustrezajo 

kriterijem in so bili vabljeni v program (npr. osebe, ki imajo prijavljen naslov na območnem CSD 

ter ne prevzamejo pošte, menjajo telefonske številke, nimajo e-pošte). 

Vendar pa se na enotnih vstopnih točkah (tj. na CSD in UD) niso srečevali s težavami ob naboru 

kandidatov za vključitev samo zaradi osebnih okoliščin uporabnikov oziroma individualnega 

pomanjkanja motivacije, ampak so težave povzročali tudi strukturni dejavniki v lokalnih okoljih 

(omejeno število potencialnih kandidatov, ki ustrezajo pogojem vključitve v SA zaradi nižje stopnje 

brezposelnosti in več zaposlitvene ponudbe, velike razdalje med kraji in pomanjkanje javnega prevoza, 

bližina meje z Avstrijo in Italijo, ki omogočata privlačnejše zaposlitvene priložnosti ipd.). Kontaktne 

osebe na CSD in UD so se soočale tudi z organizacijskimi težavami znotraj svojih organizacij. Rezultati 

ankete med kontaktnimi osebami so pokazali, da je na CSD prihajalo do več težav povezanih s samo 

organizacijo dela, pomanjkanjem informiranosti o projektu SA ter pomanjkanjem časa za intenzivno 

delo z uporabniki v smeri motiviranja za vključitev v programe. K temu je prispevala tudi 

preobremenjenost strokovnih delavcev na CSD (zaradi kadrovskega primanjkljaja), pozno objavljen 

razpis za programe, ter to, da je na začetku izvajanja SA na MDDSZ manjkal vezni člen, ki bi sodeloval s 

CSD.51 Ob pričetku izvajanja SA so na MDDSZ sicer organizirali in izvedli sestanke z direktorji CSD ter 

srečanja in delavnice s kontaktnimi osebami CSD (z namenom informiranja o projektu SA, načinu 

vključevanja oseb v programe SA, protokolu sodelovanja in usmeritev za delo), prav tako so (na podlagi 

predhodnih navodil ZRSZ za UD) pripravili navodila za CSD in jih predstavili na aktivu Skupnosti CSD za 

ZUPJS ter kasneje navodila tudi dopolnili. Vendar se je, ob dejanskem začetku priprave naborov 

kandidatov ter njihovem informiranju in motiviranju za vključitev, na CSD pojavilo veliko konkretnih 

praktičnih in tehničnih vprašanj, na katera so odgovori s strani MDDSZ prihajali počasi.52   

 

4.2.2.3 Upad motivacije, osip in pristopi motiviranja uporabnikov tekom programa 

Začetna motivacija uporabnikov (ob vstopu v SA), na katero lahko pomembno vpliva spodbuda 

strokovnih delavcev na CSD in UD ter koordinatork SA, kasneje pogosto upade oziroma je pričakovano, 

da skozi udeležbo v programu niha.  

Izvajalci in koordinatorke SA navajajo, da je uporabnikom motivacija tekom programa upadala na 

različnih točkah, pri čemer je prihajalo tudi do predčasnih izstopov. Motivacija je nekaterim 

uporabnikom upadla že v začetnih modulih programa, ki je namenjen medsebojnim razgovorom in 

zaupanju svojih težav v skupini, medsebojnem spoznavanju skupine udeležencev ter delu na sebi in 

svojih vzorcih vedenja, kar je nekatere odvrnilo od obiskovanja. Znižanje motivacije (ter ponekod tudi 

osip) se je pojavljalo tudi tik pred koncem programa ali po zaključku programa (nekateri uporabniki se 

po prenehanju izvajanja programa niso več javili in ne dostavili potrdil o morebitnih zaposlitvah, katere 

izvajalcem služijo kot dokazilo za upravičenost do finančnih sredstev). 

Raven osipa uporabnikov (predčasnih izstopov iz programov) se je med izvajalskimi organizacijami 

razlikovala. Ponekod je bila visoka, drugod pa nizka ali osipa skoraj ni bilo. Najpogosteje so uporabniki 

predčasno izstopili iz programov zaradi težkih zdravstvenih ali psihosocialnih težav (npr. zaradi 

odvisnosti, duševnih težav, zaradi zdravstvenih težav, starosti, itn.), ki so jih ovirale, da bi zdržali 

 
51 Predvideno je bilo, da bo komunikacijo s CSD prevzela PE za delovanje sistema SA, vendar je na začetku ni, 
zaradi začetnih kadrovskih težav. 
52 Šlo je npr. za vprašanja postopka, kako narediti nabor kandidatov za SA in kdo so ustrezni kandidati, za 
vprašanja organizacije dela na SA znotraj CSD, vprašanja povečanega obsega dela koordinatorjev za SA na CSD, 
vprašanja glede upravičenosti do DSP v primeru zavrnitve vključitve v SA, kaj z uporabnikom, ki se vrne iz SA, če 
predčasno izstopi iz programa, ipd. 
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predvideno število ur v programih, program se jim je zdel prenatrpan. Nekateri so bili vključeni toliko 

časa, dokler niso naleteli na situacije, ko so se morali soočiti s svojimi šibkimi točkami, ranami, preko 

katerih zaradi doživetih travmatičnih izkušenj, preteklih družinskih in zaposlitvenih izkušenj, izkušenj 

nasilja, zakoreninjenih vzorcev, »bolezni« in drugih omejitev niso zmogli, in so nato program zapustili. 

Osebe z doseženo terciarno izobrazbo so ponekod pogosteje izstopile zaradi preveč enostavnih, zanje 

pogosto ne dovolj zanimivih vsebin. Nekateri uporabniki so sodelovanje v programu prekinili tudi 

zaradi izrednih razmer (smrt v družini), pomanjkanja varstva otrok, odročnosti in oddaljenosti bivališča 

od programa SA in neurejenosti javnega prevoza. Omenjeni vzroki za izstope so bili tudi želja po 

zaposlitvi in ne udeležbi v programih SA ali pa otežena kombinacija dela na črno s programi SA itn. 

K temu izzivu so izvajalske organizacije pristopile različno. Ob upadu motivacije so pogosto izvedli 

osebne razgovore in individualno svetovanje. Ponekod so izvajali motivacijske delavnice, kratka 

predavanja o motivaciji, se o tem veliko pogovarjali (tako individualno kot tudi v skupini). V nekaterih 

programih so kot motivacijski element poudarjali moč in pomen skupine, skupinske povezanosti, 

prispevka vsakega posameznika v skupini itn., organizirali sprostitvene aktivnosti, ki naj bi uporabnike 

med seboj tudi povezale in med njimi vzpostavile boljšo dinamiko. V nekaterih programih so uvedli 

pogovorne ure v začetku delovnega tedna, na katerih so uporabnikom predstavili urnik in vsebino 

programa za tekoči teden, tako da so bili seznanjeni, kaj jih v tem tednu čaka, hkrati pa so se pogovorili 

in »evalvirali« aktivnosti preteklega tedna. Izvajalci so na ta način že sproti dobili povratne informacije 

uporabnikov, ki so jih potem skušali upoštevati pri korigiranju programa za vnaprej. Nihanje motivacije 

uporabnikov se je večini izvajalcev programov sicer zdel razumljiv del procesa dela z dolgotrajno 

brezposelnimi, ob tem so podobno kot pri ravnanju s heterogenostjo sicer imeli začrtano smer 

programa, vendar posamezne vsebine prilagajali potrebam posameznikov in glede na cilje 

individualnih načrtov posameznih uporabnikov. Ponekod so delno zaposlili psihologa. Izvajalci kratkih 

programov tipa C so pogosto uporabnice spodbujali tudi s poudarjanjem finančnih prednosti 

programa. Ker se je mnogim ključna zdela zaposlitev, so obliko izplačevanja (in s tem prispevanje k 

družinskem proračunu) pogosteje predstavljali kot dodatno motivacijo, kar naj bi tudi delovalo.53 

Pomembno vlogo ob upadu motivacije uporabnikov tekom udeležbe v programih so imele tudi 

koordinatorke SA. Po obvestilu izvajalcev o upadu motivacije so opravile razgovor z uporabnikom in se 

posvetile iskanju razlogov za upad njegove motivacije. V primerih trenutnih upadov motivacije ni bilo 

večjih težav, v primeru psihosocialnih težav pa so ponudile več individualne podpore in pomoči pri 

reševanju, se povezale z drugimi strokovnimi službami, ter tudi z izvajalcem programa, če je bilo 

potrebno. Vendar so ob večjih socialnih stiskah (na primer odvisnosti) v nekaterih lokalnih okoljih imele 

premalo možnosti (ponekod ni ali je malo socialnovarstvenih programov, zdravstvenih, terapevtskih 

možnosti ipd.).  

Manj motivirane uporabnike je bilo težje spodbuditi k udeležbi, saj deležniki ne razpolagajo z vzvodi, 

ki bi jih spodbudili k vključitvi. Zato se je na temo osipa uporabnikov in padca motivacije nemalokrat 

pojavila ideja o prevpraševanju prostovoljnosti vključitve v programe SA, konkretneje vprašanje, ali 

osebam (uporabnikom CSD in UD), ki ustrezajo kriterijem za vključitev v SA, pogojevati nadaljnje 

prejemanje DSP z vključitvijo v SA. Nekaterim kontaktnim osebam na UD se to zdi smiselno samo za 

tiste kandidate, ki že daljše časovno obdobje prejemajo DSP (npr. več kot 5 let) in nimajo večjih 

zdravstvenih, psihosocialnih ali drugih težav. Nekateri bi uporabnikom, ki zavrnejo udeležbo, a 

ustrezajo pogojem in zanje svetovalca na UD in CSD menita, da bi jim vključitev v program SA koristila, 

znižali višino DSP. Na CSD se k pogojevanju udeležbe v programih SA načeloma nagibajo v manjši meri 

kot na UD. Med kontaktnimi osebami na CSD nekateri predlagajo, da bi bila obvezna samo vključitev v 

 
53 Več o pristopih in metodah dela izvajalskih organizacij v razdelku 4.3.  
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program, v nadaljevanju, ko se uporabniki seznanijo z vsebino in lahko ocenijo relevantnost programa 

zanje, pa bi jim prepustili prostovoljnost odločitve o nadaljnji udeležbi. Nekateri na CSD predlagajo 

nagrajevanje, na primer, višji znesek DSP za časa vključitve v program, nekateri na UD pa višji dodatek 

za delovno aktivnost. Na drugi strani pa je bila prav prostovoljnost udeležbe v SA pogosto omenjena 

kot motivacijski dejavnik za udeležbo in vztrajanje v programih (to predvsem omenjajo koordinatorke 

SA in izvajalci programov). 

Ugotavljamo, da vprašanje pogojevanja prejemanja DSP z udeležbo v programu SA ne more biti 

razrešeno zgolj znotraj projekta socialne aktivacije, saj je to vezano na širšo konceptualno ureditev 

socialnega in zaposlitvenega sistema. Sistem države blaginje v Sloveniji je bližje načelu univerzalnosti, 

kar pomeni, da so upravičenci socialnih pravic vsi državljani, ne glede na to ali lahko prispevajo k 

zavarovalnemu sistemu. Prejemniki DSP se sicer zavežejo k aktivnemu reševanju svoje problematike, 

vendar neposredno pogojevanje prejemanja DSP z obvezno udeležbo v aktivacijskih in zaposlitvenih 

programih ni predvideno. S tega vidika se zdi, da uvajati ukrepe pogojevanja zgolj v enem projektu 

(zgolj programih SA, ki poleg vsega potekajo kot pilotni programi) ni smiselno, saj bi bilo to 

kontradiktorno drugim sistemskim ukrepom. Vendar pa bo, glede na visok delež dolgotrajnih 

prejemnikov DSP v Sloveniji, o spodbudah in vzvodih za vključevanje v aktivacijske in zaposlitvene 

programe, v prihodnje še potrebno iskati rešitve. 

Različni deležniki v projektu so pojasnili, kaj uporabnike motivira, da ostajajo v programih SA.  

Anketiranim uporabnikom SA je zelo pomemben odnosni oz. medosebni vidik vključitve v program 

(odnos in zavzetost koordinatork, odnos strokovnega vodje programa, razumevanje z drugimi 

uporabniki, počutje v programu). Zaradi specifike ciljne populacije uporabnikov, ki je dlje časa 

izključena iz zaposlitve in se pogosto počuti odrinjena na rob in brez pravih priložnosti, so dobri odnosi, 

osebni stiki, zmožnost slišanja problematik in vzpostavitve dobrih sodelovalnih odnosov ter dobre 

klime v programih še veliko bolj pomembni kot v drugih tipih programov (npr. v APZ programih). Ta 

vidik pomembno vpliva tudi na motivacijo uporabnikov in njihove aktivnosti. 

Tudi izvajalci in koordinatorke SA se strinjajo, da so uporabniki najpogosteje vztrajali v SA zaradi 

vzpostavljene socialne mreže, prijateljstev, druženja, medsebojne pomoči, povezanosti in dobrih 

odnosov v skupini. Spoznavanje zgodb drugih soudeleženih je marsikateremu uporabniku ponudilo 

uvid, da niso edini s težavami. Ravno na področju mreženja, socialnih veščin in področju 

opolnomočenja deležniki zaznavajo največ napredka uporabnikov, čeprav morda uporabniki v 

tovrstnih vsebinah (sprva) ne vidijo smisla. Uporabniki so vztrajali tudi zaradi zanimivih tem, 

spoznavanja in sodelovanja v praktičnih procesih pri delodajalcih v lokalnem okolju. To, da so se pričeli 

ukvarjati z določenimi dejavnostmi oz. da so sodelovali v delovnem procesu, jim je povrnilo občutek 

koristnosti in vključenosti ter pripomoglo k oblikovanju njihovih lastnih ciljev. Eden izmed pogosto 

omenjanih motivacijskih faktorjev je bila tudi priložnost, da uporabniki najdejo zaposlitev, se vključijo 

v programe APZ, spoznajo potencialne delodajalce, pridobijo reference za zaposlitev, ter morebitne 

zaposlitve drugih soudeležencev v programih. Motiv za nekatere je bila tudi denarna nagrada in 

povrnitev stroškov malice in prevoza, kar je omogočilo določeno izboljšanje ekonomske situacije 

uporabnikov. Nekatere uporabnike je motivirala tudi fleksibilnost udeležbe, prostovoljnost in odprtost 

projekta (nepogojevana vključitev in izstop, fleksibilnost udeležbe, brez sankcij ob nerednem 

obiskovanju itn.). 
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4.3 Programi in izvajalske organizacije 
 

Izvajalci programov SA (izvajalske organizacije in njihovi strokovni delavci – mentorji, ki programe 

izvajajo) so v središču projekta socialne aktivacije. Izvajanje programov SA je namreč ključno za 

doseganje željenih sprememb pri uporabnikih. Pričakuje se, da se uporabniki skozi svoje sodelovanje v 

programih SA osebno opolnomočijo, si pridobijo socialne, funkcionalne in zaposlitvene kompetence, 

pridobijo nove spretnosti in znanja, si uredijo oz. aktivno delajo na ureditvi morebitnih socialnih 

problematik in postanejo bolj motivirani ter zaposljivi, kar naj bi posledično vplivalo tudi na izboljšanje 

njihovega materialnega položaja. Pričakovanja drugih akterjev glede dela izvajalcev so visoka, skozi 

spremljanje in oceno izvajanja SA pa smo o izkušnjah z izvajanjem spraševali tudi izvajalce same, s čimer 

smo poskušali dobiti čim boljši vpogled glede metod dela, dinamike dela, dobrih in manj dobrih praks, 

količine socialnih in zaposlitvenih vsebin in drugega dogajanja v programih SA. 

 

4.3.1 Zadovoljstvo uporabnikov s programi SA 
 

Po podatkih ankete med uporabniki SA, v splošnem med uporabniki prevladuje vtis, da so jim programi 

SA koristili. A uporabniki so pogosto do programov tudi kritični, kar se pri nekaterih kaže le v bežnih 

pomislekih (npr. o količini praktičnih usposabljanj, o določenih predavanih vsebinah ipd.), pri nekaterih 

pa tudi v zelo negativnih pogledih (predvsem o sami organizaciji, zasnovi programa in o strokovnosti 

izvajalcev). Omeniti je treba, da različni uporabniki pri svojem orisovanju situacije v programih 

večinoma omenjajo podobne vidike, a je njihov odnos do njih v nekaterih primerih zelo različen in 

odvisen od njihovih siceršnjih zanimanj, pa tudi od starosti, izobrazbe ipd.  

Slika 4.4: Zadovoljstvo uporabnikov SA s programi SA v celoti (iz ankete med uporabniki) 

 
N= 574 

V celoti gledano so tri četrtine anketiranih uporabnikov (74,9 %) navedle, da so s programom SA v 

celoti bodisi zadovoljne ali zelo zadovoljne (Slika 4.4). Ko zadovoljstvo s programom SA v celoti 

primerjamo po tipu programa (Preglednica 4.6), ugotovimo, da z dolžino programa zadovoljstvo z 

izvajanjem pada, saj so najbolj kritični uporabnikih dolgih programov. Ta vtis se potrjuje tudi z izrecnimi 

pritožbami uporabnikov, saj je te podalo daleč največ uporabnikov dolgih programov.  

Preglednica 4.6: Povprečne ocene zadovoljstva uporabnikov programov SA s programom v celoti po tipu programa na 
lestvici od 1 (najmanjše zadovoljstvo) do 5 (največje zadovoljstvo) – iz ankete med uporabniki 

Tip programa  Dolgi Vmesni  Kratki A Kratki C 

Zadovoljstvo s programom 
socialne aktivacije v celoti 

3,8 4,0 4,2 4,5 

N=300, 144, 27, 133 

9,4 15,7 74,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nezadovoljen niti nezadovoljen, niti zadovoljen zadovoljen
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Uporabniki so bili najbolj zadovoljni s svojim počutjem in z vzdušjem v programu, nekoliko manj pa z 

izvajalcem, z organizacijo in s samo vsebino.  

Slika 4.5: Povprečne ocene anketiranih uporabnikov SA na lestvici od 1 (najmanjše zadovoljstvo) do 5 (največje zadovoljstvo) 
glede posameznih elementov programov SA 

 
 

Analiza anketnih podatkov kaže, da je stopnja nezadovoljstva s programom SA povezana z izobrazbo 

uporabnikov: manj so uporabniki izobraženi, bolj so s programom zadovoljni, in obratno. To lahko 

nakazuje, da so programi v preveliki meri prilagojeni manj zahtevnim uporabnikom, kar pomeni, da  

višje izobraženih (v programe so bili vključeni tudi nekateri z zelo visoko izobrazbo) ne znajo zares 

nagovarjati.    

Podatki iz vzorca dokumentacije o uporabnikih (analiza individualnih zaključnih poročil) kažejo, da so 

programi SA bolj pogosto izpolnili pričakovanja starejših uporabnikov (starih nad 50 let) kot mlajših. 

Vendar je pri starejših uporabnikih (starih nad 50 let) treba poudariti, da tudi v daleč najmanjši meri 

ocenjujejo, da se je njihova socialna situacija po udeležbi v SA izboljšala (manj kot polovica), kar kaže 

na to, da so bila njihova pričakovanja glede programov relativno nizka in zato lažje uresničena.  

Slika 4.6: Delež uporabnikov iz vzorca dokumentacije (individualna zaključna poročila), katerim je program SA izpolnil 
pričakovanja in delež tistih, ki navajajo, da se je njihova socialna situacija z obiskovanjem programa SA izboljšala, po tipu 
programa 

 
N – izpolnjena pričakovanja (23dolgi, 76kA, 15kC); N – izboljšana socialna situacija (28dolgi, 79kA, 15kC) 

 

Tako pohvale kot tudi pritožbe uporabnikov programov SA se v grobem nanašajo na nekaj ključnih tem: 

na druge uporabnike, vodje in odnose med njimi; na organizacijo, metode dela in vsebine v programih 

ter na sistem (izhode, denarne nagrade in povračila stroškov, celoten pristop in smiselnost socialne 

aktivacije). Zanimivo je, da iste elemente in vsebine programov nekateri uporabniki hvalijo, drugi pa 

grajajo (npr. delovne prakse pri lokalnih delodajalcih, zaposlitvene vsebine, socialne vsebine…). 

4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8

3,0
2,6

0

1

2

3

4

5

Dobro počutje
v programu

Načrt dela
pravočasno
predstavljen

Strokovnost
izvajalca

Primerni
prostori

Varen prostor
za iskreno

izražanje misli

Zadovoljstvo z
aktivnostmi v

programu

Predolg
program

Prekratek
program

76% 74% 71%

86%
78%

70%
81%

46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20-30 let 30-40 let 40-50 let nad 50 let

Izpolnjena pričakovanja Izboljšana socialna situacija



63 
 

 

4.3.2 Vodje (izvajalci) programov SA 
 

Izvajanje programov SA naj bi potekalo po predloženi vsebini prijave (na razpis), po drugi strani pa je v 

veliki meri prepuščeno tudi vodstvenim sposobnostim izvajalcev in njihovim zmožnostim za 

prilagajanje skupini ter posameznim uporabnikom in njihovim potrebam. Izkušnje uporabnikov in 

njihove splošne ocene programov so bile tako zelo pogosto neposredno vezane na samega 

(strokovnega) vodjo skupine oziroma so program dojemali predvsem skozi prizmo strokovnosti vodje 

in njegovega odnosa do uporabnikov. Četudi so imele nekatere izvajalske organizacije ugodne 

okoliščine za uspešno izvedbo programov in so uporabnikom nudile precej strokovne podpore, so 

lahko uporabniki zaradi slabe izkušnje z »mentorjem« program doživeli izrazito negativno, obstajali pa 

so tudi obratni primeri, ko je bil program sicer organiziran in strukturiran slabo, a je pozitiven odnos in 

vložen trud vodje programa uporabnike kljub temu socialno opolnomočil in/ali približal zaposlitvi.  

Pri vodjih programov so uporabniki najbolj cenili strpnost/potrpežljivost, spoštljivost, prijaznost, 

zaupanje in spodbujanje, nekateri izpostavljajo tudi njihove izvirne ideje, inovativnost. Na drugi strani 

so uporabniki pogosto izražali nezadovoljstvo nad različnimi vidiki dela mentorjev/vodij programov oz. 

drugega osebja v programih, pri čemer so jim najpogosteje očitali nestrokovnost, neangažiranost, 

neorganiziranost, neizkušenost in splošno neznanje za kompleksno delo z ranljivimi ciljnimi skupinami. 

»Izvajalec ne zna delati z ljudmi. Za tako mesto se rabi nekoga, ki obvlada odnose z ljudmi v 

praksi.« (53)54 

Ob tem se je nekaterim uporabnikom zdelo, da mentorji niso vzdrževali reda v skupini, niso dopustili 

kritik na lasten račun ter niso bili pripravljeni na sprotno reševanje težav v programu. Pojavlja se tudi 

pogled, da je osebje v programu uporabnike obravnavalo neenakopravno in da ni upoštevalo njihovih 

želja ter interesov, v nekaterih skrajnejših primerih pa naj bi uporabnikom celo grozili. Za 

problematičnega oziroma motečega se je lahko izkazal tudi neprimeren odnos vodstva izvajalske 

organizacije do zaposlenih in po drugi strani tudi kadrovske menjave v izvajalski organizaciji, 

nenazadnje že zato, ker so se uporabniki na nekatere mentorje navezali in z njimi vzpostavili spoštljiv, 

zaupljiv odnos, ki ga je bilo nato težko vzpostavljati na novo.  

 

4.3.3 Ključne metode dela v programih 
 

Ko smo deležnike spraševali po uspešnih praksah izvajanja programov in po ključnih metodah dela, je 

do izraza hitro prišla določena diskrepanca med pogledi izvajalcev programov in pogledi uporabnikov, 

kar je brez dvoma vezano tudi na nekoliko različne poglede na cilje programa, oziroma na njihov splošni 

namen (nekateri programi so bili, na primer, v veliki meri namenjeni psihosocialnemu opolnomočenju, 

kar je pomenilo, da izobraževalnih in zaposlitvenih ambicij nekaterih uporabnikov niso znali 

uresničevati). Pri izvajalcih je opazno, da metod svojega dela niso radi vrednotili in do njih niso bili zares 

kritični oziroma so bili s svojim izvajanjem nekritično zadovoljni ter bi se ga tudi v prihodnje lotevali na 

 
54 Citati v nadaljevanju besedila so vzeti iz odgovorov anketiranih uporabnikov SA; gre za odgovore na odprta 
vprašanja v anketi, katere so uporabniki prosto vpisovali. Namen citatov je ilustracija poudarkov z besedami 
samih uporabnikov. Oznake (številke) v oklepaju za citatom pomenijo zaporedno številko zapisa v vzorcu, iz 
katere ni možno identificirati posamezne osebe. 
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podobne načine kot do sedaj. Uporabniki pa so bili bolj kritični in so naštevali široko paleto težav in 

napak izvajalcev, ki se jih slednji torej očitno ne zavedajo zares oz. dovolj.   

Pristop, ki ga izvajalske organizacije pri svojem delu z uporabniku ubirajo, je sicer v veliki meri odvisen 

od tipa programa in njegovega trajanja (kratki, vmesni in dolgi), dosti pa tudi od siceršnjih izkušenj, 

usmeritev in znanja izvajalskih organizacij. V projekt SA so kot izvajalske organizacije namreč vstopale 

organizacije z različnimi izkušnjami in usmeritvami ter naravo delovanja. V splošnem lahko izvajalske 

organizacije v SA razdelimo v naslednje tipe organizacij:   

1. organizacije, ki sicer izvajajo pretežno izobraževalne programe, npr. ljudske univerze in 

podobne izobraževalne organizacije,   

2. organizacije, ki sicer pretežno izvajajo socialnovarstvene programe,   

3. invalidska podjetja in izvajalske organizacije, ki sicer pretežno izvajajo zaposlitvene programe, 

npr. programe APZ in  

4. socialna podjetja.   

Skozi izvedbo programa so se tako pri različnih tipih izvajalcev, glede na njihove izkušnje in siceršnje 

delo, izoblikovale različne prakse, ki so v splošnem uporabnikom brez dvoma koristile, niso pa bile 

vedno primerne za vse, oziroma niso mogle vseh približati trgu dela. V nekaterih primerih se je tako 

izkazalo, da se organizacije svojih siceršnjih načinov delovanja držijo kar pretesno in bi večini koristil 

vsaj nekoliko bolj odprt pristop, ki bi upošteval in vključeval različne usmeritve.  

Glede na to, da so programi SA razdeljeni v več izvedbenih modulov, se izvedene vsebine razlikujejo 

tudi po obdobjih izvajanja. To velja predvsem za dolge programe, ki so bili npr. v uvodni fazi izrazito 

osredotočeni na spoznavne aktivnosti in na osnovne aktivnosti skupinskega ter individualnega 

motiviranja uporabnikov. Skozi module je nato sledilo vse več delovnih aktivnosti, prilagojenim 

individualnim interesom uporabnikov, njihovim znanjem, potrebam in ciljem. Programi tako načeloma 

funkcionirajo kot kombinacija splošnih znanj, ki bodo uporabnikom koristile tudi pri njihovem 

vsakdanjem življenju, in aktivnosti, neposredno usmerjenih v izboljševanje zaposljivosti kandidatov 

(slednjim naj bi bil bolj namenjen zaključni del programov).   

Ker se je (kot analizirano v razdelku 4.2) kot ena izmed oteževalnih okoliščin dela s skupino uporabnikov 

SA izkazala heterogenost (starostna, izobrazbena, etnična, kulturna) same skupine in torej ni bilo 

mogoče k vsem pristopati na enak način, se je za ključen element dela z uporabniki SA pri izvajalcih 

vseh tipov programov izkazal individualen pristop. Izvajalci so z uporabniki redno opravljali individualne 

razgovore (na začetku izvajanja programov in tudi vmes, ko so bili programi že v teku) in jim nasploh 

posvečali pozornost, kakršne od CSD in UD običajno niso deležni. Kot eno izmed glavnih prednosti SA 

se je namreč izkazala prav možnost, da se z uporabniki preživi več časa in se jim posveti v večji meri, 

kot je to mogoče sicer (ob tem pa se jih skozi pogovore usmeri na primerno karierno pot ali se jih po 

potrebi poveže z drugimi strokovnimi službami).  

K obravnavi skupine so po drugi strani izvajalci pristopali na zelo raznolike načine in so pri tem 

uporabljali različne socialno-delavske pristope (vzpostavitev hierarhije vrednot, oddaljevanje od 

negativnih vzorcev mišljenja, holistični pristop Kofoedove šole, trening komunikacije, sprotno 

zapisovanje misli in čustev ipd.), predvsem pa se jim je pomembna zdela prava kombinacija 

fleksibilnosti in omejitev. Hitro je postalo jasno, da je treba osnovno strukturo programa določiti 

vnaprej (znati vzpostaviti red, postavljati roke), a jo kdaj tudi prilagajati ter torej imeti manevrski 

prostor za spremembe (ohranjati dinamiko). V zaposlitvenem smislu so skušali (pred samimi delovnimi 

praksami) uporabnike opolnomočiti že s skupnim pregledovanjem oglasov za delo, s pripravo na 

razgovore, s pisanjem življenjepisov, pa tudi z obiski delodajalcev, iskanjem primernih praks, sprotnim 

seznanjanjem udeležencev o aktualnih programih APZ, predstavitvami izobraževanj/usposabljanj, 
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spodbujanjem k prostovoljstvu  ipd.55  Za pomembne so se izkazali tudi načini razbijanja rutine, kar je 

lahko npr. pomenilo, da so na oglede hkrati peljali več skupin uporabnikov (če programe izvajajo na 

več lokacijah) ter s tem popestrili dogajanje, da so izvajali tudi delavnice za otroke in da so v predavanja 

(kot izvajalce) več vključevali uporabnike same. Nasploh je uporabnikom ustrezalo, ko so si sami izbirali 

svoja interesna področja in so torej obdelovali teme, ki jih zanimajo, ter so bili za svoje predstavitve 

tudi nagrajeni. Nenazadnje pa velja omeniti tudi prakse, s katerimi so izvajalci promovirali programe 

SA, oziroma odpravljali stigmo, ki se je programa držala v nekaterih okoljih (povezovanje z delodajalci 

in drugimi deležniki v okolju, predstavljanje izdelkov v javnosti ipd.).  

 

4.3.4 Težave pri izvajanju in neuspešne prakse v programih SA 
 

Praktično vsi izvajalci so skozi potek programov ugotavljali, da bi bilo treba v naslednjih javnih razpisih 

za izvajalske organizacije nekatere stvari pripraviti in organizirati drugače. Vsebina teh predlogov je v 

veliki meri povezana z zunanjimi okoliščinami, na katere izvajalci niso mogli vplivati, so pa vplivale na 

izvedbo njihovega programa. Te (ne-vsebinske) predloge izvajalskih organizacij lahko strnemo v 

naslednje: 

- Predlogi sprememb, ki se nanašajo na finance: spremeniti finančno konstrukcijo, omogočiti 

prerazporejanje stroškov med postavkami, določiti pred-financiranje, uvrstiti določene stroške 

med upravičene stroške, spremeniti način izplačevanja nagrad uporabnikom. 

- Predlogi sprememb, ki se nanašajo na kadre: omogočiti/predvideti večje število strokovnega 

kadra v programih, usposobiti kader, ki na MDDSZ dela na področju socialne aktivacije. 

- Predlogi sprememb povezani z izhodi: bolj natančno opredeliti/definirati pojem izhoda (zlasti 

pozitivne izhode), med pozitivne izhode dodati tudi zaposlitveno rehabilitacijo. 

Na nekatere sistemske težave v SA so opozarjali tudi nekateri uporabniki, ki so imeli pripombe denimo 

na prenizek znesek denarnih nagrad (in na težave s povračilom stroškov), na premajhno število prostih 

dni (dopusta), na prostore izvajanja (neprimerno opremljeni, ogrevani, premajhni ipd.), na birokratske 

postopke in pretirano zbiranje podatkov v teku programa, na preveliko oddaljenost lokacij programov 

od kraja bivanja nekaterih uporabnikov (kar je nekaterim precej otežilo obiskovanje programa) in v več 

primerih na trajanje programov (predvsem, po mnenju nekaterih uporabnikov, predolgo trajanje 

dolgih programov SA). Podatki, pridobljeni z anketo med uporabniki SA, pa sicer kažejo, da se 

uporabnikom program, v katerega so bili ali so ob anketiranju še vključeni, ni zdel ne predolg in ne 

prekratek, se pa bolj nagibajo k temu, da bi program lahko bil daljši. Da bi moral program trajati dlje, 

menijo predvsem uporabniki kratkih programov (tipa A in tipa C) in predvsem mlajši, ki poudarjajo tudi, 

da bi se moral izvajati bolj intenzivno (večje število ur dnevno) že na začetku in da bi moral vsebovati 

več delavnic ter manj predavanj.  

Uporabnike je poleg tega motila nedorečenost urnika posameznih aktivnosti, nenadno spreminjanje 

urnika, slabo obveščanje o spremembah in premalo kontinuitete v programu, kar vse nakazuje, kako 

velikega pomena je za ciljno populacijo programov določena rutina in strukturiranost. Ob tem pa je, 

po drugi strani, nujna tudi omemba, da uporabniki relativno pogosto kot eno izmed pozitivnih lastnosti 

programa izpostavljajo prav možnost sprotnega prilagajanja urnika vsebin željam in potrebam 

uporabnikov.  

Izvajalcem je izvajanje programov oteževala kompleksnost problematik v skupini, saj niso bili zares 

pripravljeni na razne odvisnosti, diagnoze in travme uporabnikov, hkrati pa so bile skupine že v osnovi 

 
55 Pomen teh praks izpostavljajo predvsem uradi za delo.  
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zelo heterogene, kar je še nadalje oteževalo skupinsko delo. Vse to je pomenilo, da nekateri izvajalci 

(vodje programov) z uporabniki vsaj sprva niso znali vzpostaviti pravega odnosa in niso bili dovolj 

dosledni, kar se je med drugim kazalo v nizki ravni motivacije uporabnikov. Težavo je lahko 

predstavljalo tudi iskanje pravega razmerja med socialnimi in zaposlitvenimi vsebinami, predvsem ker 

so bili v skupine vključeni uporabniki z zelo različnimi znanji in potrebami.  

Prilagajanje vsebin različnim profilom uporabnikov se je pogosto izkazalo za precej zahtevno nalogo, 

kar so opažali tudi uporabniki sami, ki so se pogosto pritoževali nad nedodelanostjo in enoličnostjo 

vsebin, nad brezciljnostjo programa na splošno ter so še posebej pri dolgih programih občasno imeli 

občutek, da program prave vsebine niti nima.  

»Zaenkrat ni čutiti jasnega cilja tega programa. Kot, da niti ministrstvo niti izvajalec ne vesta 

točno kaj je namen. Po navadi je tako, da čez določen čas dobiš občutek kaj je sporočilo tega 

programa/knjige/seminarja/itd. Tu tega ni.« (53) 

Nekatere je zmotila predvsem odsotnost praktičnih vsebin, delavnic in pridobivanja uporabnih znanj 

(nekateri uporabniki se niso pritoževali nad količino praktičnih vsebin, temveč so prevpraševali njihovo 

uporabnost). V podoben kontekst lahko uvrstimo tudi pomislek številnih uporabnikov SA, da so 

programi brezciljni ali pa da vsebujejo preveč izobraževanj (predavanj), ki ne nudijo neposrednega 

učinka. Izvajalci so v svoje programe namreč pogosto uvrščali precej psihosocialnih vsebin, v katerih 

velik del uporabnikov ni videl pravega učinka. Predvsem starejši uporabniki in predvsem v kratkih 

programih so dobili občutek, da je šlo v programu socialne aktivacije le še za ene delavnice, v kakršne 

so že bili vključeni kdaj prej. Starejši sicer pogosto tudi navajajo, da ne opažajo bistvenih sprememb, 

da še vedno živijo v slabih okoliščinah, večinoma prejemajo DSP in da bi potrebovali vključitev v 

organizacijo, ki organizira aktivno preživljanje prostega časa (a se pri njih to povezuje še z nekoliko nižjo 

stopnjo motiviranosti za zaposlitev, pa tudi s slabšo pripravljenostjo na specifike sodobnega trga dela). 

Pri starejših se ob tem omenja potreba po bolj poglobljenih in razširjenih računalniških vsebinah, kar 

ni presenetljivo, glede na to, da je nivo informacijske pismenosti pri starejših običajno precej nižji, 

hkrati pa gre za znanje, ki je pri mnogih zaposlitvah že pričakovano oziroma zahtevano že ob iskanju 

zaposlitve (pregledovanje oglasov, prijavljanje). Prav tečaji računalništva so se sicer izkazali za primer, 

kjer je bilo potrebno vsebine zelo prilagajati različnim ravnem znanja uporabnikov, saj so bile vsebine 

za nekatere uporabnike povsem neprimerne in neuporabne, nekaterim pa se je s pridobitvijo 

osnovnega računalniškega znanja odprl nov svet. Heterogenost uporabnikov se je najbolj izrazito 

pokazala pri dolgih programih, delno tudi pri vmesnih, medtem ko so imeli kratki programi bolj 

(izobrazbeno) homogeno populacijo uporabnikov (sploh kratki programi tipa C). 

Nekateri izvajalci so kljub heterogenosti skupine uporabnikov predstavljali predvsem bolj osnovne 

vsebine, ki so jih lahko razumeli vsi, a so s tem najbolj zahtevne uporabnike spregledali. Zato so 

koordinatorke SA opozarjale predvsem na pomanjkanje vsebin za višje izobražene v programih, na 

drugi strani pa so kontaktne osebe na CSD opažale, da programi niso vedno zares primerni za težje 

zaposljive. Kot potencialen način naslavljanja heterogenosti skupin uporabnikov se morda ponuja 

delitev skupin v nivoje, kar bi si želeli nekateri uporabniki in so poudarjali tudi nekateri drugi deležniki 

(predvsem koordinatorke), a se za zdaj kaže, da izvajalci te potrebe ne čutijo in raznolikost skupine 

vidijo celo kot prednost. Še eno možnost za angažiranje širšega kroga uporabnikov pa bi morda lahko 

predstavljali večji, trajnejši, kompleksnejši projekti izvajalskih organizacij (katerih del bi bil program 

SA), ki bi resneje angažirali uporabnike in pri katerih bi vsak sodeloval v obsegu, ki ga zmore, na ta način 

pa bi se v program raje vključile tudi višje izobražene osebe, ki navajajo, da jim sicer programi niso 

zanimivi. 
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Uporabniki so pri svojem ocenjevanju izkušenj iz programov izrazito veliko pozornosti namenjali 

odnosom znotraj skupine uporabnikov. Tudi pri tem so si uporabniška mnenja precej nasprotujoča, saj 

se dobra petina uporabnikov nad odnosi v skupini pritožuje, na drugi strani pa se je kot pozitiven učinek 

vključenosti v program najpogosteje pokazala prav pridobitev novih stikov in poznanstev, kar običajno 

uporabniki prepoznavajo tudi sami:  

»Predvsem bi rad vse pohvale dal vsem udeležencem, vsaj jaz, se z vsemi dobro razumem.« 

(327).  

Pri tem je šlo v nekaterih primerih že za pridobitev prijateljskih stikov, ki so uporabnikom prej manjkali, 

hkrati pa tudi za prijetno skupinsko dinamiko. Ob tem omenjajo solidarnost in sproščeno, pozitivno 

vzdušje, pri čemer je vlogo igrala tudi organizacija aktivnosti v skupini in vzpostavitev spoštljive 

komunikacije (poslušanje, »neobsojanje«).  

Po drugi strani so uporabnike (predvsem starejše) drugi uporabniki v skupini pogosto tudi zmotili. 

Motilo jih je neprimerno vedenje, nemotiviranost nekaterih in njihova nizka pripravljenost za 

sodelovanje ter napredovanje v programu oziroma v skupini (ob tem pa omenjajo tudi nasilne odnose, 

neurejenost nekaterih uporabnikov, njihove težave z odvisnostmi ali duševnim zdravjem). Pri tem se 

tudi izkaže, da je odnosni vidik programa SA pomemben tako tistim, ki so bili v programu zadovoljni, 

kot tistim, ki niso bili: medtem ko prvi hvalijo dobre odnose in zavzetost koordinatork in mentorjev v 

programu, drugi grajajo slabe odnose v programu, preferiranje nekaterih uporabnikov, premalo zavzet 

pristop, neprijaznost strokovnih vodij in podobno. Zaradi specifike ciljne populacije uporabnikov, ki je 

dlje časa izključena iz zaposlitve in se pogosto počuti odrinjena na rob in brez pravih priložnosti, pa 

lahko zaključimo, da so dobri odnosi, osebni stiki, zmožnost slišanja problematik in vzpostavitve dobrih 

sodelovalnih odnosov ter dobre klime v programih SA še veliko bolj pomembni kot v drugih tipih 

programov (npr. v APZ programih).   

 

4.3.5 Razmerje med psiho-socialnimi in zaposlitvenimi vsebinami v programih SA  
 

Čeprav se deležniki zavedajo, da je primarni cilj socialne aktivacije vezan na zaposlitvene napredke 

uporabnikov, se je skozi programe izkazalo, da za nekatere uporabnike pomemben napredek 

predstavlja že to, da redno obiskujejo program, da vzpostavijo dnevno rutino in opravijo dovolj veliko 

število ur vključenosti v program. V nekaterih okoljih so tako programi SA morali funkcionirati kot 

dnevni center/večgeneracijski center, s tem pa uporabnika opolnomočiti za vključevanje v družbo, mu 

pomagati pri širitvi in krepitvi socialne mreže. Pogosti so tudi primeri, pri katerih aktivacija v smeri 

zaposlitve še ni zares smiselna, ker imajo uporabniki resne zdravstvene težave ali socialne 

problematike (odvisnosti, težave v duševnem zdravju, huda revščina) in jih je potrebno usmeriti v 

zaposlitveno rehabilitacijo ali pa jim urediti status nezaposljivega, kar bi sicer morale naslavljati druge 

institucije.  

Kljub temu anketirane izvajalske organizacije poudarjajo, da so programe SA poskušale zastaviti vsaj 

delno zaposlitveno (kot nenazadnje veleva razpis). Izvajalci so tako tiste uporabnike, pri katerih niso 

zaznavali posebnih oviranosti za delo, načeloma že v prvem modulu usmerjali v trg dela (in so na ta 

način preprečevali, da bi bili programi preohlapni), a se je velikem deležu uporabnikov zdelo, da je bilo 

v smeri približevanja zaposlitvi storjenega premalo in da je bilo program vseboval preveč aktivnosti, v 

katerih niso videli neposrednega učinka.  
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Nekateri izvajalci so pripovedovali tudi o tem, da se je moralo razmerje med zaposlitvenimi in 

socialnimi elementi programov spreminjati (prilagajati) skozi čas. V določenih primerih so se na začetku 

zelo usmerjali na zaposlitvene vsebine in na opremljanje ljudi z veščinami za trg dela, ko so udeležence 

spoznali, pa so ugotovili, da nekateri ne zmorejo slediti osnovnim nalogam ali pa, da se nekateri niti 

nočejo zaposliti, zaradi česar so izvajanje programa prilagodili. Sicer je več izvajalcev (predvsem dolgih 

programov) izpostavilo mnenje, da je smiselno delovne aktivnosti v program uvajati šele sčasoma, ko 

se razjasnijo sposobnosti uporabnikov in ko osvojijo predstavljene psihosocialne vsebine.  

Kljub kompleksnosti problematik določenih uporabnikov in njihovi veliki oddaljenosti od trga dela, so 

se za ključen del programov SA načeloma še vedno izkazale delovne aktivnosti, ki uporabnikov niso le 

približale zaposlitvi, temveč so imele na njih tudi občutne psiho-socialne učinke. K zagotavljanju 

delovnih praks v konkretnih delovnih okoljih so izvajalci sicer pristopali na zelo različne načine, pri tem 

pa jim je težavo predstavljal že sam pravilnik, saj naj bi ta »učenje pri delu« definiral le kot opazovanje 

in ne zares kot delo. Ker so izvajalci uporabnike kljub temu vključevali v delovni proces, so včasih 

naleteli na nasprotovanje uporabnikov (predvsem če je šlo za dela, v katerih se sicer niso videli) in na 

očitke, da takšna ureditev vsebuje elemente delovnega razmerja. Izvajalci so kljub temu zastopali 

stališče, da se lahko oseba usposobi za delo le tako, da se tudi sama neposredno vključi v delovni proces 

(to pomeni, da je upoštevanje ter prakticiranje koncepta »učenja pri delu« - v smislu opazovanja dela 

drugih - za resen zaposlitveni napredek uporabnikov premalo), kar je praktično pomenilo, da so morali 

ta del svojih programov pred ministrstvom včasih skrivati.   

Izvajalci so skušali pri izbiri delovnih praks za uporabnike upoštevati njihove želje, znanja in izobrazbo, 

a to ni bilo vedno mogoče. Skozi potek programov je do izraza prišla tudi potreba po kasnejšem rednem 

preverjanju uporabnikove izkušnje v programu in preprečevanju delovnega izkoriščanja, kar je med 

drugim pomenilo, da so izvajalci skupaj s koordinatorkami SA izvajali napovedane in nenapovedane 

obiske praktičnih usposabljanj. Vendar je treba poudariti, da imajo izvajalci z delodajalci praktično 

same pozitivne izkušnje in so zadovoljni tudi z njihovim odzivom na pobudo za sodelovanje. Opažajo, 

da so delodajalci zainteresirani za zagotavljanje praktičnega usposabljanja in mentorstva, saj imajo na 

ta način možnost spoznati potencialne bodoče delavce, se je pa pri tem izkazalo, da je zagotavljanje 

delovnih praks precej bolj uspešno in uporabnikom prijazno v tistih programih, ki jih izvajajo 

organizacije s široko mrežo povezav v lokalnem okolju. Pogosti so tudi primeri, ko so izvajalci 

uporabnikom delovne prakse zagotovili kar pri sebi, na svojih »deloviščih« ali pri izvajalcih, s katerimi 

so neposredno povezani, a so nekateri ob tem opozorili, da je pomembno, da se uporabniki preizkusijo 

v različnih delih. Kljub temu, da je načeloma vključevanje uporabnikov v delovne aktivnosti vsem 

koristilo, je potrebno opozoriti še na poglede koordinatorjev, da so vsebine programov preveč 

usmerjene v storilnostno delo, premalo pa v izboljšanje kompetenc za pozicioniranje na trgu dela in 

druge vidike napredka udeležencev programov. Čeprav je jasno, da so določena lažja dela za nekatere 

uporabnike najbolj primerna, se koordinatorji zavedajo, da je tudi veliko takšnih, ki za tovrstno delo 

nimajo interesa.   

Večina uporabnikov SA verjame, da so z udeležbo v programih SA postali bolj konkurenčni na trgu dela 

in da so delo tudi bolj sposobni opravljati. Uporabniki so načeloma tudi mnenja, da so jim delodajalci 

v dovolj veliki meri omogočili konkretne delovne aktivnosti, obiske drugih organizacij (knjižnic, centrov 

za socialno delo, zdravstvenih institucij, nevladnih organizacij) in srečanja z delodajalci, a obstaja tudi 

znaten delež takšnih, ki menijo, da je bilo stikov z delodajalci in konkretnih delovnih aktivnosti premalo 

ter da jih torej socialna aktivacija ni dovolj približala trgu dela.  

»Premalo je bilo glede zaposlitvenih nasvetov, iskanja službe ipd. Veliko ljudi, zlasti starejši ne 

vedo delati na računalniku za pisanje vlog, CV... Da je program namenjen bolj problematičnim 
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ljudem (nepošteno, diskriminacija), namesto obiskov institucij bi raje porabili ta čas za aktivno 

iskanje zaposlitve« (183).  

 

Slika 4.5: Omogočanje določenih aktivnosti v okviru izvedbe programa (iz ankete med uporabniki SA) 

 
N aktivnosti=544, N obiski organizacij=549, N obiski delodajalcev=565 

 

 

 

4.3.6 Izhodi iz programov 
 

Merilo uspešnosti vsakega programa so njegovi učinki na uporabnike, ki so lahko pri nekaterih 

uporabnikih povsem oprijemljivi in merljivi, a so še pogosteje mehki in težje določljivi. Projekt SA skozi 

izvedbo programov uporabnikom predstavi širok nabor vsebin in aktivnosti, a je ob tem vseskozi tudi 

jasno, da bodo za glavno merilo uspešnosti njegovega izvajanja veljali predvsem izhodi. Hitro se poraja 

vprašanje, kaj je uporabnik z vključenostjo v program sploh pridobil in kakšen je njegov položaj po 

zaključku programa, torej kaj se je spremenilo in ali so spremembe povezane z vključitvijo v program 

SA. Velika večina uporabnikov zaradi udeležbe v programu SA vsaj nekoliko pridobi na socialnih, 

funkcionalnih in zaposlitvenih kompetencah, a gre pri vsem tem za mehke elemente, ki jih težko zares 

vrednotimo oz. merimo z objektivnimi kazalniki. Izhodne aktivnosti so po drugi strani že v osnovi jasno 

definirane in se nanašajo na prehod uporabnikov v časovni točki 28 dni (28. dan) po zaključku programa 

SA v zaposlitev ali drugo obliko aktivnosti, ki bo v skladu z uradno dokumentacijo razumljena kot očiten 

napredek. Pri tem se torej že v osnovi odpreta dve vprašanji: prvo se nanaša na smiselnost/pravilnost 

postavitve časovne točke merjenja na 28. dan po zaključku, drugo pa na možnost jasne določitve, kaj 

(vse) še predstavlja pozitiven izhod in kaj ne.  

 

4.3.6.1 Težave in pomisleki pri izhodih iz programov 

Po ugotovitvah ankete med izvajalskimi organizacijami se je s težavami pri načrtovanju aktivnosti v 

smeri izhodov uporabnikov soočala dobra polovica (54,5 %) izvajalcev programov SA. Težave so, po eni 

strani, sistemske in povezane s samo organizacijo projekta, po drugi strani pa pogosto tesno vezane na 

uporabnike oziroma na zahtevno ciljno populacijo.  

Prvo težavo lahko predstavlja že časovna neusklajenost izvajanja programov APZ in zaključka 

programov SA, zaradi česar pri mnogih uporabnikih vključitev v javna dela ni bila možen izhod. Poleg 
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tega prihaja med MDDSZ in izvajalci SA do različnega tolmačenja glede tega, če po koncu vključitve v 

program SA pridobljene kompetence, znanja in certifikati uporabnikov predstavljajo pozitiven izhod. 

Pri uporabnikih izvajalci sicer pogosto opažajo, da je za nekatere težko iskati ustrezne izhode, saj ne 

sodijo ne na odprt trg dela in ne v zaposlitveno rehabilitacijo. Gre za osebe, ki imajo ponavljajoče se 

zdravstvene težave ali pa lažjo motnjo v duševnem razvoju in bi jim bolj ustrezal kak drug program 

(tega pa morda za zdaj niti ni na voljo). Pri nekaterih uporabnikih je zaznati tudi nemotiviranost za 

zaposlitev, saj menijo, da jim DSP v kombinaciji z nekaterimi ostalimi pravicami iz javnih sredstev in 

občasnim delom na črno zadostuje za dostojno življenje (na ta način pa se lahko tudi izognejo povračilu 

dolgov, ki jih imajo). V podobnem smislu za nekatere tudi velja, da se preprosto ne želijo premakniti iz 

cone udobja in niso zainteresirani za spremembe oziroma pozitivne izhode kot jih razumejo izvajalci 

oz. celoten projekt SA. Večina izvajalcev programov SA tako poudarja, da je pri nekaterih uporabnikih 

programov potrebno kot pozitiven izhod razumeti že vsakršen osebni napredek, česar pa uradne 

evidence ne zaznavajo (in ga je tudi težko objektivno meriti). 

Podobno kot izvajalci programov tudi koordinatorke SA pogosto izražajo mnenje, da bi morali tudi 

nekatere neuradne, mehke učinke oz. rezultate programov (očiten osebni napredek) šteti za pozitivne 

izhode. Že v uvodni fazi izvajanja projekta so deležniki po drugi srani naleteli tudi na vprašanje 

smiselnosti pretiranega teženja k pozitivnim izhodom. Pri nekaterih uporabnikih (predvsem takšnih, ki 

so bili od trga dela zelo oddaljeni) je kmalu postalo jasno, da bi jim lahko prehitra vključitev v zaposlitev 

ali drug podoben izhod prej škodila kot koristila. V tem kontekstu velja opozoriti tudi na splošno 

zaposlitveno situacijo v Sloveniji, ki se je v zadnjih letih precej izboljšala, kar posledično pomeni, da 

med brezposelnimi osebami ostajajo predvsem take, ki se soočajo s kompleksnimi psihosocialnimi 

težavami in raznimi drugimi okoliščinami, ki predstavljajo izvorni razlog za njihovo dolgotrajno 

brezposelnost, take osebe pa se vključujejo v programe SA. Mnoge od teh težav in okoliščin pogosto 

do izraza pridejo šele po določenem obdobju vključitve v program in jih deležnikom na CSD in UD ni 

enostavno identificirati ob pripravi nabora uporabnikov.   

Pri vprašanju izhodov in navidezno relativno nizkega deleža pozitivnih izhodov iz programov torej ne 

smemo pozabiti na kompleksnost socialnih problematik nekaterih uporabnikov in na dejstvo, da 

razreševanje teh situacij ni možno le skozi program, ampak traja dlje časa. Težava se tako pojavi že pri 

samem definiranju izhodov, saj so se nekateri uporabniki zaposlili, a ne v 28 dneh po zaključku 

programa (čeprav so se v tem času že dogovorili za zaposlitev). V nekaterih primerih je bila težava že 

to, da je bil uporabnik ob vključitvi v kakšen tečaj še vključen tudi v program SA, kar je pomenilo, da se 

tečaj ni mogel šteti za pozitiven izhod (pa čeprav bi po zaključku programa se). Problematično se 

izvajalcem zdi tudi, da se za pozitiven izhod ne šteje zaposlitvena rehabilitacija, omenjajo tudi vozniški 

izpit, zdravniški pregled, opravljen tečaj prve pomoči ipd. Eni so izpostavili, da bi lahko kot pozitiven 

izhod šteli tudi prostovoljstvo, saj se je npr. uporabnica na določenem delovnem mestu izkazala, ampak 

je tam ne morejo zaposliti. Še en primer izhoda, ki se ne šteje za pozitivnega, pa bi bilo po mnenju 

izvajalcev programov smiselno, da bi se, je zaposlitev uporabnika v tujini (Avstrija). 

Različni deležniki so tudi večkrat izrazili mnenje, da bi bilo potrebno socialno aktivacijo nasploh 

preoblikovati tudi kot podporni sistem uporabnikom z dolgotrajnejšimi kompleksnimi težavami, ki bi 

temeljil na vključevanju v družbo, spremembi življenjskega stila ipd.  

 

4.3.6.2 Predčasni izstopi iz programov 

Med vsemi uporabniki, ki smo jih anketirali (601), jih je več kot polovica navedlo, da so bili v program 

vključeni do konca, slaba petina (oziroma 112 uporabnikov) pa je predčasno izstopila.  
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Delež anketiranih uporabnikov, ki so iz programov predčasno izstopili, je največji pri dolgih programih 

(22,8 %), kar je glede na trajanje dolgih programov pričakovano. Ob tem je najprej nujen še poudarek, 

da anketirani uporabniki dolgih programov v primerjavi z uporabnikih drugih tipov programov iz 

programa tudi večkrat predčasno izstopijo, ker dobijo zaposlitev (med vsemi, ki so predčasno izstopili 

iz dolgih programov, je takih po anketi približno 13 %, kar predstavlja več kot dvakrat večji delež izstopa 

iz tega razloga kot pri drugih tipih programov). Omeniti velja še podatek, da izstop iz programa SA 

zaradi zaposlitve po pogostosti izstopa v mlajši starostni skupini (do 30 let), v kateri predstavlja 20 % 

delež, medtem ko je pri vseh drugih starostnih skupinah delež izstopov zaradi zaposlitve občutno 

manjši.  

Precejšen delež uporabnikov, ki so predčasno izstopili iz programa SA, kot enega izmed razlogov za 

izstop navaja nezadovoljstvo z vsebino programa, oziroma predvsem s samo dnevno strukturo 

programa, z delovnimi moduli in s predavanji (največji delež izstopov zaradi vsebine se kaže pri vmesnih 

programih).  

»Programa sploh ni, iz dneva v dan bolj "tonemo" v jezi, razočaranju in žaljivkah; sedimo, sedimo; 

če nismo cel dan prepuščeni samim sebi so pa vsebine takšne za 5-letnike.« (578) 

 »Obravnavali smo stvari, ki sploh niso povezane s tem programom.« (63) 

»Na predstavitvi je bilo povedano, da bomo delali, imeli razne tečaje... Iz tega ni bilo nič, gledali 

smo filme in pili kavice, to lahko delam doma.« (85) 

 »Cele dneve v strop gledati nisem bila pripravljena. Obljubljeno nam je bilo marsikaj, nič pa se 

ni uresničilo.« (276).  

V ta kontekst slabega počutja v programu lahko prištevamo tudi tistih 10 % uporabnikov, ki so navajali, 

da so izstopili zaradi nezadovoljstva in neujemanja s skupino/soudeleženci: 

»Zanemarjenost in neurejenost me zelo moti, kajti smatram, da je urejenost tudi ključnega 

pomena, /…/ ne moreš prit na delovno mesto BOS, ZAKAJEN...« (14)  

»Večina udeležencev ni imela osnovne kulture obnašanja, vsak dan verbalno nasilje, skoraj da 

tudi fizično, kot da sem na oddelku psihiatrije.« (84)  

»So bili odnosi z drugimi ljudmi zelo slabi in sem bila izolirana samo zaradi tega ker sem bila 

najmlajša v skupini. Kot da bi bila socialna aktivacija namenjena samo za ljudi starejše od 30 let.« 

(236)  

Poleg tega je nekatere (približno 9 %) zmotil odnos izvajalcev: 

 »Vmešavanje v moje osebne zadeve. Pisanje moji zdravnici.« (87)  

»Ker je izvajalec finančno kaznovan (odvzame se jim del denarja), v kolikor začnejo izgubljati 

udeležence, se na vse pretege trudijo, da ne bi odšli/odstopili iz programa SA, pri čemer se 

poslužujejo celo različnih groženj, izsiljevanj in laži.« (253)  

»Iz programa sem predčasno iztopila zaradi neresnosti, neorganiziranosti, ni se držalo dogovora, 

nestrokovnost.« (50) 

Če vsebino, izvedbo in vzdušje programov upoštevamo skupaj, te kategorije torej predstavljajo največji 

delež razlogov za izstope, saj jih je omenjala več kot polovica tistih, ki so predčasno izstopili. Poleg tega 

velja omeniti tudi uporabnike, ki so izstopili iz zdravstvenih razlogov, iz drugih osebnih razlogov, zaradi 

težav s prevozom, s plačevanjem potnih stroškov ipd.  
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4.3.6.3 Zaposlitve in drugi pozitivni izhodi 

V skladu z javnimi razpisi in s pogodbami o sofinanciranju projektov SA je MDDSZ za projekt SA 

opredelilo kazalnik rezultata, da bo vsaj 25 % oseb po končanju programa SA vključenih v aktivno 

iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev. Če ob tem 

preverimo trenutno situacijo uporabnikov, kot so jo v anketnih vprašalnikih navedli anketirani 

uporabniki sami, je jasno, da je lahko ta delež dosežen relativno hitro (predvsem na račun aktivnega 

iskanja zaposlitve). Po drugi strani so bili izvajalci programov SA v začetnem obdobju izvajanja relativno 

pesimistični glede možnosti uporabnikov, da se po koncu programov dejansko zaposlijo, saj so realno 

možnost za zaposlitev pripisovali le kakšni tretjini uporabnikov, še največ v dolgih programih.  

Vendar pa so kasneje izvajalci programov SA ugotavljali, da so bile zaposlitve uporabnikov pogost 

pozitiven izhod, saj naj bi se pri več izvajalcih v prvem ciklu zaposlilo več kot 50 % uporabnikov, en 

izvajalec pa je celo navajal, da so se zaposlili praktično vsi uporabniki. Med zaposlitvami uporabnikov 

so izvajalci naštevali najrazličnejše primere, ki so segali od zasebnega do javnega sektorja (v večini je 

sicer šlo za kratkotrajnejše zaposlitve oz. pogodbe, a so bile relativno pogosto omenjene tudi zaposlitve 

za nedoločen delovni čas). Uporabniki so se večinoma zaposlili za izvajanje preprostejših del (čistilka, 

informator, vzgojitelj, kuharska pomočnica, oskrbovalec), izvajalci pa so omenili tudi nekatera druga 

dela (delo v knjižnici, delo v trgovini z modo, delo v raznih nevladnih organizacijah) in nenazadnje razna 

dela znotraj samih izvajalskih organizacij (kar nekaj uporabnikov SA se zaposli prav na ta način). Za 

nekatere uporabnike so sicer izvajalci poudarjali, da so bili že sami po sebi blizu zaposlitvi in so jo hitro 

(v dveh, treh tednih) tudi dobili. Običajno zaposlitev na rednem trgu dela sorazmerno hitro po vključitvi 

v SA dosežejo uporabniki, ki potrebujejo le manjšo mero usmeritev in motiviranje ter nimajo 

kompleksnejših psihosocialnih in drugih težav. Takih uporabnikov je bilo navadno več v dolgem tipu 

programov SA (po naboru UD).  

Statistične analize, ki smo jih opravili na podlagi podatkov ankete med uporabniki SA, pa kažejo 

nekoliko slabšo zaposlitveno sliko. Od vseh anketiranih uporabnikov jih je relativno malo (11 % 

anketiranih uporabnikov) navedlo, da so zdaj zaposleni ali samozaposleni, a je po drugi strani večina 

kljub temu vključena v določene aktivnosti ali v določen tip obravnave. Jasno je, da pri nekaterih 

uporabnikih programov SA prehod v zaposlitev sprva še ni realističen cilj, zato je potrebno kot pozitivne 

upoštevati tudi npr. tistih 24,9 % uporabnikov, ki so bili v času anketiranja vključeni v programe APZ 

preko ZRSZ, tistih 20,2 %, ki so v postopku urejanja statusa (zdravstvene težave, invalidske komisije, 

poklicna rehabilitacija pri ZRSZ ipd.), tistih 17 %, ki opravljajo prostovoljno delo pri nevladnih 

organizacijah in nenazadnje tiste, ki so bili še vedno/spet vključeni v programe SA (v času anketiranja 

so dolgi in vmesni programi drugega cikla izvajanja še trajali; nekateri uporabniki so se po zaključku 

kratkega programa SA vključili v dolg program SA)56.  

Po podatkih, s katerimi razpolaga MDDSZ in ki odsevajo stanje po zaključku programov prvih štirih 

javnih razpisov po formalno določenem kazalniku pozitivnih izhodov, je v 105 doslej izvedenih 

programih SA pozitivne izhode doseglo 28,6 % uporabnikov. V smislu pozitivnih izhodov so najbolj 

učinkovita oblika izvajanja SA vmesni programi, saj je med uporabniki vmesnih programov (torej 4. 

javnega razpisa) kar 47,4 % oseb doseglo pozitivne izhode, kar je skoraj dvakratni delež pozitivnih 

izhodov v dolgih programih in več kot trikratni delež pozitivnih izhodov v kratkih programih. Ko 

pozitivne izhode preverimo še glede na kohezijsko regijo, vidimo, da so bili po kriteriju pozitivnih 

izhodov precej bolj učinkoviti programi v vzhodni kohezijski regiji, saj je pozitiven izhod doseglo dobrih 

35 % uporabnikov vseh programov SA, medtem ko je v zahodni kohezijski regiji ta delež le 18,5 

 
56 Različne opisane aktivnosti in situacije se med seboj ne izključujejo in se lahko kombinirajo (npr. opravljanje 
prostovoljnega dela brezposelnih ali oseb, ki so v postopku urejanja statusa, ipd.). 
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odstoten. Razlika je še posebej velika pri programih vmesnega tipa, saj je pri teh v vzhodni kohezijski 

regiji delež pozitivnih izhodov 61,5 odstoten, v zahodni kohezijski regiji pa manj kot 26 odstoten. Po 

drugi strani podatki, ki smo jih pridobili z anketiranjem uporabnikov, kažejo, da se je po zaključku 

programa SA zaposlil za odtenek večji delež uporabnikov iz zahodne kohezijske regije (12,2 %), rahlo 

višji pa so v zahodni kohezijski regiji tudi deleži drugih pozitivnih izhodov.  

Pri podatku o prehodu iz programov SA v zaposlitev, se postavlja še vprašanje, v kolikšni meri so 

uporabnikom do zaposlitve res pomagali programi SA oziroma v kolikšni meri so s tovrstno pomočjo 

uporabniki zadovoljni. Uporabniki, ki so bili v času izpolnjevanja vprašalnika že zaposleni (ali pa so delali 

preko avtorskih/podjemnih pogodb), pomoč SA pri zaposlitvi ocenjujejo s povprečno oceno 3,44 (na 

lestvici od 1 – najmanj do 5 – največ), največ uporabnikov pa je odgovorilo s »precej« (4). Med 

anketiranimi uporabniki, ki so bili v času anketiranja zaposleni, uporabniki vmesnih programov v 

največji meri tudi menijo, da jim je pri pridobitvi zaposlitve pomagala vključitev v socialno aktivacijo, 

pregled po kohezijski regijah pa še pokaže, da so s pomočjo pri pridobivanju zaposlitve nekoliko bolj 

zadovoljni uporabniki v vzhodni kohezijski regiji.  

Preglednica 4.7: Prikaz deležev pozitivnih izhodov in zaposlitev po tipu programa in kohezijski regiji (podatki so prikazani 
ločeno glede na vir) 

 DELEŽ POZITIVNIH IZHODOV PO 
PODATKIH MDDSZ 

DELEŽ IZHODOV V ZAPOSLITEV PO 
PODATKIH IZ ANKETE MED UPORABNIKI 

(N = 601) 

KRVS KRZS Skupaj KRVS KRZS Skupaj 

Kratki57  18,4 % 8,2 % 14,2 % 9,6 % 13,6 % 9,7 % 

Vmesni 61,5 % 25,9 % 47,4 % 4,4 % 8 % 5,7 % 

Dolgi 31,5 % 19,9 % 26,8 % 13,8 % 13,3 % 13,6 % 

Skupaj 36,1 % 18,8 % 29,1 % 10 % 12,2 % 10,8 % 

Vir: MDDSZ, PE za delovanje sistema SA 

 

 

4.3.6.4 Brezposelnost in drugi negativni izhodi 

Kot opažajo že sami izvajalci programov in kot se je potrdilo tudi z našo uporabniško anketo, so bili 

relativno pogosti primeri, ko uporabnik ni dosegel pozitivnega izhoda, pri čemer so nekateri program 

zapustili že zgodaj, nekateri pa so vztrajali, a so se po končanem programu SA vrnili v ustaljene tire 

(predvsem osebe z določenimi problematikami, npr. odvisniki). Podatki (pridobljeni z anketiranjem 

uporabnikov marca 2019) kažejo, da je bilo v trenutku anketiranja okoli 48 %58 anketiranih uporabnikov 

še vedno brezposelnih, medtem ko ocena kontaktnih oseb na CSD in UD kaže, da okvirno dve tretjini 

uporabnikov po zaključku SA ostaneta v njihovi obravnavi.  

  

 
57 V dokumentaciji o izhodih iz programov, ki smo jo prejeli od PE SA na MDDSZ, so uporabniki kratkih 
programov tipa A in tipa C šteti skupaj, zaradi česar smo tudi podatke, pridobljene z vprašalniki, v tem primeru 
navajali skupaj. Ker pa gre pri obeh tipih za precej različni ciljni populaciji, je potrebno upoštevati, da so 
statistike pri uporabnikih kratkih programov tipa A sicer precej višje kot pri uporabnicah kratkih programov tipa 
C (o specifikah te populacije smo že pisali), med katerimi se ni zaposlila nobena uporabnica iz vzorca. Če bi npr. 
podatke navajali ločeno za uporabnike kratkih programov tipa A, bi delež znašal 12 %.  
58 Delež je podobno visok tudi pri uporabnikih, ki so bili v program vključeni do konca.  
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Slika 4.6: Deleži anketiranih uporabnikov glede na njihovo situacijo ob anketiranju (možnih več odgovorov) 

 
N=601 

Ko podatke o situaciji brezposelnosti oseb preverimo še po tipu programa in kohezijski regiji, 

ugotovimo, da je (bil v času anketiranja) za odtenek višji delež uporabnikov, ki ostajajo brezposelni, v 

vzhodni kohezijski regiji in med uporabniki vmesnih programov (a so se ti v večji meri v času anketiranja 

še izvajali).  

Preglednica 4.8: Deleži uporabnikov, ki so bili v času anketiranja (marec 2019) še vedno brezposelni, po tipu programa in 
kohezijski regiji  

 Kratki A Kratki C59 Vmesni Dolgi Skupaj 

KRVS 44,6 % 33,3 % 56,7 % 47,9 % 48,5 % 

KRZS 50 % 50 % 46 % 45,7 % 46,6 % 

Skupaj 46,2 % 39,3 % 52,9 % 47,2 % 

 

 

4.3.6.5 Osebne pridobitve uporabnikov SA 

Za veliko uporabnikov SA zaposlitev (še) ni najprimernejši izhod in ne more biti takojšen izid po 

zaključku programov, kar pa še ne pomeni, da vključenost v SA na uporabnike nima opaznih učinkov 

oziroma da jim ne prinaša koristi. CSD, UD in koordinatorke SA poročajo o porastu motivacije 

uporabnikov za zaposlitev, o pridobitvi različnih veščin, izkušenj, znanj za izboljšanje zaposljivosti, o 

boljši informiranosti, o drugih možnosti poleg zaposlitve in ponekod tudi že o vključitvi vanje (npr. v 

izobraževanje, v poklicno prekvalifikacijo, v APZ, v prostovoljstvo …).60  

 
59 Tu moramo imeti spet opozoriti, da je potrebno biti pri podatkih o uporabnicah kratkih programov tipa C 
previden, saj ni po drugi strani nobena izmed uporabnic niti označila, da je zdaj zaposlena. 
60 Predvsem pri kratkih programih tipa C večina uporabnic zaradi raznih omejitev še niso zaposljivih. Izvajalci 

poudarjajo pomen dela z mlajšimi uporabnicami teh programov (povezovati deležnike v lokalnem okolju), saj 

imajo te še potencial, ki bi ga bilo škoda izgubiti. Izvajalske organizacije kratkih programov tipa C v večji meri 

izpostavljajo dodatne tečaje (jezika ali poklicnega usposabljanja), druge oblike neformalnega druženja (srečanja 

mamic, srečanja arabskih žensk), oblikovanje neformalnih mrež ipd. Pri tem so uporabnicam s prostori in 

organizacijo pri enem od izvajalcev že pomagali, zavedajo se, da potrebujejo uporabnice pomoč tudi pri varstvu 

otrok, pri spremstvu k zdravniku ipd. Poudarjajo, da je večina njihovih uporabnic težko zaposljiva, zato najprej 

omenjajo pomen njihove socializacije, bolj angažirano delovanje znotraj skupnosti, pridobivanje izobrazbe ipd.  
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Slika 4.7: Ocena kontaktnih oseb na UD in na CSD o spremembah pri uporabnikih, ki se po zaključku SA vrnejo v obravnavo 
na UD ali CSD, glede na situacijo pred vključitvijo v program SA (v %) 

 
NUD= 45, NCSD= 52  

 

Opazne so tudi spremembe značilnosti ali navad posameznikov v smeri osebnostne rasti, npr. rast 

samozavesti in pripravljenost na spremembe v smeri reševanja težav, ki jih ovirajo pri vstopu na trg 

dela. Z vključitvijo v program SA dobijo uporabniki možnost multidisciplinarne podpore in pomoči pri 

začetku reševanja svojih psihosocialnih, zdravstvenih in drugih težav. Nekaterim se izboljšajo 

komunikacijske veščine in poveča socialna mreža, zaradi česar so bolj socialno vključeni. Velik delež 

izvajalcev poudarja tudi pomen vzpostavljanja strukture dneva in dnevne rutine dolgotrajno 

brezposelnih. Določenim uporabnikom se s prejeto denarno nagrado nekoliko izboljša ekonomska 

situacija, predvsem ženske iz tujih kulturnih okolij pa dobijo priložnost za izboljšanje položaja v družbi, 

integracijo, vključitev v okolje, izboljšajo znanje slovenščine.  

Med majhnimi osebnimi napredki uporabnikov, ki jih uradna statistika ne beleži, izvajalci denimo 

omenjajo primer uporabnice, ki je zapustila nasilnega fanta, uporabnice, ki se je znebila strahu pred 

zanositvijo, uporabnika, ki vsak dan pride točno na program, pa prej ni upal peš nikamor ipd., tudi 

uporabniki s težjimi problematikami (pogosto omenjajo osebe s težavami z odvisnostjo od 

prepovedanih drog in alkohola) pa so po njihovem mnenju dosegli nek uvid in svoj življenjski slog vsaj 

začeli spreminjati (npr. pri nekaterih je uspeh že to, da so znižali doze metadona). Ob vsem tem pa 

sicer na nekaterih UD in CSD izpostavljajo, da je potrebno po zaključku udeležbe v SA uporabnikom 

nuditi nadaljnjo podporo v smeri zaposlovanja oziroma druge kontinuirane aktivnosti, saj lahko v 

nasprotnem primeru pozitivni napredki uporabnikov izzvenijo in se uporabniki vrnejo v predhodno 

stanje neaktivnosti.  

Tudi večina uporabnikov je mnenja, da so z udeležbo v programih precej izboljšali svoje kompetence 

in na osebnem področju precej pridobili. Kaže se, da je uporabnikom vključitev v program SA v največji 

meri pripomogla k pridobitvi novih stikov in poznanstev. Večina uporabnikov tudi meni, da so s 

pomočjo programa SA v dovolj veliki meri pridobili nova znanja in spretnosti, ugotovili, kje se želijo 

zaposliti ter oblikovali zaposlitvene cilje. Z zaposlitveno usmeritvijo, ki so jo prejele v programih, so 

nasploh vsaj delno zadovoljne vse uporabnice kratkih programov tipa C, za odtenek višji pa je delež 

nezadovoljnih med anketiranimi uporabniki vmesnih in dolgih programov. V najmanjšem obsegu pa je 

vključitev v program SA pripomogla k razrešitvi stisk in težav uporabnikov ter k ureditvi njihovega 

življenja nasploh. Glede vloge SA pri urejanju življenja uporabnikov negativno mnenje izražajo 

predvsem uporabniki dolgih programov, s pridobitvami iz programov SA pa so najbolj zadovoljni 

uporabniki kratkih programov tipa A in C. Na splošno lahko sicer ugotovimo, da je videti, da so programi 

SA bolj uspešni pri doseganju svojega 'socialnega' cilja, nekoliko manj pa pri doseganju cilja 

izboljševanja zaposljivosti in prispevka k urejanju življenjske situacije.  
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Slika 4.8: Pridobitve v programu socialne aktivacije 

 
N znanja=569, N stiki=553, N stiske=530, N ureditev življenja=530, N zaposlitveni cilji=543 

 

Uporabniki kot posledico obiskovanja programov SA načeloma opažajo občutne spremembe v 

njihovem vsakdanu, predvsem v smislu zadovoljstva z vzpostavitvijo dnevne rutine in pridobitvijo 

občutka, da počnejo nekaj dobrega zase.  

»vsakodnevne (fizične) aktivnosti in stik z ljudmi (pogovori, različne, zame nove, situacije ali 

teme predavanj so sprožile v meni različna razmišljanja in trud, da te misli tudi ubesedim) so 

zahtevali od mene dejavnost, ki me je utrujala, hkrati pa zbujala prijeten občutek, da počnem 

zase nekaj dobrega oziroma da sploh kaj počnem.« (508). 

Vsem naštetim pridobitvam navkljub pa je nujen tudi poudarek, da večina uporabnikov po koncu 

programa še vedno potrebuje določeno vrsto obravnave in da pogosto konkretnih rezultatov niti ne 

čutijo zares ter da njihova pričakovanja o izboljšanju življenjske situacije pogosto niso bila uresničena.  
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Da, v dovolj veliki meri Da, vendar premalo Ne
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5 Zaključki in priporočila  
 

Celotna operacija uvedbe in izvajanja socialne aktivacije je izjemno kompleksen projekt, ki je bil 

vzpostavljen v relativno kratkem času in po začetnih organizacijskih težavah poteka relativno dobro, s 

sprotnim reševanjem težav in vprašanj, ki se pojavljajo. Ob delujočem sistemu SA s koordinatorkami 

SA razporejenimi po RME in že zaključeni prvi fazi izvajanja programov SA po prvih štirih javnih razpisih 

MDDSZ, v katere je bilo v obdobju od jeseni 2017 do jeseni 2019 vključenih okoli 2.000 uporabnikov 

(oseb, ki so podpisale pogodbe o vključitvi v program SA), pa še vedno ni vzpostavljen informacijski 

sistem za podporo celotni operaciji. PE za delovanje sistema SA zaenkrat podatke o udeležencih v SA 

zbira (od koordinatork SA) in vnaša ročno (v Excel tabele), kar predstavlja precejšnjo obremenitev za 

PE, količina informacij in podatkov je enormna, to pa vpliva na slabo preglednost in zanesljivost 

podatkov ter možnosti analiziranja podatkov in spremljanja udeležencev SA. Ob vzpostavljeni 

informacijski podpori sistemu SA, bi se individualni SPISi (v katerih so zbrani dokumenti, nastali skozi 

udeležbo posameznika v SA) vodili še naprej, hitrejše in olajšano pa bi bilo vnašanje podatkov, 

predvsem pa bo zbiranje agregiranih podatkov, potrebnih za različne analize, avtomatizirano, kar bo 

zmanjšalo možnost napak. Informacijska podpora delovanju sistema SA je torej nujna in bi morala biti 

naslovljena takoj. 

Po dvoletnem obdobju izvajanja projekta SA se med akterji, vključenimi v projekt, še vedno pojavljajo 

razlike v razumevanju namena socialne aktivacije, katerim ciljnim skupinam je namenjena in podobno, 

kar je delno tudi posledica ne povsem jasne, enoznačne opredelitve s strani oblikovalcev sistema in je 

najbolj vidna v razlikah v naboru vključenih uporabnikov v SA. Slednje kaže na nejasnost razumevanja 

koncepta SA. Zato je ključnega pomena, da oblikovalci sistema v prvi vrsti enoznačno jasno predvidijo, 

kako koncept socialne aktivacije razumeti in ga posledično udejanjati v praksi. Koncept aktivacije se 

namreč lahko razume bolj zaposlitveno naravnano ali bolj socialno naravnano, v smeri krepitve moči 

oseb in vključevanja v družbo v širšem pomenu besede (nevezano na zaposlovanje). Glavni cilj socialne 

aktivacije je ponovna socialna in zaposlitvena vključenost udeležencev, torej ureditev socialne situacije 

in vključitev/vrnitev na trg dela, zato se je pogosto pokazalo, da ločevanje socialno in zaposlitveno 

naravnanih vsebin skorajda ni mogoče. Nadalje bi veljalo s tem seznanjati deležnike, jih pravočasno in 

zadostno informirati o potrebnih okoliščinah s projekti, poskrbeti za jasna in enotna navodila, preveriti 

izvedljivost idej v praksi, da bo delo različnih deležnikov bolj poenoteno in sodelovalno. Z vidika 

možnosti zaposlovanja po zaključku programov SA bi bilo smiselno na nacionalni ravni bolj vključiti 

delodajalce (združenja delodajalcev), jih informirati o projektu SA in njegovem namenu ter jim 

predstaviti primere dobrih praks in uspešnih zaključkov SA. Nasploh bi bilo treba projekt SA in njegovo 

izvajanje, vključno z učinki, dobrimi praksami in primeri uspešnih zaključkov bolj predstavljati in 

promovirati v strokovni in splošni javnosti. 

Projekt socialne aktivacije predstavlja pomemben doprinos v obstoječem socialnem sistemu, ker 

spodbuja premik od pasivnih pristopov (dodeljevanja socialnih prejemkov) k aktivnim pristopom 

reševanja dolgotrajne brezposelnosti uporabnikov in njihovih socialnih stisk ter različnih kompleksnih 

problematik in ovir. Ima velik potencial za vzpostavitev bolj celostne obravnave uporabnikov, ki jo v 

obstoječem sistemu primanjkuje. Spodbuja namreč priložnosti za povezovanje institucij UD in CSD (ki 

v sedanjem sistemu obravnavata istega uporabnika ločeno in vodita evidence v različnih bazah), npr. 

pri pripravi naborov uporabnikov, pri izmenjavi informacij med institucijama, spodbuja boljše 

poznavanje uporabnikov in njihovih življenjskih situacij, povezovanje obstoječih nalog s projektom 

(npr. medinstitucionalne komisije UD in CSD) itd. Programi SA so tako tudi dopolnitev »ponudbe« v 

socialnem sistemu, vmesna storitev med programi APZ ter socialnovarstvenimi programi, ki jo lahko 

na UD in CSD ponudijo uporabnikom. Glede na ciljno skupino, pomeni socialna aktivacija poseg v 
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koncept dela z uporabniki tako na CSD kot na ZRSZ in vnaša novosti v ustaljene postopke dela 

svetovalcev za zaposlitev za dolgotrajno brezposelne osebe na UD in v delo strokovnih delavcev na 

CSD, ki dodeljujejo DSP.  

Vendar pa zgolj vpeljava projekta SA v sistem sama po sebi najverjetneje še ne bo prinesla želene 

celostne obravnave deležnikov in zmanjšanja težav, ki jih ovirajo do zaposlitve ali socialne vključenosti 

v širšem pomenu. Za opravljanje nalog vezanih na socialno aktivacijo na CSD in UD na MDDSZ namreč 

niso predvideli dodatnih kadrovskih okrepitev (zaposlitev), ampak so 'nove' oz. dodatne naloge, vezane 

na socialno aktivacijo zamišljene kot del siceršnjih nalog in dela z uporabniki. Aktivnosti vezane na 

socialno aktivacijo naj bi vodile v večjo osredotočenost strokovnih in svetovalnih delavcev na CSD in 

UD na uporabnike in njihove problematike, aktivacijski pristop pa naj bi se umestil v siceršnje delo z 

uporabniki. Na CSD se že dolga leta srečujejo s kadrovsko preobremenjenostjo, z birokratizacijo opravil, 

zato je pogosto proces dela usmerjen v blaženje akutnih stisk z denarnimi prejemki, za reševanje 

izvornih stisk s svetovalnim delom in vzpostavljanjem delovnega odnosa z uporabniki, kar je ključnega 

pomena v socialnem delu, pa zmanjkuje časa. Zato se dogaja, da na nekaterih CSD projekt doživljajo 

kot dodatno nalogo in breme ali pa kontaktne osebe na CSD nimajo dovolj časa za ustrezno motiviranje 

kandidatov za SA. Delno je to tudi povezano z nedokončano izvedbo reorganizacije CSD, ki je bila 

predvsem organizacijske narave in v vsebinskem smislu po vsej verjetnosti ni prinesla želenih učinkov 

zmanjšanja birokratizacije in več časa za delo z uporabniki. V ta namen bi bilo nujno širše sistemsko 

pristopiti k reševanju sistema CSD, za začetek morda s kadrovsko okrepitvijo CSD s profili socialnih 

delavk oziroma delavcev in z večjim poudarkom na socialnem delu usmerjenem k posameznikom 

(celostna obravnava). V nasprotnem primeru se bo t.i. out-sourcing socialnega dela, ki je delno že 

opazen v vse večji vlogi nevladnih in humanitarnih organizacij na področju blaženja socialnih stisk in 

dela z ranljivimi skupinami, predstavlja pa ga tudi umestitev sistema SA s koordinatorkami SA 

(zaenkrat) izven CSD, še okrepil. 

V kontekstu kadrovske okrepitve CSD se pojavlja tudi ideja o umestitvi opravljanja vloge koordinatorjev 

SA v sistem CSD. Koordinatorji SA imajo v kontekstu dela z uporabniki pomembno vlogo strokovnega 

svetovalnega dela, spodbude za reševanje (psiho)socialnih stisk, ki uporabnikom otežujejo vstop na trg 

dela ter motiviranja uporabnikov. Kot pozitivno se kaže intenzivno individualno delo z uporabniki, saj 

je na ta način do določene mere zapolnjena vrzel v obstoječem sistemu CSD, kjer zaradi pretirane 

birokratizacije dela strokovnim delavcem pogosto primanjkuje časa za svetovalno delo in celostno 

obravnavo uporabnikov. Koordinatorkam SA uporabniki zaupajo tudi zaradi njihove samostojne in 

neodvisne vloge in jih ne doživljajo kot podaljšano roko institucije. Nezanemarljiva naloga koordinatork 

SA je tudi povezovanje različnih deležnikov v sistemu SA in spodbujanje izmenjave informacij za skupno 

načrtovanje primernih dejavnosti in oblik pomoči za uporabnike. Bolj bogat nabor vzpostavljenih stikov 

z mrežo obstoječih deležnikov v okolju (socialnovarstvenih, zaposlitvenih, socialno integracijskih idr. 

programov, šolskih centrov, ljudskih univerz, večgeneracijskih centrov, delodajalcev v regiji itd.), je 

olajšal načrtovanje pomoči in izhodov za uporabnike. Prispevek koordinatork SA pa ni viden le na mikro 

nivoju dela z uporabniki, ter mezzo nivoju s sodelovanjem z deležniki, marveč imajo s svojimi izkušnjami 

s terena tudi vlogo pri oblikovanju sprememb sistema SA na makro nivoju.  

V drugem delu pilotnega projekta SA, ki je financiran pretežno preko EU sredstev, se za stabilno 

izvajanje projekta v prihodnje zdi nujno načrtovati večjo integracijo SA v socialni sistem (v povezavi z 

zaposlitvenim sistemom). Vloga koordinatork je pravzaprav delovanje po metodah socialnega dela, 

zato se zdi umestitev njihove vloge v sistem CSD kot glavne socialnovarstvene ustanove smiselna. 

Vendar je v prihodnje v primeru integracije te (koordinatorske) vloge znotraj območnih CSD treba 

zagotoviti, da koordinatorke ohranijo izključno svoje naloge in ne dobijo dodatnih zadolžitev v okviru 

CSD. Da bi njihova vloga znotraj sistema CSD ostala enaka kot v projektu SA, je torej potrebno pripravo 
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na socialno aktivacijo opredeliti kot novo socialno storitev v zakonodaji (Zakon o socialnem varstvu) 

ter profil koordinatorke SA na CSD ustrezno sistemizirati. Za kakovostno opravljanje dela koordinatork 

je tudi pomembno, da bi bile vse koordinatorke SA iz določene RME locirane skupaj, na enem 

območnem CSD in ne posamično po različnih enotah CSD. Prednost opravljanja vloge koordinatork 

znotraj CSD bi bila kadrovska krepitev preobremenjenih CSD, večja možnost poznavanja uporabnikov 

in njihovih težav, več priložnosti za celostno obravnavo uporabnikov med in po zaključku programov 

SA.  

Vendar sama umestitev koordinatork SA v sistem CSD še ne bo zadoščala. Poskrbeti bo treba tudi za 

večjo izmenjavo informacij o uporabnikih znotraj sistema CSD (tudi preko sistema baze podatkov), o 

možnosti izmenjave podatkov naboru problematik, s katerimi se soočajo uporabniki, o dosedanjih 

prejetih storitvah, vključenosti v programe, s posodobitvijo obstoječega informacijskega sistema, ki bi 

koordinatorkam (in ostalim zaposlenim na CSD) omogočal možnost vpogleda v celostno sliko o 

uporabniku, ter tako možnost za nudenje ustrezne pomoči. Poleg tega bo potrebno delati na večji 

vpetosti CSD v sodelovanje z drugimi deležniki, na večji angažma pri projektu ter predvsem na 

informiranju direktorjev CSD (in posledično strokovnih delavcev), da bodo uvideli doprinos socialne 

aktivacije v sistem CSD kot manjkajočo storitev individualnega in celostnega pristopa k uporabnikom, 

ki v obstoječem sistemu primanjkuje. Časovna primerjava ocen sodelovanja med deležniki je namreč 

pokazala, sodelovanje CSD z drugimi CSD v okviru socialne aktivacije po oceni kontaktnih oseb letos 

poteka slabše kot je slabo leto in pol nazaj. Možno je, da gre za vpliv reorganizacije CSD, ki je prinesla 

večjo centralizacijo novoustanovljenih območnih CSD. Ob tem velja omeniti tudi, da odgovori 

kontaktnih oseb na CSD kažejo relativno nizko vpetost v organizacijsko mrežo socialne aktivacije, saj 

pogosto navajajo, da z raznimi deležniki (predvsem z MDDSZ, pa tudi z izvajalci in drugimi CSD) sploh 

niso sodelovali. Glede sodelovanja s CSD imajo deležniki v nekaterih primerih pripombe, da naj bi se ti 

ponekod sodelovanja otepali, na sestanke naj bi prihajali nepripravljeni, zaradi česar se nekaterim 

respondentom zdi, da CSD uporabnikov niso poznali dovolj dobro. 

Sicer pa na splošno anketirani deležniki (kontaktne osebe na CSD in UD, koordinatorke SA in izvajalci) 

sodelovanje z drugimi deležniki v okviru socialne aktivacije ocenjujejo kot zelo dobro. Primerjava 

odgovorov (ocen) glede sodelovanja z deležniki iz ankete izvedene maja 2018 in ankete izvedene 

septembra 2019 kaže, da vse skupine deležnikov sodelovanje letos ocenjujejo bolje kot lani. Iz tega 

lahko sklepamo, da se je sodelovanje med deležniki dobro razvilo ter da s časom projekt socialne 

aktivacije postaja vse bolj utečen, deležniki pa se vse bolj zavedajo svojih vlog v sistemu in nujnosti 

sodelovanja ter skupnega dela. S sodelovanjem z drugimi deležniki so v največji meri zadovoljni UD, 

relativno najbolj kritične pa so koordinatorke SA in tudi izvajalci programov. Najbolje je s strani vseh 

skupin anketiranih deležnikov ocenjeno sodelovanje z UD in sodelovanje s koordinatorkami SA.  

Kontekst v lokalnih okoljih v Sloveniji je zelo raznolik (še posebej po priložnostih, zaposlitveni ponudbi, 

stopnji brezposelnosti in številu upravičencev in prejemnikov DSP). Smiselno bi bilo identificirati 

območja, kjer so potrebe po SA višje in tam organizirati več programov. V okoljih z višjo stopnjo 

brezposelnosti in manjšo zaposlitveno ponudbo se je pogosto pokazala potreba po SA in z naborom ni 

bilo težav, načeloma so v takih okoljih uporabniki imeli manj kompleksnih težav. V drugih okoljih pa je 

bila populacija vključenih načeloma »težja«, z globljimi težavami, ki so zahtevala več prilagajanja. V 

okoljih z več ponudbe ali v bolj povezanih okoljih so lahko izkoristili več priložnosti za sodelovanje z 

lokalnimi podjetji, organizacijami in ponudili pestrejše vsebine programov. 

Projekt SA torej ne spodbuja priložnosti le za uporabnike (ki spoznajo lokalno zaposlitveno ponudbo, 

potencialne delodajalce, prepoznajo lastne veščine in dobijo ideje za svojo zaposlitev), ter okrepljenega 

sodelovanja že omenjenih institucij in deležnikov, ampak ponudi doprinos tudi za širšo lokalno 

skupnost. Če je projekt predstavljen in se izvedba vsebin (npr. delovnih praks) povezuje z lokalnimi 
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podjetji, delodajalci, javnimi zavodi, NVO – socialnovarstvenimi organizacijami itd. imajo korist tudi 

delodajalci (priložnost za novo delovno silo, za ustvarjanje novih delovnih mest, prilagojena, družbeno 

odgovorna delovna mesta). Zato bi morali več truda in virov vlagati v promocijo projekta v lokalnem 

okolju, da bi tudi delodajalci videli smisel v projektu, da bi se lokalni delodajalci bolj vključevali v projekt 

SA, povezovali z izvajalci programov SA.  

Projekt SA je tudi priložnost za spodbujanje enakomernejšega razvoja regij v Sloveniji. Med regijami 

obstajajo strukturne razlike in je kontekst lokalnih okolij zelo raznolik. S številčno porazdelitvijo 

programov SA prilagojeno potrebam regije ter priložnostjo prilagoditve vsebin potrebam regije in 

vključenih uporabnikov so programi SA lahko priložnost za krepitev razvoja manj razvitih regij. 

Uporabniki v takšnih okoljih, kjer je splošna ponudba priložnosti nizka, programe SA doživljajo kot novo 

priložnost. Še posebej v takih okoljih je poleg programov socialne aktivacije ključnega pomena razširjati 

tudi obstoj prilagojenih oblik delovnih mest (socialna podjetja itn.) ter tudi druge »ponudbe« v RME 

(ne le zaposlitvene), na primer, mreža obstoječih socialnovarstvenih programov in drugih sistemov 

pomoči kot možnosti za reševanje različnih problematik, ki vplivajo na to, da osebe ostajajo v 

dolgotrajni brezposelnosti. Razmisliti velja tudi o razreševanju težav glede pomanjkanja javnega 

prevoza v odročnih krajih, ki otežujejo uporabnikom dostopnost do raznoraznih programov, storitev, 

oblik zaposlovanja s spodbujanjem mobilnih služb, ki storitev (vsaj začasno, dokler se uporabnik bolj 

socialno in finančno okrepi) naredijo bolj dostopno, organiziranih prevozov itd.  

Projekt spodbuja potencial za multidisciplinarno celostno obravnavo uporabnikov (z vidika različnih 

deležnikov – koordinatork, izvajalcev, CSD in UD) in možnost dovoljšne mere individualne obravnave 

uporabnikov glede na njihove potrebe, želje, sposobnosti in življenjsko situacijo.  

V socialno aktivacijo so vključeni uporabniki, ki so si izjemno heterogeni glede na spol, starost, 

doseženi stopnji izobrazbe, izkušnjah, socialnih in funkcionalnih kompetencah, motiviranost, glede na 

zahtevnost psihosocialnih ali zdravstvenih težav, s katerimi se soočajo, ter nekje tudi v kulturnem 

ozadju. Mnoge od teh težav in okoliščin pa pogosto pridejo do izraza šele po določenem obdobju 

vključitve v program in jih deležnikom na CSD in UD ni enostavno identificirati ob pripravi nabora 

uporabnikov. Ponekod je bila raznolikost bolj izrazita drugje manj, kar je povezano z oblikovanostjo 

javnega razpisa, precejšnjo svobodo glede kriterijev za pripravo naborov, razlik v razumevanju namena 

SA, sistemskih okoliščin v lokalnem okolju itn. Večina deležnikov se strinja, da zgornja starostna meja 

JR za dolge programe na 49 let ni ustrezno zastavljena in bi jo bilo treba zvišati. Dileme in nestrinjanja 

so se pojavljala tudi pri dolžini programov, vendar je bolj kot samo trajanje programov ključna njihova 

vsebina. Kot pozitivne so se pokazale prakse določenih izvajalcev, ki so se znali osredotočiti na izvorne 

težave oseb, ki ljudi ohranjajo v dolgotrajni brezposelnosti. Ti izvajalci so v prvih modulih ustvarili 

predpogoje za izvajanje socialne aktivacije (delo s samopodobo, podpora, krepitev moči …), potem pa 

praktično delo prilagodili potrebam oseb v konkretnem delovnem okolju pri lokalnih ponudnikih. Za 

naslavljanje heterogenosti uporabnikov se je kot ključno izkazalo individualno načrtovanje in 

prilagajanje vsebin, podpore in pomoči uporabnikovim potrebam glede na kompleksnost njihovih težav 

in njihove zmožnosti. Nemalokrat so se izvajalci in koordinatorke morali povezati z zunanjimi izvajalci, 

so iskali psihoterapevtsko ali druge oblike pomoči, ki so bile zunaj njihovih zmožnosti za tiste 

uporabnike z najbolj kompleksnimi težavami. Pri naslavljanju raznolikosti uporabnikov glede na raven 

izobrazbe oziroma raznovrstno raven kompetenc in spretnosti, pa se je kot pomembna izkazala 

uporabnikovim zmožnostim prilagojena oblika praktičnega preizkušanja pri lokalnih delodajalcih v 

konkretnem delovnem okolju (ob primerni podpori, rednemu spremljanju in mentorstvu). Ponekod so 

se v drugi cikel izvajanja programov vključevali uporabniki z več in globljimi težavami, kar nakazuje 

potrebo po še višjih zmožnosti fleksibilnosti v oblikovanju programov v bodoče. Izvajalci bodo po 

novem lahko sodelovali pri pripravi naborov kandidatov za vključitev v programe 5. javnega razpisa. Pri 
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tem bo treba nameniti pozornost izogibu t. i. pojava »creaminga«, t. j. izbiranja uporabnikov z najmanj 

težavami, ki so najbolj zaposljivi in je njihova ponovna socialna vključitev lažja, v želji doseganja 

kazalnikov izhodov , da ne bi najranljivejših uporabnikov prikrajšali za vključitev in bodo tako ostajali v 

socialni izključenosti. 

Uporabnike je za vključitev v projekt motiviral oseben pristop kontaktnih oseb na UD in CSD, ki 

največkrat temelji na predhodno vzpostavljenem odnosu iz prejšnjih obravnav, kar je nekoliko 

pogosteje na UD, saj se kaže, da imajo zaradi zahtevane redne udeležbe na kariernih svetovanjih več 

stika z uporabniki kot na nekaterih CSD. Zato bi veljalo spodbujati doktrino dela CSD za več aktivnega 

sodelovanja s prejemniki DSP. Motivacijsko so delovale tudi ustrezno izvedene skupinske informativne 

predstavitve programov, razgovori s koordinatorkami SA ob pripravi individualnih dogovorih, najbolj 

pa posamezniku prilagojen pristop in individualno prilagojene privlačne vsebine programov, večja 

izbira programov v RME. Programi z manj zanimivo vsebino, izvajalci s slabim slovesom so uporabnike 

odvrnili od sodelovanje in v take programe je bilo nabor zahtevno pripraviti. Motivacija je 

uporabnikom nihala na različnih točkah izvajanja programa, prihajalo je tudi do predčasnih izstopov 

(osipa). Pogosto so izstopili ob nezmožnostjo soočiti se z lastnimi težavami in kompleksnosti težav. 

Poleg individualnega pomanjkanja motivacije pa so bili vzroki za izstope včasih tudi strukturni dejavniki 

v lokalnem okolju (pomanjkanje javnega prevoza, oddaljenost), uporabnikom nezanimive vsebine, 

težave so povzročale organizacijske težave. Uporabnike je k vztrajanju motivirala podpora izvajalcev, 

koordinatork SA, odnosi, ki so jih vzpostavili z njimi ter drugimi udeleženci v programu. Poleg širjenja 

socialne mreže so vztrajali tudi zaradi sodelovanja v zanimivih praktičnih procesih dela v delovnem 

okolju, motivirale so jih pridobljene izkušnje, vzpostavljene vezi za lažjo zaposlitev, prostovoljna narava 

projekta itn. Med različnimi deležniki se pogosto pojavlja ideja o prepvraševanju prostovoljnosti in 

nepogojevane udeležbe v SA. Vendar je to vprašanje, ki je povezano s širšo konceptualno ureditvijo 

socialnega in zaposlitvenega sistema in ne more biti razrešeno zgolj znotraj SA. 

Ko smo skušali ob vtisih uporabnikov SA, izvajalcev programov in tudi drugih deležnikov v projektu 

ugotoviti, kako so programi delovali do sedaj, kateri pristopi k delu so v tovrstnih programih 

najprimernejši in kako bi se morali torej izvajanja lotevati v prihodnje, se je izrisala široka paleta 

pogledov, ki po eni strani otežujejo kakršne koli enoznačne zaključke in priporočila, po drugi strani pa 

razodevajo nekatere ključne značilnosti projekta. Če lahko pri ocenah izvajanja programov velika 

diskrepanca med kritikami uporabnikov in zadovoljstvom izvajalcev nakaže na določeno 

nerazumevanje nekaterih izvajalcev za potrebe uporabnikov, bi lahko v tem v enaki meri videli tudi 

odsev kompleksnosti heterogene ciljne skupine in tudi sliko začetne nedodelanosti pilotnega projekta.  

Čeprav se je v dosedanjem poteku izvajanja projekta za najbolj neposredno učinkovitega (v smislu 

približevanja uporabnikov zaposlitvi) izkazal vmesni tip programa, so deležniki relativno pogosto še 

vedno mnenja, da bi moral program trajati več ali manj časa (redkeje), kar predvsem nakazuje, da 

idealne dolžine in oblike programa niti ni, temveč je primerna oblika programa odvisna od specifik 

raznolike ciljne skupine, lokalnega okolja, samih vsebin v programu ipd. Bolj kot natančno določena 

dolžina in vsebina programa je torej v programih socialne aktivacije ključna določena raven 

fleksibilnosti, prilagodljivosti, ob tem pa tudi smiselna, jasna struktura, ki različnim uporabnikom daje 

občutek, da napredujejo in da si izvajalec vsebin ne pripravlja le sproti. Hkrati se je ob specifični ciljni 

skupini za skoraj nujno izkazalo tudi določeno spremljanje (in obravnava) uporabnikov tudi v obdobju 

neposredno po zaključku programa. SA namreč tako kot je zastavljena sedaj, pogosto ne zadošča za 

razrešitev kompleksnih psihosocialnih in drugih težav uporabnikov, saj so te globoko zakoreninjene in 

uporabniki potrebujejo dodatno strokovno, morda terapevtsko podporo, kar presega zmožnosti 

delovanja programov SA in koordinatork SA. Zato velja tistim, ki še niso dosegli pozitivnega izhoda, so 

se pa okrepili do te mere, da so motivirani in pripravljeni na reševanje svojih stisk, nuditi strokovno 
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svetovalno podporo, tistim, ki pa so že bližje zaposlitvi, pa tudi nadaljnje delovne aktivnosti, da 

ostanejo dejavni in motivirani in ne zapadejo v pretekle nefunkcionalne vzorce. Tudi pri uporabnikih, 

ki so ob izhodu iz programa dosegli pozitivni izhod, še ne velja nujno, da so sposobni svoj napredek 

vzdrževati in se npr. tudi v prihodnosti uspešno pozicionirati na trgu dela. Kot neke vrste konsenz, ki 

ustreza še največjemu številu uporabnikov in lahko predstavlja primerno osnovo za nadaljnjo 

obravnavo, se je doslej torej vendarle izkazal vmesni (šestmesečni) tip programa, ki se edini izvaja tudi 

z novim razpisom.  

Ker je v programih socialne aktivacije (tudi v primerjavi z nekaterimi drugimi primerljivimi programi) 

ob tem sicer do izraza prišla predvsem heterogenost uporabniških skupin, se tudi v smislu vsebine 

preveč natančna predhodna zasnova ni izkazala za smiselno, saj so se morali izvajalci znati predvsem 

prilagajati potrebam in željam uporabnikov. Kljub težavam, ki jih je izvajalcem povzročala raznolikost 

znotraj skupine uporabnikov, pa so heterogenost načeloma izpostavljali bolj kot prednost, predvsem 

če so znali k njej pristopiti na pravi način. Kot ključno metodo dela v programih so tako izvajalci 

izpostavljali prav individualen pristop (pogovore, svetovanja, upoštevanje želja uporabnikov), sicer pa 

se je za glavno prednost projekta socialne aktivacije izkazala prav pozornost, ki jo v času izvajanja 

programa dobijo uporabniki in s pomočjo katere postanejo bolj opolnomočeni za vključitev na trg dela. 

Čeprav gre pri uporabnikih pogosto za problematike, kakršne naj bi naslavljali že strokovni delavci na 

centrih za socialno delo in uradih za delo, se v praksi pogosto izkaže, da si ti za poglobljeno obravnavo 

uporabnikov težko vzamejo dovolj časa, prav socialna aktivacija s svojo razvejano mrežo deležnikov pa 

lahko predstavlja vmesni člen, ki tej potrebi v večji meri zadosti. Programi SA v sistemu socialnega 

varstva izstopajo predvsem s svojo kombinacijo socialnega in zaposlitvenega dela, ki je pri mnogih 

uporabnikih pravzaprav nujna in edina pot do osebnega napredka, poudarki pa bi morali biti prilagojeni 

specifični skupini in specifičnemu uporabniku. Kot se je tudi izkazalo s pogledi uporabnikov, je njihovo 

počutje in zadovoljstvo v programu precej odvisno od samega mentorja/vodje programa, kar 

pomeni, da je izbira pravih, kvalitetnih strokovnih delavcev za programe skorajda ključnega pomena, 

saj je mnogim bolj kot vsebine in trajanje programa pravzaprav pomemben odnos, ki ga ima do njih 

mentor, pa tudi odnos, ki ga imajo z drugimi uporabniki v skupini.   

Način, na katerega izvajalci pristopajo k programov in k delu z uporabniki, je v veliki meri odvisen od 

siceršnje usmeritve dane izvajalske organizacije, torej od dela, ki ga z uporabniki opravlja sicer, v 

sklopu drugih projektov. V splošnem bi lahko izvajalske organizacije v projektu socialne aktivacije 

razdelili med izobraževalne, socialnovarstvene, invalidska podjetja/zaposlitvene organizacije in 

socialna podjetja.  Čeprav je raznolikost programov v projektu socialne aktivacije brez dvoma koristna 

(sploh, če ima uporabnik na izbiro več organizacij), se je v dosedanjem poteku izkazalo, da je v večini 

primerov nujno vključevanje vidikov različnih organizacijskih tipov v delo z uporabniki, saj so nekateri 

izvajalci socialno aktivacijo npr. zastavili preveč ohlapno (so delovali le v smislu socialnega 

opolnomočenja uporabnikov), drugje pa so uporabnike še v preveliki meri (in prehitro) vključevali v 

zaposlitev, čeprav npr. nekateri uporabniki na to še niso bili pripravljeni.  

Analize vprašalnikov in intervjujev kažejo, da so bile s programi načeloma najbolj zadovoljne 

uporabnice kratkih programov tipa C, sicer pa predvsem starejši uporabniki (ki so po drugi strani v 

najmanjši meri opažali, da se jim je socialna situacija izboljšala), medtem ko so imeli mlajši, bolj 

izobraženi uporabniki in uporabniki dolgih programov na izvajanje precej več pripomb. V tem se že 

kaže, da so bili programi pogosto načeloma (preveč) prilagojeni manj zahtevnim uporabnikom, 

tistim, ki imajo težave s funkcionalno pismenostjo, so slabše izobraženi in imajo malo znanj in 

spretnosti. Kot odgovor na različne potrebe in zahteve uporabnikov bi se lahko v določenih primerih 

torej vzpostavila nivojska delitev skupine, pri kateri bi se aktivnosti prilagajale znanjem uporabnikov, 
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kot možnost pa se omenjajo tudi večji, kompleksnejši projekti, ki bi lahko hkrati angažirali uporabnike 

z različnimi znanji, saj bi vključevali različne naloge različnih težavnosti.  

Učinke programov SA v prvi vrsti merijo izhodi, torej prehodi uporabnikov v času 28 dni po zaključku 

programa v zaposlitev, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v aktivno iskanje 

zaposlitve61. Različni akterji v SA ocenjujejo, da določitev časovne točke ocenjevanja uspešnosti izhoda 

uporabnika iz programa na 28. dan po zaključku programa, morda ni najbolj primerna, saj so uporabniki 

po zaključku programa aktivni še dalj časa in iščejo zaposlitev ali kakšno drugo vključitev (npr. v 

programe APZ). Pregled uporabnikove situacije 28. dan po zaključku programa tako ne zajame vseh 

uporabnikovih napredkov in zgreši tiste, ki se zaposlijo kasneje, zato bi bilo bolj smiselno izhode meriti 

kasneje, ko so uporabniki novo pridobljena znanja, veščine in socialne kompetence že v večji meri 

ponotranjili ter z njimi lažje pristopili k iskanju dela (oziroma drugih pozitivnih izhodov). S tega vidika 

bi morda kazalo zamakniti ugotavljanje pozitivnih izhodov na tri mesece po zaključku programa oz. bi 

kazalo pozitivne izhode meriti v dveh časovnih točkah: na 28. dan po zaključku programa in po treh 

mesecih od zaključka programa.  

Skozi izvajanje programov SA se je hitro pokazalo, da dobršen del vključene populacije pestijo določene 

problematike, ob katerih je prehod v zaposlitev (ali podobno aktivnost) zelo otežen, v kratkem času pa 

celo ni možen. Izkazalo se je, da je zaposljivost uporabnikov SA na rednem trgu dela relativno nizka, 

zaradi česar so v programih veliko vlogo igrale socialne vsebine, ki morda uporabnikov niso neposredno 

približale trgu dela, so jih pa skušale socialno opolnomočiti za aktivnejše vključevanje v družbo (to pa 

jih bo lahko sčasoma privedlo tudi do zaposlitev). Čeprav so se aktivnosti, s katerimi so izvajalci stremeli 

k povezovanju skupine in psihosocialnem opolnomočenju uporabnikov, slednjim pogosto zdele 

nesmiselne in brezciljne, so se skozi čas načeloma izkazale za precej uspešne in koristne, pa tudi 

potrebne.  

Za zdaj se torej zdi, da so programi SA bolj uspešni pri doseganju svojega »socialnega« cilja, nekoliko 

manj pa v doseganju svojega cilja izboljševanja zaposljivosti in v smislu urejanja splošne življenjske 

situacije uporabnikov. Podatki kažejo, da se po zaključku programa SA zaposli relativno majhen delež 

ljudi (le dobrih 10 %), pri čemer je delež majhen predvsem v kratkih programih SA. Po podatkih MDDSZ, 

ki se nanašajo na celotno obdobje izvajanja, imajo nasploh najnižji delež pozitivnih izhodov kratki 

programi (le 14,2 %), večjega pa dolgi programi (26,8 %), največjega pa vmesni programi, pri katerih je 

pozitivih izhodov kar 47,4 %. Uspešnost vmesnih programov je morda še bolj presenetljiva, ko 

upoštevamo dejstvo, da so v ta tip programov napotovali morda najbolj zahtevno populacijo (delno že 

zato, ker se je ta tip začel izvajati kasneje od drugih, torej v obdobju, ko je bilo v določenih okoljih 

zaposlitveno bolj primerne kandidate že težje nabrati). Ko pozitivne izhode preverimo še po kohezijskih 

regijah, se pokaže, da so bili precej bolj učinkoviti programi v vzhodni kohezijski regiji, saj je pozitiven 

izhod doseglo dobrih 35 % uporabnikov teh programov, medtem ko je v zahodni kohezijski regiji ta 

delež le 18,5 odstoten, podatki pa po drugi strani kažejo, da je v zahodni regiji več uporabnikov prešlo 

v zaposlitev (kar lahko morda povežemo z dejstvom, da je več služb še vedno dostopnih v zahodni 

kohezijski regiji). Razlika v deležih pozitivnih izhodov iz programov SA med regijama je jasno vidna pri 

vseh tipih programov, najbolj izrazita pa je pri vmesnih programih SA, ki so v vzhodni kohezijski regiji 

prava zgodba o uspehu (61,5 % pozitivnih izhodov), v zahodni kohezijski regiji pa ne (25,9 % pozitivnih 

 
61 To pomeni, da se bodo osebe bodisi registrirale v evidenci brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod RS za 
zaposlovanje, bodisi vključile v programe usposabljanja ali izobraževanja, v program za pridobivanje kvalifikacij – 
potrditev neformalno pridobljenih znanj, ali pa se bodo zaposlile v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih 
aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela. 
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izhodov), čeprav je tudi v zahodni kohezijski regiji največ pozitivnih izhodov uporabnikov prav v 

vmesnih programih.  

Kot že omenjeno za veliko uporabnikov SA zaposlitev (še) ni realen izhod iz programov SA oz. ne more 

biti takojšen izid po zaključku programov, vendar ima vključenost v SA na uporabnike tudi druge 

(socialne in psihološke) učinke oziroma koristi, ki pa jih težko zajamemo s kazalniki, ampak zgolj 

opisno. Kontaktne osebe a CSD, na UD in koordinatorke SA poročajo o porastu motivacije uporabnikov 

za zaposlitev, o pridobivanju različnih veščin, izkušenj, znanj za izboljšanje zaposljivosti, o porastu 

informiranosti o drugih možnosti poleg zaposlitve in ponekod tudi vključitvi vanje (npr. v izobraževanje, 

v poklicno prekvalifikacijo, v APZ, v prostovoljstvo …). Opazne so tudi spremembe značilnosti ali navad 

posameznikov v smeri osebnostne rasti, kot, na primer, rast samozavesti, pripravljenost na spremembe 

v smeri reševanja težav, ki jih ovirajo pri vstopu na trg dela. Z vključitvijo v program SA uporabniki 

dobijo možnost multidisciplinarne podpore in pomoči pri začetku reševanja svojih psihosocialnih, 

zdravstvenih in drugih težav. Nekaterim se izboljšajo komunikacijske veščine, poveča socialna mreža, 

v družbi so bolj socialno vključeni, kar spodbuja spremembe in vpliva na motivacijo (uporabniki so po 

zaključku SA nadaljevali s stiki in si izražali medsebojno podporo). Velik delež predstavnikov vseh treh 

skupin akterjev v sistemu SA poroča o pomenu vzpostavljanja strukture dneva in dnevne rutine 

dolgotrajno brezposelnih. Določenim uporabnikom se s prejeto denarno nagrado nekoliko izboljša 

ekonomska situacija, predvsem ženske iz tujih kulturnih okolij dobijo priložnost za izboljšanje položaja 

v družbi, integracijo, vključitev v okolje, izboljšajo znanje slovenščine. 

Ker je bila redna zaposlitev za večino uporabnikov v času neposredno po zaključku programa še 

nerealen cilj, bi bilo smiselno po zaključku programa uporabnike tudi vključiti v določene podporne, 

nadomestne aktivnosti, ki bi bile torej neke vrste podaljšek projekta socialne aktivacije. V ta namen 

pa bi bilo potrebno na sistemski ravni načrtovati spodbujanje prilagojenih oblik zaposlovanja kot 

dopolnilo k prejemanju DSP, na primer v obliki krepitve socialnega podjetništva, invalidskih podjetij, 

oblik dela s skrajšanim delovnim časom, javnih del in drugim subvencioniranjem delodajalcev z raznimi 

ugodnostmi za zaposlovanje oseb iz tovrstnih ranljivih družbenih skupin (morda podobno, kot je to 

urejeno v sistemu invalidskega varstva). Pomembna priložnost bi bila krepitev spodbud ali olajšav za 

delodajalce v smeri zaposlovanja ranljivih družbenih skupin, vključili bi se lahko zaposlitveni centri in 

nevladni sektor. Za ta namen bi bilo potrebno delati tudi na osveščanju širše javnosti in predvsem 

delodajalcev, da bi prepoznali potencial, s katerim razpolagajo osebe, ki so brezposelne, in delati v 

smeri razbijanja stereotipov o dolgotrajno brezposelnih osebah in prejemnikih DSP. 

Smiselno bi bilo krepiti tudi sodelovanje izvajalcev programov s kontaktnimi osebami na CSD in UD, ter 

vzpostavljanje stikov z drugimi izvajalci programov, kar bo omogočalo celovitejše načrtovanje pomoči 

in izhodov za uporabnike, sodelovanje z drugimi izvajalci pa bi spodbujalo boljšo izmenjavo izkušenj in 

dobrih praks dela. 

 

Na podlagi zapisanega lahko izluščimo naslednja priporočila: 

- Z vidika spremljanja in analize izvajanja SA ter ocene njenih učinkov in rezultatov je nujno 

čimprej vzpostaviti informacijski sistem za podporo izvajanja SA. 

- Čeprav SA poteka že tretje leto, so predstave in pričakovanja ključnih akterjev in deležnikov o 

socialni aktivaciji, njenemu namenu in ciljih ter ciljnih skupinah pogosto še vedno različne. Še 

posebej na CSD je pri strokovnih delavcih opaziti dvome glede smiselnosti socialne aktivacije, 

pogosto v kontekstu splošne socialne in zaposlitvene situacije ter razmerij plačnega sistema 

in sistema socialnih transferjev. MDDSZ mora zato okrepiti sodelovanje s CSD, socialna 

aktivacija pa mora postati del vsebinske prenove CSD. Prav tako so se kot učinkovita 
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motivacija za strokovne delavce izkazala srečanja (delavnice) skupaj s strokovnimi delavci 

drugih institucij, zato priporočamo redno (periodično) izvajanje takih srečanj na teme vezane 

na socialno aktivacijo. Tudi sicer je nujno nadaljevati strokovna srečanja in promocijo SA s 

predstavljanjem njenih ciljev, učinkov, dobrih praks in uspešnih izhodov v strokovni in splošni 

javnosti. Več pozornosti pri promociji SA je treba nameniti delodajalskim organizacijam na 

nacionalni ravni ter konkretnim delodajalcem na lokalni ravni.  

- Socialna aktivacija pomeni velik razvojni potencial za socialni in zaposlitveni sistem v smislu 

poenotenja obravnave uporabnikov, celostne, k uporabniku usmerjene obravnave in 

sodelovanja med različnimi institucijami. Za ohranitev in razvoj tega potenciala je nujno 

socialno aktivacijo bolj integrirati v socialni in zaposlitveni sistem. Smiselno bi bilo 

koordinatorje SA postopno umestiti v sistem dela CSD, vendar je pri tem treba zagotoviti, da 

koordinatorji ohranijo svoje naloge in niso razporejeni na razne dodatne zadolžitve v okviru 

CSD. Da bi njihova vloga znotraj sistema CSD ostala enaka kot v projektu SA, je torej potrebno 

pripravo na socialno aktivacijo opredeliti kot novo socialno storitev v zakonodaji (Zakon o 

socialnem varstvu) ter profil koordinatorja SA na CSD ustrezno sistemizirati. Za kakovostno 

opravljanje dela koordinatorjev je tudi pomembno, da bi bili vsi koordinatorji SA iz določene 

RME locirani skupaj, na enem območnem CSD in ne posamično po različnih enotah CSD. 

Prednost opravljanja vloge koordinatorja znotraj CSD bi bila kadrovska krepitev 

preobremenjenih CSD, večja možnost poznavanja uporabnikov in njihovih težav, več 

priložnosti za celostno obravnavo uporabnikov med in po zaključku programov SA.  

- Ciljne skupine za socialno aktivacijo ostajajo heterogene, je pa nujno vključiti tudi nekoliko 

starejšo populacijo (še v delovno aktivnem obdobju). Nujno je zavedanje, da je SA namenjena 

osebam z različnimi kompleksnimi težavami in ovirami, ki so relativno oddaljene od trga dela, 

zato ne moremo pričakovati takojšnjih učinkov ponovne integracije na trg dela. 

Heterogenosti ciljnih skupin se ni mogoče izogniti, saj se ta (skozi različne problematike) 

običajno zares pokaže šele skozi sodelovanje v programih. Je pa vseeno smiselno presoditi ali 

ima kandidat za vključitev v SA še delovni potencial, saj programi niso namenjeni le socialni 

integraciji, ampak je njihov dolgoročni cilj uredite socialne situacije in vključitev na trg dela, 

pri čemer je pomembna tudi želja in motivacija uporabnika.  

- Vsi programi SA morajo vsebovati tako socialne kot zaposlitvene vsebine in cilje. Izvajalci 

programov morajo zagotoviti dovolj fleksibilnosti, da se lahko prilagodijo posameznim 

uporabnikov tudi glede tega, koliko socialnih in/ali zaposlitvenih vsebin potrebujejo. Kot 

najbolj uspešni so se pokazali izvajalci SA, ki so v heterogenih skupinah uporabnikov zmogli 

izvajanje programa individualno prilagoditi potrebam posameznih uporabnikov (predvsem z 

vidika socialnih in zaposlitvenih vsebin). 

- Predlagamo, da vključitev v SA in sodelovanje v programih za uporabnike ostane 

prostovoljno. Različni akterji ugotavljajo, da je ravno prostovoljnost udeležbe na udeležence 

delovala pozitivno motivacijsko. Vprašanje pogojevanja udeležbe v različnih programih 

(zaposlitvenih, aktivacijskih, programih usposabljanja, ipd.) je potrebno nasloviti na sistemski 

ravni, saj ne morejo za različne programe veljati različna pravila. Če bi šli v smeri pogojevanja 

udeležbe, pa je treba razmisliti o mehkih in postopnih pogojih in sankcijah, ki bi delovali 

dovolj spodbujevalno in ne kaznovalno. 

- Lokalne situacije v Sloveniji so lahko zelo različne in imajo lahko precejšen vpliv na izvajanje 

programov SA, kar mora MDDSZ upoštevati pri ocenjevanju izvajalcev programov SA. Z vidika 

enakosti možnosti za vključitev uporabnikov, je nujno spremljati teritorialno pokritost s 

programi oz. zagotoviti možnosti tudi za uporabnike iz območij, ki s programi niso pokrita. 

- Iskanje možnosti za zaposlitev ali vključitev v druge aktivnosti pri posameznikih lahko traja 

dlje časa (še posebej, če zaključek programa pade v praznično ali počitniško obdobje), zato 
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predlagamo, da se za merjenje pozitivnih izhodov iz programov uporabita dve časovni točki: 

ena (tako kot sedaj) na 28. dan po zaključku programa, druga pa po obdobju treh mesecev 

(oz. na 90. dan po zaključku programa). Z vidika merjenja pravih učinkov udeležbe v SA je 

spremljanje v nekoliko daljšem časovnem obdobju nujno. 

- Potrebno je nadalje iskati možnosti za sistemsko povezovanje socialne aktivacije s programi 

na drugih področjih (zaposlitvenem, izobraževalnem), da se tako zagotovi čim širše možnosti 

(individualnim potrebam prilagojenih) izhodov iz programov SA. Zelo verjetno je namreč, da 

pozitivni učinki SA v nekaj mesecih izvodenijo, če se uporabnik ne uspe zaposliti ali vključiti v 

kak drug program ali aktivnost. 

- Kot najbolj uspešni z vidika pozitivnih izhodov so se izkazali vmesni, šest-mesečni programi 

SA, še posebej v vzhodni kohezijski regiji. Kljub različnim pogledom akterjev na ustrezno 

trajanje programov SA, bi zato z vidika uspešnosti kazalo v prihodnje razvijati predvsem šest-

mesečne programe SA. 
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