Projekt
Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije

Programi socialne aktivacije –
izkušnje izvajalskih organizacij in značilnosti
uporabnikov
Drugo vmesno poročilo

Ljubljana, 15. 10. 2018

Naročnik:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Direktorat za socialne zadeve
Kotnikova 28
1000 Ljubljana

Skrbnica pogodbe pri naročniku:

mag. Polonca Jakob-Krejan

Št. pogodbe (sporazuma):

C2611-18-591110

Izvajalec:

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
Tržaška 2
1000 Ljubljana

Skrbnica pogodbe pri izvajalcu:

mag. Martina Trbanc

Naslov poročila:

Programi socialne aktivacije – izkušnje izvajalskih organizacij in
značilnosti uporabnikov; drugo vmesno poročilo

Vrsta poročila:

Vmesno poročilo

Avtorice poročila:

mag. Martina Trbanc
mag. Simona Smolej Jež
Jasmina Rosič, mag. soc. del.
Lea Lebar, mag. družb. Inf.
Jernej Trebežnik, mag. etn. in kult. antrop.

Drugi sodelujoči:

Žiga Tičar
Urška Lindav, dipl. geog., mag. manag.

Št. poročila:

IRSSV 23/2018

Datum izdaje poročila:

15. 10. 2018

Izdaja:

02

Odgovorna oseba:

mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica IRSSV

Seznam pogosto uporabljenih kratic in okrajšav
APZ
CSD
DSP
EK
ESS
EVT
IRSSV
Koordinatorji (SA)
MDDSZ
PE
RME
RS
SA
UD
ZRSZ
ZUTD

Aktivna politika zaposlovanja
Center za socialno delo
Denarna socialna pomoč
Evropska komisija
Evropski socialni sklad
Enotna vstopna točka
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
Koordinatorji socialne aktivacije
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Projektna enota
Regionalna mobilna enota
Republika Slovenija
Socialna aktivacija
Urad za delo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zakon o urejanju trga dela

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Besedilo ni lektorirano.
Objava besedila in podatkov v celoti ali deloma je dovoljena le z navedbo vira.

Kazalo vsebine

1 Uvod ..................................................................................................................................................... 5

2 Vsebinski kontekst, metodološki pristop in pojasnila .......................................................................... 6
2.1 Potek izvajanja projekta SA ........................................................................................................... 6
2.2 Metodološki pristop in pojasnila ................................................................................................... 9

3 Izkušnje, pogledi, ocene in predlogi izvajalcev programov socialne aktivacije .................................. 13
3.1 Izkušnje, pogledi, ocene in predlogi izvajalcev dolgih programov SA ......................................... 15
3.2 Izkušnje, pogledi, ocene in predlogi izvajalcev kratkih programov SA ........................................ 34
3.3 Izkušnje, pogledi, ocene in predlogi izvajalcev vmesnih programov SA ..................................... 46

4 Podobe uporabnikov socialne aktivacije ............................................................................................ 56
4.1 Socio-demografska slika uporabnikov programov SA ................................................................. 59
4.2 Značilnosti (vzorca) uporabnikov dolgih programov SA .............................................................. 65
4.3 Značilnosti (vzorca) uporabnikov kratkih programov SA ............................................................ 78
4.3.1 Značilnosti (vzorca) uporabnikov kratkih programov tipa A ................................................ 78
4.3.2 Značilnosti (vzorca) uporabnic kratkih programov tipa C .................................................... 81
4.4 Značilnosti (vzorca) uporabnikov vmesnih programov SA .......................................................... 83
4.5 Shematska primerjava izbranih značilnosti uporabnikov dolgih in vmesnih programov SA....... 92

5 Viri ...................................................................................................................................................... 94

Priloga 1: Vprašalniki za izvajalce dolgih, vmesnih in kratkih programov SA ........................................ 95

1 Uvod
Pričujoče poročilo predstavlja drugo vmesno 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).
Aktivnosti IRSSV v okviru projekta (operacije) Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne
aktivacije so vezane na spremljanje in oceno poteka izvedbe operacij sistema socialne aktivacije (v
nadaljevanju SA) in programov SA. Glavni poudarek spremljanja je na vidiku uporabnika (torej na vidiku
koristi za uporabnika – skozi celoten proces dela z uporabnikom in z vidika končnega učinka za
uporabnika), v spremljanje in oceno pa vključujemo izkušnje, ocene in mnenja vseh deležnikov v
procesu.
S spremljanjem in oceno izvajanja projekta socialne aktivacije smo na IRSSV pričeli marca 2018 in bomo
nadaljevali do konca leta 2019. V tem obdobju bodo pripravljena štiri vmesna poročila (od katerih je
bilo prvo vmesno poročilo oddano naročniku junija 2018; pričujoče poročilo predstavlja drugo vmesno
poročilo) in končno poročilo decembra 2019.
V prvem vmesnem poročilu (junij 2018) smo se osredotočili na spremljanje in oceno poteka
vzpostavitve sistema SA. Opisali smo potek priprave in vzpostavitve sistema SA, postopek izbora
izvajalskih organizacij za programe SA in pokritost Slovenije in posameznih regij z različnimi tipi
programov SA. Poleg tega smo analizirali izkušnje, poglede in ocene glede vzpostavitve in poteka SA
štirih ključnih deležnikov v sistemu SA: oblikovalcev sistema, koordinatorjev SA, kontaktnih oseb CSD
in kontaktnih oseb uradov za delo.
V drugem vmesnem poročilu se osredotočamo na programe socialne aktivacije, izkušnje in ocene
izvajalcev različnih tipov programov in značilnosti uporabnikov različnih tipov programov (kot jih
ugotavljamo na vzorcu uporabnikov). Poročilo je strukturirano v štiri poglavja, od katerih sta prvi dve
krajši (uvod; vsebinski kontekst, metodološki pristop in pojasnila), drugi dve pa zelo obsežni. Tako v
tretjem poglavju, na podlagi odgovorov izvajalskih organizacij na vprašalnike, analiziramo izkušnje,
poglede, ocene in predloge izvajalskih organizacij, ki izvajajo različne tipe programov SA (dolge, kratke
tipa A in kratke tipa C, vmesne). V četrtem poglavju na podlagi anonimiziranih informacij iz
individualnih dogovorov uporabnikov in drugih individualnih poročil o uporabnikih različnih tipov
programov SA, na vzorcu uporabnikov različnih tipov programov SA ugotavljamo nekatere njihove
značilnosti (poglavje smo naslovili Podobe uporabnikov socialne aktivacije).
Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo vsem izvajalcem programov SA za sodelovanje, čas in trud
vložen v odgovore na precej obsežne vprašalnike. Iskreno se zahvaljujemo tudi MDDSZ, Direktoratu za
socialne zadeve in PE za delovanje sistema SA za posredovanje anonimiziranih podatkov za vzorec
uporabnikov različnih tipov programov SA. PE za delovanje sistema se zahvaljujemo tudi za agregatne
podatke o številu uporabnikov programov SA.
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2 Vsebinski kontekst, metodološki pristop in pojasnila
2.1 Potek izvajanja projekta SA
O vzpostavitvi mehanizmov za črpanje evropskih kohezijskih sredstev za namen socialne aktivacije,
vzpostavitvi sistema SA ter izbora izvajalskih organizacij za izvajanje različnih tipov programov SA (štirje
javni razpisi MDDSZ), smo podrobneje pisali v prvem vmesnem poročilu (glej Trbanc idr. 2018a,
poglavje 3). Ugotavljali smo, da je bilo v okviru operacije SA v letu 2017 opravljeno izjemno veliko nalog,
ki so omogočile dejanski začetek delovanja sistema SA in izvajanja programov SA, torej dejanske
vključitve uporabnikov v programe SA. Ker gre pri operaciji SA za pilotni projekt, so bili predvsem v letu
2017, ko je bila vzpostavljena PE za delovanje sistema SA (zaposlitev koordinatorjev SA in vodstva PE)
ter so bile na javnih razpisih izbrane izvajalske organizacije za izvajanje dolgih in kratkih programov SA,
ki so jeseni 2017 že začele izvajati programe, pred tem pa so morali CSD in UD narediti nabor
kandidatov za programe in koordinatorji SA izpeljati celoten postopek do vključitve uporabnikov, vsi
akterji v socialni aktivaciji postavljeni pred vrsto izzivov in vprašanj, na katera pogosto ni bilo vnaprej
pripravljenih odgovorov.
Po turbulentnem obdobju začetka delovanja sistema in programov SA so se stvari umirile, akterji so se
učili iz izkušenj in celotna operacija SA v drugi polovici leta 2018 poteka bolj umirjeno in po
dogovorjenih postopkih, kar velja tudi za sodelovanje med različnimi deležniki v socialni aktivaciji.
Izvedba prvega cikla dolgih programov SA je zaključena, poteka že drugi cikel dolgih programov, ki jih
je zaradi različnih razlogov nekoliko manj kot v prvem ciklu.1 Izvajajo se delavnice kratkih programov
tipa A in tipa C. Po izvedenem javnem razpisu za izvajalske organizacije za vmesne programe SA in
podpisu pogodb z izbranimi izvajalci, so se v juniju in juliju 2018 začeli izvajati tudi vmesni programi SA.
V preglednici 2.1 je prikazano število izvajalskih organizacij, ki v obdobju 2017 – 2019 izvajajo različne
tipe programov SA, in število programov (po tipih programov), ki se izvajajo (v primeru delavnic kratkih
programov SA gre za vse delavnice, ki so jih izvajalci že izvedli, jih izvajajo ali jih bodo izvedli v obdobju
2017 – 2019).

1

MDDSZ je po zaključku prvega cikla dolgih programov prekinilo pogodbo z izvajalsko organizacijo Griffin za dva
dolga programa v Ljubljani in program v Radljah ob Dravi. Prav tako je ob zaključku prvega cikla dolgega
programa pogodbo z MDDSZ prekinila izvajalska organizacija Ljudska univerza Ajdovščina (ki je izvajala dolg
program v Ajdovščini).
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Preglednica 2.1: Število izvajalskih organizacij, ki izvajajo programe SA in število programov/delavnic v obdobju
2017 – 2019

Tip programa

DOLGI
PROGRAMI

KRATKI
PROGRAMI
(skupaj)

KRATKI
PROGRAMI
TIPA A

KRATKI
PROGRAMI
TIPA C

VMESNI
PROGRAMI

Število
izvajalskih
16*
7
3
4
12
organizacij
Število
programov/
25**
29
21
8
13
delavnic
*V drugem ciklu dolge programe SA izvaja 15 izvajalskih organizacij. **V drugem ciklu se izvaja 21 dolgih
programov SA.
Vir: MDDSZ, PE za delovanje sistema SA in PE za izvajanje kohezijske politike

Če kot vključitev v program SA štejemo podpisano pogodbo o vključitvi2, je bilo v obdobju od začetka
izvajanja programov SA do začetka avgusta 2018, po podatkih PE za delovanje sistema SA, v programe
SA vključenih 1.162 uporabnikov. Največ, 552 uporabnikov se je vključilo v dolge programe SA, 386
uporabnikov se je vključilo v kratke programe (tipa A ali tipa C), 224 uporabniki pa so se vključili v
vmesni program SA (Preglednica 2.2).
Iz Preglednice 2.2 je dobro razvidno, kako velik je osip od začetne točke 'vključevanja' v socialno
aktivacijo, tj. od vabila na informativno predstavitev programov SA oz. vabila za vključitev, do
podpisane pogodbe o vključitvi.3 Pri dolgih programih je od oseb, ki so bile vabljene na informativne
predstavitve, pogodbo o vključitvi v dolg program SA podpisala dobra četrtina (25,8 %) kandidatov. Pri
kratkih programih delež oseb, ki so podpisale pogodbo o vključitvi v program predstavlja 29,4 % vseh
kandidatov za vključitev. Pri vmesnih programih SA pa je pogodbo o vključitvi v vmesni program
podpisalo le 22,7 % oseb, ki so bile kot kandidati za vključitev vabljene na informativno predstavitev
programov SA. Pri dolgih programih je osip visok tudi po podpisu pogodbe o vključitvi v program oz.
po vključitvi v program: delež prekinjenih pogodb med vsemi pogodbami o vključitvi v dolge programe
SA znaša kar 45,9 %. Pri kratkih programih je delež prekinjenih pogodb med vsemi pogodbami 19,7 %,
pri vmesnih programih pa (zaenkrat) 14,7 %.4 Relativno visoko število prekinjenih pogodb o vključitvi v
dolgih programih SA lahko razumemo v kontekstu dejstva, da je trajanje dolgih programov 11 mesecev,
prekinitve pogodb pa so posledica različnih okoliščin in dejstev (nekateri se po podpisu pogodbe o

2

Gre za tripartitno pogodbo, ki jo podpišejo uporabnik (oseba, ki se vključuje v program SA), izvajalska
organizacija, ki program izvaja, in MDDSZ.
3
Tako imenovano enotno vstopno točko (EVT) v socialno aktivacijo predstavljajo CSD in UD. Gre za točko,
znotraj katere se naredijo seznami kandidatov za vključitev v programe SA in kandidatom pošljejo vabila za
informativno predstavitev oz. za vključitev v SA. Pri dolgih programih je EVT Zavod RS za zaposlovanje oz.
njegovi UD, ki pa sezname kandidatov uskladijo tudi s CSD (da ne pride do podvajanja vabil). Pri kratkih in
vmesnih programih EVT predstavljajo CSD, ki prav tako uskladijo svoje sezname kandidatov z UD. V primeru
večjega osipa (ko iz prvotnega nabora kandidatov ni mogoče zagotoviti dovolj oseb za vključitev), se
koordinatorke SA ponovno obrnejo na EVT (CSD in UD), ki naredi dodatni seznam.
4
Kratki programi so se začeli izvajati šele konec junija in v juliju 2018, podatki v Preglednici 2.2 pa se nanašajo
na obdobje do 1.8.2018. Verjetno je, da bo pri vmesnih programih število prekinjenih pogodb s trajanjem
programov naraslo.
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vključitvi sploh niso dejansko vključili v program, ampak so takoj odstopili od pogodbe, zaposlitve
uporabnikov, nezadovoljstvo uporabnikov z izvajalci programa ali z vsebino programa…).
Preglednica 2.2: Uporabniki vključeni v socialno aktivacijo v obdobju od začetka izvajanja programov (oktober
2017) do 1. 8. 2018, po tipu programa5

Tip programa

Število
vabljenih oseb

Število
udeleženih
oseb

DOLGI
2137
1700
PROGRAMI
KRATKI
1314
737
PROGRAMI
VMESNI
985
562
PROGRAMI
Vir: MDDSZ, PE za delovanje sistema SA

Število soglasij

Število
podpisanih
pogodb

Število
prekinjenih
pogodb

1036

552

270

567

386

76

385

224

33

V drugem vmesnem poročilu spremljanja in ocene izvajanja sistema in programov SA se osredotočamo
na programe SA in sicer z vidika izkušenj, ocen, pogledov in mnenj izvajalcev različnih tipov programov
SA in z vidika značilnosti uporabnikov, ki se v različne tipe programov SA vključujejo. Ob tem omenimo,
da kandidati večinoma ne morejo izbirati, v kateri tip programa se vključijo (npr. dolgi oz. vmesni ali
kratki), lahko pa do določene mere izbirajo med programi istega tipa, kadar jih v RME izvajajo različne
izvajalske organizacije. V RME, kjer je več izvajalcev istega tipa programov (npr. dolgih ali vmesnih), se
lahko kandidat udeleži več predstavitev in se po pogovoru s koordinatorko SA odloči, kam bi se želel
vključiti (je pa tudi v tem primeru izbira omejena s številom mest v programu), če je v RME le en
izvajalec programa določenega tipa, pa te izbire ni.

5

Podatke v preglednici smo pridobili od PE za delovanje sistema SA. Ker informacijska podpora za zbiranje
podatkov (še vedno) ne deluje, se podatki vodijo 'ročno', v Excel tabelah, kamor jih vnašajo koordinatorke, in se
potem zbirajo pri PE. Zaradi precejšnje fluktuacije uporabnikov tako vodeni podatki niso vedno povsem
natančni.
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2.2 Metodološki pristop in pojasnila
Za pridobitev informacij in podatkov, vključenih v to poročilo, smo uporabili triangulacijo metod, tj.
kombinacijo kvalitativne in kvantitativne metodologije (Creswell in Plano Clark 2011). Za namene
priprave študije smo podatke večinoma pridobili na dva načina, in sicer:
a) preko spletnih vprašalnikov za izvajalce programov SA ter
b) s pomočjo analize dokumentacije o uporabnikih SA (individualni dogovori, pogodba o vključitvi,
poročila izvajalca ali koordinatorja ipd.).
Spletni vprašalniki so bili kombiniranega tipa in so vključevali vprašanja tako odprtega, kot zaprtega
tipa ter so omogočali pretežno univariatno analizo ter kvalitativno analizo odprtih odgovorov. Za
analizo dokumentacije smo uporabili kvantitativne analize, ki jih lahko apliciramo na kvalitativne
podatke. Tovrstne analize so smiselne v primerih, ko v vsebinskih podatkih iščemo oz. pričakujemo
določene vzorce, ki jih lahko sistematično povzamemo in iz njih tako izluščimo določene ključne
lastnosti skupine. Podatke lahko kodiramo, kvantitativno analiziramo, nato pa se vrnemo h kvalitativni
komponenti, s katero jih dodatno pojasnimo in dopolnimo (npr. s citati). Kvantitativna analiza je
smiselna predvsem, ko so bili podatki zbrani na strukturiran način. Podatki, zbrani v študiji, so bili na
voljo v obliki strukturiranih poročil, pridobljeni pa na podlagi polstrukturiranih pogovorov med izvajalci,
koordinatorji in uporabniki. Konkretno tako z deleži ali z absolutnimi številkami opisujemo pogostost
pojavljanja določenih informacij in tem, ki so se jih v pogovoru dotaknili, z analizo vsebine pa nato
podrobneje opisujemo ključne poudarke in vsebine. Ker gre v primeru vprašalnikov, na katere so
odgovarjali izvajalci programov SA, za omejitev, ki izhaja iz števila vseh respondentov (ki jih je relativno
malo, čeprav smo imeli skoraj 100 % odziv), v primeru kodiranih anonimiziranih podatkov o vzorcu
uporabnikov pa za nereprezentativen vzorec, imajo kvantitativni podatki resne omejitve in jih je bilo
nujno dopolnjevati s kvalitativno analizo vsebine.
Spletni vprašalniki za izvajalce različnih tipov programov SA
Anketiranje izvajalskih organizacij in izvajalcev različnih tipov programov SA smo izvedli v obliki
spletnega vprašalnika. Pripravili smo tri obsežne spletne vprašalnike, namenjene izvajalcem dolgih
programov SA, izvajalcem kratkih programov (tipa A in tipa C) in izvajalcem vmesnih programov SA. Vsi
trije vprašalniki so vsebovali kombinacijo vprašanj zaprtega tipa (ti. anketna vprašanja) in odprtega tipa
(vprašanja, pri katerih so respondenti prosto vpisovali odgovore). Vsi trije vprašalniki (za tri ključne
skupine deležnikov) so pokrili ista področja, in sicer: vprašanja vezana na javni razpis za razvoj in
izvedbo programov, navezovanje stikov z drugimi deležniki in informativne predstavitve; vprašanja
vezana na konkretne vsebine, metode dela in aktivnosti v posameznih modulih programa; vprašanja
vezana na izkušnje z uporabniki programa (heterogenost skupine, nihanje motivacije, priprava
individualnih izvedbenih načrtov, možnosti izhodov po zaključku programa, realna zaposljivost
uporabnikov na prostem trgu); vprašanja glede sodelovanja z drugimi deležniki v socialni aktivaciji;
vprašanja glede zunanjih okoliščin izvajanja programa in vprašanja vezana na samooceno izvedbe
programa in predloge glede razvoja programov SA vnaprej. Vprašalniki za tri tipe programov SA (dolgi,
kratki, vmesni) so se med seboj nekoliko razlikovali, glede na specifike tipov programov SA. Tako, na
primer, je vprašalnik za izvajalce vmesnih programov nekoliko krajši, ker so se ti programi začeli izvajati
šele dva meseca pred našim anketiranjem, in določene informacije in ocene izvajalcev še niso (bile)
možne (nismo, na primer, spraševali o konkretnih vsebinah, metodah dela in aktivnostih po modulih).
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Vprašalniki za izvajalce programov SA so bili najprej pripravljeni v papirni obliki in testirani, nato pa
preneseni v spletno okolje (orodje 1-ka) in ponovno testirani. Končne verzije vseh treh vprašalnikov se
nahajajo v Prilogi 1. Kontaktne naslove izvajalskih organizacij programov SA smo pridobili od MDDSZ.
Na elektronske naslove izvajalcev določenega tipa programov so bili vprašalniki za dolge in vprašalniki
za kratke programe SA, skupaj z dopisom, pojasnili in navodili za izpolnjevanje vprašalnika, poslani 5.
9. 2018, vprašalniki za izvajalce vmesnih programov SA pa nekoliko kasneje, 17. 9. 2018.
Naša enota opazovanja, za katero smo pridobivali informacije, je bila v primeru dolgih in vmesnih
programov SA 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
vseh vprašalnikih se namreč nanašajo bolj na vsebino programa in na uporabnike, druga pa bolj na
razpis, organizacijske izkušnje in predloge, zunanje okoliščine izvajanja ipd.
Za dolge programe SA smo izpolnjene vprašalnike pridobili od strokovnih vodij 22 programov (od 25
programov, ki se izvajajo), kar predstavlja 88 % vseh dolgih programov, ki se izvajajo v obdobju 2017 2019. Smo pa z izpolnjenimi vprašalniki zajeli vseh 16 izvajalskih organizacij, kar pomeni, da imamo
dejansko zastopane izkušnje in ocene vseh izvajalskih organizacij (tudi če nimamo informacij o vseh
njihovih programih).
Za kratke programe SA smo izpolnjene vprašalnike dobili od vseh sedmih izvajalskih organizacij, ki
izvajajo delavnice kratkih programov (med njimi 3 izvajalske organizacije izvajajo delavnice kratkih
programov tipa A in 4 izvajalske organizacije izvajajo delavnice kratkih programov tipa C). Izvajalske
organizacije, ki izvajajo 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 se izvajajo (12 izvajalskih organizacij izvaja po en vmesni program, ena izvajalska organizacija pa
izvaja 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.
Anonimizirani podatki o vzorcu (vzorcih) uporabnikov različnih tipov programov SA
Z izrazom uporabniki programov SA v tem poročilu označujemo osebe, ki so vključene v različne tipe
programov SA. Gre za osebe, ki ustrezajo relativno široko opredeljenim kriterijem ciljnih skupin za
posamezne tipe programov, in ki so (bile) obravnavane s strani koordinatorjev SA in so se vključile v
program SA. Razen dejstva, da gre pri uporabnikih programov SA za osebe, ki so sicer obravnavane v
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okviru CSD in/ali uradov za delo (ZRSZ)6 ter imajo različne socialne in zdravstvene ovire in problematike
in so zelo oddaljene od trga dela, o uporabnikih socialne aktivacije in njihovih problematikah vemo
relativno malo.
Za namen podrobnejše analize značilnosti in problematik uporabnikov socialne aktivacije, smo od
MDDSZ, PE za delovanje sistema SA, pridobili anonimizirane informacije o osebah, vključenih v SA.
Podatki so bili pripravljeni na podlagi dokumentacije, ki se skozi postopek vključevanja zbira o
vključenih (individualni dogovori, pogodba o vključitvi, poročila izvajalca ali koordinatorja ipd.) za
vzorec (vzorce) uporabnikov različnih tipov programov SA. Anonimizirane podatke smo kodirali po
problematikah in vsebinah v programu 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 socialno aktivacijo. Beležili smo tudi uporabnike, ki so predčasno zaključili z izvajanjem
programa.
Vzorec uporabnikov programov SA je neslučajnosten. Gre za priložnosten vzorec, vezan na skupino
uporabnikov, za katere so bili podatki dostopni in vneseni v bazo, 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) in odgovori
uporabnikov posledično ne sledijo predefinirani anketni 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; kot opisujemo v nadaljevanju, so podatki
večkrat kodirani: prvič, ko so besede uporabnikov povzemali koordinatorji ali izvajalci ter v
nadaljevanju še preko naše interpretacije in umestitve v kodirno shemo.
V vzorec smo vključili informacije za 639 uporabnikov SA, od tega jih 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.
Kvantitativne analize kvalitativnih podatkov so pripravljene zgolj za tiste enote, ki se posamezne teme
v pogovorih izrecno dotaknejo (ko interpretiramo delovne izkušnje, to npr. počnemo zgolj za tiste
uporabnike, ki le-te v svojih intervjujih na kakršen koli način omenjajo). Pod vsako sliko ali preglednico

6

Uradi za delo so enotna vstopna točka (EVT) za dolge programe SA, CSD pa za kratke programe (tipa A in tipa
C) in za vmesne programe. V veliki večini RME sicer CSD in UD med seboj sodelujejo pri pripravi naborov
kandidatov za vse tipe programov (primerjajo in usklajujejo sezname), da ne pride do podvajanja vabil za SA.
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tako pišemo število enot analize (N) za posamezen tip programa. Kjer je število enot zelo nizko (npr.
manjše od 30), so podatki lahko le ilustrativni in nudijo grob v pogled v posamezno situacijo.
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3 Izkušnje, pogledi, ocene in predlogi izvajalcev programov socialne
aktivacije
Izvajalci programov SA (izvajalske organizacije in njihovi strokovni delavci, ki programe izvajajo) imajo
v sistemu SA z vidika uporabnikov ključno vlogo. Pričakuje se, da se uporabniki skozi svoje sodelovanje
v programih SA osebno opolnomočijo, si pridobijo socialne in zaposlitvene kompetence, si uredijo oz.
aktivno delajo na ureditvi morebitnih socialnih problematik in postanejo bolj zaposljivi (del
uporabnikov pa se po izhodu iz programov tudi dejansko zaposli), kar naj bi posledično vplivalo tudi na
izboljšanje njihovega materialnega položaja.
V prvem vmesnem poročilu pri nalogi (glej Trbanc idr. 2018a) smo ugotavljali, da so drugi pomembni
deležniki v socialni aktivaciji (koordinatorji SA, kontaktne osebe na CSD in na UD, zaposleni na MDDSZ,
ki delajo v okviru SA) do dela nekaterih izvajalcev programov SA precej kritični, še posebej do dela
nekaterih izvajalcev dolgih programov. Za vse omenjene deležnike je bilo značilno, da so bili pri
ocenjevanju kvalitete dela izvajalcev bistveno bolj kritični do izvajalcev dolgih programov, kot do
izvajalcev kratkih (izvajalci kratkih programov so bili pogosteje pohvaljeni). Glede izvajanja dolgih
programov je bilo večkrat izpostavljeno, da so nekateri izvajalci premalo strokovni in imajo premalo
izkušenj pri delu s tako heterogenimi in zahtevnimi skupinami uporabnikov, kot so udeleženci dolgih
programov, da vsebine dolgih programov ponekod niso dovolj prilagojene uporabnikom, da je premalo
individualnega dela z uporabniki, da je ponekod problematično komuniciranje z uporabniki, ipd. (glej
Trbanc idr. 2018a, poglavja 4 – 7).
Glede na zapisano nas je seveda zanimal pogled izvajalcev programov SA. Zanimalo nas je, kakšne so
izkušnje izvajalcev, kako vidijo in ocenjujejo svoje delo z uporabniki, kako vidijo uporabnike, njihovo
sodelovanje v programu (heterogenost uporabnikov, nihanje njihove motivacije) in realne možnosti
njihovih izhodov iz programov, kako ocenjujejo odnose z drugimi deležniki v sistemu SA (koordinatorke
SA, strokovni delavci na CSD, strokovni delavci na UD, skrbniki pogodb na MDDSZ), katere zunanje
okoliščine jih ovirajo pri izvajanju programov ter kakšni so njihovi predlogi glede izvajanja programov
SA v prihodnje. Pri dolgih in kratkih programih SA, ki se vsi izvajajo že daljše obdobje (od jeseni 2017
naprej), so nas zanimale tudi dejanske vsebine, metode dela in aktivnosti, ki jih izvajalci izvajajo (so jih
izvedli) po posameznih modulih programov, pri vmesnih programih pa tega nismo spraševali, saj so se
vmesni programi začeli izvajati šele konec junija oz. v začetku julija 2018 (le nekaj mesecev pred našo
izvedbo ankete).
Trenutno (v obdobju 2017 – 2019) se izvajajo štirje tipi programov SA (dolgi programi, kratki programi
tipa A, kratki programi tipa C, vmesni programi) in vprašalnike v elektronski obliki smo naslovili na
izvajalske organizacije vseh. Vprašalniki so se nekoliko razlikovali glede na to ali je šlo za dolg, kratek
ali vmesen program. Razlike so bile tudi v tem, kaj je naša enota opazovanja (odgovarjanja na
vprašalnik). V primeru dolgih in tudi v primeru vmesnih programov je bila enota opazovanja program
(ki se v obdobju 2017-2019 izvede dvakrat oz. v dveh ciklih), zato smo vprašalnike naslovili na strokovne
vodje programov, ki jih posamezna izvajalska organizacija lahko hkrati izvaja več, na različnih lokacijah,
tudi v različnih RME. V primeru dolgih in vmesnih programov smo torej odgovore pridobili od izvajalcev
posameznih programov, ne le od izvajalskih organizacij, ki dolge in vmesne programe izvajajo.
Strokovne vodje dolgih in vmesnih programov smo prosili, da na vprašanja odgovarjajo tako, da
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upoštevajo tako izkušnje prvega cikla izvajanja programov kot izkušnje drugega cikla izvajanja (kolikor
so jih do obdobja anketiranja že pridobili). V primeru kratkih programov SA (tipa A ali tipa C) pa je bila
enota opazovanja izvajalska organizacija, tako da smo vprašalnike naslovili na izvajalske organizacije,
ki izvajajo kratke programe SA. V vseh primerih smo osebe, ki so vprašalnike izpolnjevale, prosili, da
svoje odgovore po potrebi uskladijo z vsemi sodelujočimi pri programih in z vodstvom izvajalske
organizacije.
V nadaljevanju (v treh podpoglavjih) prikazujemo in analiziramo odgovore izvajalskih organizacij (oz.
za dolge in vmesne programe strokovnih vodij programov izvajalskih organizacij) na vprašalnik, in sicer
ločeno za izvajalce dolgih programov, izvajalce kratkih programov (tipa A in tipa C) in izvajalce vmesnih
programov. Vsa tri podpoglavja so strukturirana podobno (glede na teme v vprašalniku) tako da je
možna primerjava med podpoglavji glede posameznih tematik. Opozoriti velja, da prikazano v
nadaljevanju ne pomeni vedno objektivnih dejstev, ampak predstavlja pogled izvajalcev, ki seveda
izhajajo iz svojih interesov, svojega dela in svojega položaja znotraj operacije socialne aktivacije.7
Na splošno lahko rečemo, da se skozi odgovore izvajalcev različnih tipov programov SA kažejo razlike
v ciljnih skupinah uporabnikov (razlike, ki izhajajo iz različno definiranih ciljnih skupin in različnih
vstopnih točk, saj CSD in UD zajemajo iz nekoliko različnega bazena oseb, pa čeprav se pri vseh kažejo
podobne socialne problematike), kažejo pa se tudi nekoliko različni pristopi izvajalcev. Tako je, na
primer, videti, da so se izvajalci vmesnih programov, ki so se začeli bistveno kasneje kot dolgi in kratki
programi SA, nekaj naučili tudi iz izkušenj drugih izvajalcev in so si delo z uporabniki na osnovi teh
izkušenj lažje organizirali. Povzeti velja tudi, da so izvajalci vseh tipov programov v svojih samoocenah
zelo samozavestni in v povprečju menijo, da z uporabniki dobro delajo, da so se relativno uspešno
prilagodili na heterogenost skupine in da uspešno obvladujejo občasna nihanja motivacije
uporabnikov.

7

Tako kot tudi vsebine v poglavjih 4 – 7 v prvem vmesnem poročilu (Trbanc idr. 2018a) ne odražajo nujno
objektivnih dejstev, ampak izkušnje, poglede in ocene drugih deležnikov v socialni aktivaciji (zaposlenih na
MDDSZ, koordinatorjev SA, kontaktnih oseb na CSD in kontaktnih oseb na UD).
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3.1 Izkušnje, pogledi, ocene in predlogi izvajalcev dolgih programov SA
Dolge programe SA v obdobju 2017 – 2019 izvaja 16 izvajalskih organizacij, izbranih na dveh javnih
razpisih MDDSZ. Nekatere izvajalske organizacije v okviru svojega projekta izvajajo več programov oz.
izvajajo programe na več lokacijah (naenkrat). Tako se v obdobju 2017 – 2019 izvaja 25 dolgih
programov SA. Vsi dolgi programi SA bodo izvedeni v dveh ciklih (vsak program bo izveden dvakrat za
različni skupini uporabnikov).
Dolgi programi SA trajajo 11 mesecev, razdeljeni so v pet vsebinskih modulov, v vsak program pa naj
bi bilo vključenih približno 20 uporabnikov. Ciljna skupina za dolge programe so osebe, mlajše od 49
let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele DSP. Vstopna točka za dolge programe so uradi
za delo (ZRSZ), ki (večinoma v sodelovanju s CSD) pripravijo seznam kandidatov za vključitev in z njimi
že opravijo krajši razgovor, čemur sledijo informativne predstavitve, na katerih sodelujejo tudi izvajalci
programov v RME, ter individualni razgovori kandidatov za vključitev s koordinatorji SA.
Pri pripravi vprašalnika za izvajalce dolgih programov SA smo kot enoto opazovanja vzeli program (in
ne izvajalsko organizacijo), zato smo izvajalske organizacije zaprosili, da vprašalnik izpolnijo strokovni
vodje vseh programov, ki jih organizacija izvaja, v sodelovanju z drugimi osebami, ki sodelujejo pri
izvajanju in tudi z vodstvom izvajalske organizacije. Od vsake izvajalske organizacije smo torej želeli
pridobiti toliko izpolnjenih vprašalnikov, kolikor organizacija v okviru svojega projekta izvaja dolgih
programov SA, glavni respondenti pa so v primeru dolgih programov SA strokovni delavci, ki dejansko
izvajajo program.
Izpolnjene vprašalnike smo pridobili od strokovnih vodij 22 dolgih programov SA (od 25 programov, ki
se izvajajo), kar predstavlja 88 % vseh dolgih programov, ki se izvajajo v obdobju 2017 - 2019.8 Smo pa
z izpolnjenimi vprašalniki zajeli vseh 16 izvajalskih organizacij, kar pomeni, da imamo dejansko
zastopane izkušnje in ocene vseh izvajalskih organizacij (tudi če nimamo informacij o vseh njihovih
programih).
Strokovni vodje programov, ki so izpolnjevali vprašalnike, so navedli 20 različnih krajev izvajanja dolgih
programov SA. Kot začetek izvajanja dolgih programov so navedli različne datume, od začetka
septembra do novembra, najpogosteje pa so navajali, da so se dolgi programi (v 36,4 % primerov) začeli
izvajati v začetku novembra 2017.
Izkušnje z javnim razpisom za razvoj in izvajanje dolgih programov SA
Več kot polovica strokovnih vodij dolgih programov SA oz. izvajalcev dolgih programov je že pred
razpisom poznala pristop socialne aktivacije, kot ga je načrtovalo MDDSZ. Tretjina vprašanih je pristop
poznala le bežno, dobrih 14 % pa ga ni poznalo.

8

Ko v podpoglavju o izvajalcih dolgih programov SA govorimo o odstotkih, se ti vedno nanašajo na numerus 22.
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Slika 3.1: Poznavanje pristopa socialne aktivacije, kot ga je načrtovalo MDDSZ, že pred razpisom (število
izvajalskih organizacij, ki so podale določen odgovor, izvajalci dolgih programov)
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Izvajalci dolgih programov načeloma menijo, da je bil razpis MDDSZ razumljiv in jasen. V enaki meri so
se jim zdeli razumljivo opisani ciljna skupina in nameni/cilji razpisa, nekoliko manj pa so zadovoljni z
opisom pričakovanj in zahtev glede vsebine in metod dela po modulih.
Glede namenov in ciljev razpisa se več kot 95 % respondentov strinja ali popolnoma strinja s tem, da
so bili razumljivo opisani, le 4,8 % pa jih meni, da so bili opisani le srednje dobro. Tisti pojasnjujejo, da
so bili navedeni preveč na splošno, torej premalo specifično in natančno.
Z opisom ciljne skupine je bilo zelo zadovoljnih več kot 38 % izvajalcev dolgih programov, a je bilo tudi
19 % takšnih, ki se jim je zdel opis le srednje dober. Ti menijo, da je bila ciljna skupina opisana
presplošno in pomanjkljivo. Izpostavljajo npr., da iz opisa ciljne skupine v razpisu niso razbrali, da bodo
v program napotene tudi osebe s težavami v duševnem zdravju, odvisniki in osebe s specifičnimi
zdravstvenimi težavami, ki trenutno niso zaposljive. Omenjajo, da niso bili dovolj dobro seznanjeni z
vsemi specifikami ciljne skupine, ki bo vstopila v program. Izraz, ki opisuje ciljno populacijo programov
SA, brezposelni prejemniki DSP, ki so oddaljeni od trga dela, je presplošen in bi moral biti opredeljen
bolj konkretno.
Pri vprašanju opisa zahtev in pričakovanj glede vsebine in metod po modulih pa se je 19 %
respondentov opredelilo negativno (trditvi o razumljivosti opisa je pridalo oceno »se ne strinjam«), a
je po drugi strani več (23,8 %) takšnih, ki se z izjavo, da so bila pričakovanja in zahteve razumljivo
opisana, strinja v popolnosti. Tisti izvajalci dolgih programov, ki menijo, da pričakovanja in zahteve
glede vsebine in metod dela po modulih niso bila razumljivo zapisana, pojasnjujejo, da so bile
zahtevane vsebine po modulih slabo opredeljene, da metode dela sploh niso bile opisane ter da je bil
z vidika enotnega izvajanja problematičen zlasti zadnji (peti) modul, ki si ga je vsak izvajalec lahko
razlagal nekoliko po svoje.
Slika 3.2: Vrednotenje razumljivosti razpisa za izvajalske organizacije na lestvici od 1 (najmanjše strinjanje) do 5
(največje strinjanje) (povprečne vrednosti strinjanja, dolgi programi)
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3,8
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1
Namen in cilj razpisa so bili razumljivo
opisani.

Ciljna skupina, ki so ji programi namenjeni, Pričakovanja in zahteve glede vsebine in
je bila razumljivo opisana.
metod dela po modulih so bila razumljivo
zapisana.
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Slabih 62 % izvajalcev dolgih programov se je udeležilo predstavitve s strani MDDSZ. Izmed teh jih
dobrih 69 % meni, da jim je udeležba na predstavitvi olajšala razumevanje razpisa in pripravo prijave,
7,7 % pa je odgovorilo, da jim ni.
Predstavniki izvajalcev programov, ki so se udeležili predstavitve razpisa, vendar jim je ta le delno
oziroma jim sploh ni olajšala njegovega razumevanje in priprave prijave, pojasnjujejo, da so sodelujoči
na predstavitvi razpis še enkrat na splošno predstavili, na nekoliko bolj konkretna vprašanja izvajalcev
pa v veliki meri niso imeli odgovorov. Kar nekaj vprašanj je tako ostalo neodgovorjenih in nerazrešenih,
za več vprašanj so sodelujoči obljubili, da bodo odgovore poslali naknadno.
Obdobje pred začetkom izvajanja programov
Zanimalo nas je, ali so bili izvajalci dolgih programov SA pred začetkom izvajanja programa glede
socialne aktivacije kaj v stiku s CSD, uradi za delo in koordinatorji SA.
Pred začetkom izvajanja je bila polovica izvajalcev dolgih programov v stiku s CSD na območju RME, v
kateri izvajajo program, nekoliko manj, 45 %, jih je bilo v stiku z uradi za delo, precej več, 75 %, pa jih
je pred začetkom izvajanja že imelo stike s koordinatorji SA.
Vsebine stikov izvajalskih organizacij s CSD pred začetkom izvajanja dolgih programov so bile vezane
na predstavitev vsebine programov (podrobnejše vsebine, cilje, metode), pogovarjali so se o
kandidatih oziroma potencialnih uporabnikih programa (o okvirnem številu, o postopku izbire oseb, o
možnih kandidatih, ki jih izvajalci poznajo in za katere ocenjujejo, da bi bila njihova vključitev v program
smiselna), o nadaljnjem medsebojnem sodelovanju in potrebah po tovrstnih programih.
Izvajalske organizacije, ki so bile že pred začetkom izvajanja programa v stiku z uradi za delo na
njihovem območju, kot teme pogovorov omenjajo ciljno skupino oziroma potencialne uporabnike
programov ter načine motiviranja za njihovo vključitev v program, pogovarjali so se o načrtovanih
programih, vsebinah, aktivnostih, pristopih v programih ter o predvidenem sodelovanju.
Tudi s koordinatorji SA, s katerimi so bili izvajalci dolgih programov v stiku že pred začetkom izvajanja
programa, so se pogovarjali o potencialnih uporabnikih oziroma kandidatih za vključitev v programe,
o potrebah, željah in interesih teh oseb ter o načinih motiviranja za njihovo vključitev. Izvajalci so jim
predstavili program, ki ga bodo izvedli, govorili pa so tudi o potencialnih težavah in »ozkih grlih«, ki se
tekom izvajanja programa in poteka celotnega projekta socialne aktivacije lahko pojavijo.
Informativne predstavitve za kandidate
Več kot 95 % izvajalcev dolgih programov se je udeležilo informativne predstavitve za kandidate za
vključitev v program SA, pri čemer jih je od tega kar 85 % tudi aktivno nastopilo na predstavitvi
(predstavljalo program). Informativne predstavitve se ni udeležila le ena izmed strokovnih vodij
programov, kot razlog pa navaja, da takrat še ni bila del programa in je delala v drugi službi.
Izvedbo informativne predstavitve izvajalci v 65 % ocenjujejo kot uspešno oziroma zelo uspešno, dva
izmed respondentov (10 %) pa sta informativni predstavitvi po drugi strani pridala oceno zelo
neuspešno.
Tisti, ki so izvedbo informativne predstavitve ocenili kot srednje uspešno oziroma neuspešno,
pojasnjujejo, da bodisi sami (kot bodoči izvajalci dolgega programa SA) niso ustrezno predstavili
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programa ali pa so kot slabe ocenili druge sodelujoče na informativnih predstavitvah. Omenjajo, da so
program prvič (za prvi cikel izvedbe programa) predstavili pomanjkljivo, niso poudarili in izpostavili
pravih informacij, druga predstavitev (za drugi cikel izvedbe programa) pa je bila na podlagi izkušenj z
izvajanjem programa že dosti boljša. Omenjajo tudi, da so bile nekatere predstavitve preveč splošne in
neuporabne ter da uporabniki niso izvedeli nič novega. Izpostavljajo še, da so bili dogodki sicer dobro
organizirani, vendar pa je bilo nanje povabljenih preveč potencialnih uporabnikov naenkrat.
Slika 3.3: Vrednotenje izvedbe informativne predstavitve (število izvajalskih organizacij, ki so podale določen
odgovor, izvajalci dolgih programov)
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Konkretne vsebine, ki so jih izvajalci dolgih programov SA izvajali v posameznih modulih
Od izvajalcev smo želeli pridobiti informacije o tem, katere aktivnosti in vsebine so izvajali tekom
posameznih modulov ter katere metode dela so uporabili. Ker se opis aktivnosti ponekod prekriva z
navedbo metod dela in pristopov, to dvoje pri nekaterih modulih predstavljamo skupaj.
Modul 1
Aktivnosti in metode dela
Izvajalci dolgih programov SA kot aktivnosti prvega modula najpogosteje navajajo skupinsko delo, kar
je pomenilo spoznavanje znotraj skupine (team building), pa tudi spoznavanje lokalnega okolja. Na ta
način so se izvajalci trudili za vzpostavitev ustreznega delovnega okolja (vzdušja) in vzpostavitev
primerne skupinske dinamike. Kot metodo dela so uporabili tudi delo v dvojicah, pogovore v skupini,
socialne igre, izmenjavo mnenj, diskusije in igre vlog.
Prav tako pogosto se omenja individualno delo z uporabniki, pri čemer izvajalci omenjajo predvsem
motiviranje uporabnikov, krepitev njihove samopodobe, ugotavljanje njihovih potreb. S tem ciljem so
izvajali tudi motivacijske delavnice in delavnice za osebnostno rast ter tudi izobraževanja o zdravem
življenjskem slogu in zdravem preživljanju prostega časa. Med delavnicami izvajalci omenjajo še
kulinarične, interaktivne, kreativne delavnice, delavnice v institucijah in delavnice za krepitev
samopodobe.
Med aktivnostmi, ki so bolj neposredno zaposlitveno usmerjene, pa se večkrat omenjajo obiski
institucij, organizacij, delodajalcev, predstavitve podjetij in delodajalcev v regiji ter obiski
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predstavnikov institucij. Kot metode dela v tem kontekstu navajajo razgovore, diskusije, predavanja,
okrogle mize, uporabo pripomočkov (testi, vprašalniki) za oceno sposobnosti, interesov, nenazadnje
pa tudi obiske institucij (ZD, knjižnica, občina, Karitas) in že omenjeno povezovanje z delodajalci.
Konkretne vsebine
Med konkretnimi vsebinami, ki so jih v dolgih programih socialne aktivacije izvajali v prvem modulu,
največkrat omenjajo spoznavanje trga dela, kar je pomenilo seznanjanje z javnimi institucijami,
prepoznavanje podporne mreže organizacij, sodelovanje z medgeneracijskim centrom ipd. Poleg tega
relativno pogosto navajajo obiske kulturnih in športnih ustanov, nevladnih organizacij ali knjižnic.
Z uporabniki so nekateri izvajali razne tečaje in delavnice, npr.: tečaj kvačkanja, kuharske delavnice,
tečaj prve pomoči, jogo, delavnice ročnih spretnosti, delavnice uporabe IKT in finančno
opismenjevanje. V fazi spoznavanja v skupini in oblikovanja ustrezne skupinske dinamike so izvajali
spoznavne igre in delavnico za oblikovanje skupnega kodeksa (pravila, načela). Že v prvem modulu so
se z raznimi delavnicami lotili spremembe življenjskega stila, skušali oblikovati poklicno identiteto, se
naučili postavljati cilje, vzpostaviti navade, bolje upravljati s časom, se bolje odzivati na stresne
situacije, postati bolj asertiven ipd.
Uporabniki so že tekom prvega modula hodili na skupne sprehode, obiskovali fitnes na prostem in
telovadili.
Modul 2
Aktivnosti in metode dela
Izvajalci za drugi modul programov navajajo kombinacijo individualnih pogovorov, odkrivanja interesov
in zanimanj posameznika ter skupinskega dela (team-buildinga, pogovornih skupin, treninga socialnih
in komunikacijskih veščin, treningov asertivnega vedenja, predavanj, diskusij, okroglih miz). V tem
modulu so dajali že več poudarka individualnemu delu, omenja se razvijanje kompetenc za upravljanje
financ, kandidatom so predstavljali nabor možnih aktivnosti, v sodelovanju z njimi pa so izdelali tudi
individualni izvedbeni načrt. Seznanili so jih z delom v podjetjih in nevladnih organizacijah iz lokalnega
okolja, bili so na obisku v kulturnih ustanovah, z njimi so izvajali zaposlitvene delavnice.
Konkretne vsebine
V drugem modulu so izvajalci delovne aktivnosti oblikovali na podlagi ugotovljenih izhodiščnih znanj,
potreb in ciljev uporabnikov. Seznanili so jih z možnostmi vključitve v prostovoljstvo, s kulturno
dediščino v mestu, jih povezali s kulturnimi ustanovami in poučevali o zdravi prehrani. Pripravljali so
karierne načrte, izvajali trening asertivnosti, se učili načrtovanja porabe finančnih virov in pravil
obnašanja (bontona).
Predvsem so skušali delati na vsebinah, ki bi uporabnike že nekoliko približale trgu dela. Preverjali so
njihovo poznavanje institucij in organizacij v okolju in te tudi obiskovali. Pogostejši so bili obiski pri
delodajalcih (gostinstvo, turistične agencije, trgovine, frizerstva, javne ustanove), veliko pozornosti pa
so še vedno posvečali komunikacijskemu treningu, spoznavanju načinov obvladovanja konfliktov in
stresa. Poleg tega so izvajali tudi plesne vsebine, telovadbo, hodili na izlete, delali na samozavesti in
boljši samopodobi. Pri enem izmed izvajalcev so v učilnici pripravili polico z obveznimi gradivi, članki in
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priporočeno literaturo. Aktivnosti programov so bile v tem delu programa usmerjene tudi v
vzpostavitev rutine, urnika.
Modul 3
Aktivnosti
Aktivnosti tretjega modula lahko v splošnem razdelimo v tri sklope: praktične vsebine, splošna znanja
in delovne vsebine.
V sklopu praktičnih vsebin izvajalci omenjajo računalniške urice, predelavo pohištva, angleščino za
potrebe dela, projektni film o SA, kulinarične delavnice, delavnice recikliranja oblačil, delavnice
zdravega življenja, športne aktivnosti, literarne dogodke, tečaje tujih jezikov (angleščina, nemščina,
ruščina), tečaje digitalne fotografije, šiviljstvo, tečaj oblikovanja iz gline, risalno terapijo in prebujanje
kreativnosti.
V drugi sklop smo uvrstili vsebine, ki so vezane na vsakdanje življenje in običajno niso neposredno
usmerjene v eno specifično aktivnost. Takšne aktivnosti so psihoterapija, delovne aktivnosti pri
zunanjih izvajalcih, pridobivanje funkcionalnih znanj in komunikacijskih spretnosti, treningi socialnih
veščin, treningi finančne pismenosti, kreativne delavnice, kognitivne vaje in interakcijske vaje.
Veliko vlogo v tretjem modulu pa so igrale tudi aktivnosti, usmerjene v izboljšanje zaposljivosti
uporabnikov. Uporabnike so npr. seznanjali z načeli podjetništva, zlasti socialnega podjetništva,
predstavili so jim program družabništva za starejše, poklic socialnega oskrbovalca na domu, socialne
servise. Seznanili so jih z načini vključevanja v prostovoljno delo, jih uvajali v podjetniški način
razmišljanja in vključevali v procese pri delodajalcih, predstavili so jim usposabljanje na delovnem
mestu, z njimi izvajali delavnice na temo priprave življenjepisa in spremnega pisma. Omenjajo tudi
izkustveno učenje, diskutiranje o »nerealnih pričakovanjih« (npr. 1.500€ plače) in razvijanje delovnih
spretnosti.
Metode dela
V tem modulu so se posluževali zelo različnih metod dela, predvsem pa predstavitev, individualnega
dela in dela v parih, metod demonstracije (shematske risbe, tabele, videoposnetki), delavnic
(kulinarične, kreativne), skupinskega dela, okroglih miz in predavanj. Veliko vlogo so spet imeli obiski
institucij in organizacij v lokalnem/regionalnem okolju.
Poleg tega eden izmed izvajalcev omenja ogled filmov v kinu, bralni krožek, branje zgodb, pri drugih so
uporabniki pisali dnevnik vtisov, izvajali jutranji krog (podelitev občutij, misli). Omeniti velja še
izvajalca, ki je omenil tedenske sestanke uporabnikov in sodelavcev SA, skupno izpolnjevanje anket,
sprotno mentoriranje in spremljanje napredka.
Konkretne vsebine
V konkretnem smislu so uporabnike uvajali v učenje skozi delo, skušali so razvijati veščine iskanja
zaposlitve. V tem kontekstu so se ukvarjali z zaposlitvenim razgovorom, pisanjem CV-ja, pravili
obnašanja, predstavili iskanje po razpisih, predstavili mrežo LinkedIn, se ukvarjali z blagovnimi
znamkami, ipd.
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V tem modulu so obiskovali podjetnike, predstavili postopek pridobivanja NPK, sodelovali so s
humanitarnim centrom in uporabnike vključili v prostovoljsko delo. Obiskali so naslednje organizacije
in institucije v lokalnem/regionalnem okolju: Hišo sadeži družbe Črnomelj, Obrtno-območno
podjetniško zbornico, Karierni sejem v Nm, program SA v drugem kraju, Bibi Medeni Butik, Muzej
rjavega premoga Kanižarica, različne delodajalce, Mladinski center BIT, Čebelarsko društvo, Vrtec
Črnomelj, Big Berry, kamp Adlešiči, Arboretum Volčji potok, Vrtna pravljica Pajnof, Minka Kočevar –
Zeliščni vrt pod Gorjanci, Slavko Žagar – žetev in destilacija sivke, Društvo za žrtve nasilja, kmetijo
Zupančič).
V enem izmed dolgih programov so spoznavali načela dokumentiranja (skeniranje, razvrščanje,
knjiženje, deklariranje ipd.), založništva, digitalizacije.
Drugi so se posvečali izobraževanju o osebni higieni in higieni delovnih prostorov, ob tem so spoznavali
načela zdravega življenjskega sloga, spoznavali tekstil, šivali.
Večkrat se omenjajo računalniške urice oz. tečaji, v več primerih so izvajali tudi jezikovne tečaje
(omenjajo angleščino, nemščino, ruščino), snemali so kratki film, pisali poezijo, prozo, izvajali
potopisna predavanja, se učili cestnoprometnih predpisov, načel astronomije ipd.
V enem dolgem programu SA so uporabniki spoznavali recikliranje, v drugih so imeli zdravstveno vzgojo
(preprečevanje kajenja, zdravo hujšanje, šport), učenje sprejemanja, strpnosti, šivanja, ekonomike v
gospodinjstvu.
Modul 4
Aktivnosti
V četrtem modulu so se z uporabniki že usmerjali k izhodom, glede na izkušnje posameznikov so iskali
primerne zaposlitve oziroma druge izhode. Navezovali so stike s potencialnimi delodajalci, pripravljali
končna poročila o izvedbenih načrtih. Povezovali so se tudi z raznimi ustanovami, programi in
organizacijami ter kandidate vključevali v usposabljanja. Ena izmed organizacij omenja razvoj poslovnih
idej uporabnikov, strokovno pomoč pri iskanju prostih delovnih mest.
Nekateri so se bolj posvečali individualnim pogovorom, drugi so izvajali pogovorne skupine in treninge
socialnih ter komunikacijskih veščin, izboljšanju finančnih kompetenc. Omenjajo se interne evalvacije,
pri enem izvajalcu pa tudi druženje in šport.
Metode dela
Izvajalske organizacije so organizirale srečanja kandidatov z delodajalci, pa tudi s strokovnimi delavci
ZRSZ, CSD. Delali so ob pomoči strokovnega delavca, mentorja, se učili skozi delo, iskali zaposlitve.
Pri nekaterih se bolj omenjajo diskusije, pogovori v skupini in okrogle mize, z uporabniki so izvajali
aktivnosti skupinske interakcije, skupnostno socialno delo. Drugi pa so tudi v tem modulu več
pozornosti posvečali individualnem delu z uporabniki, spodbujali so kreativnost uporabnikov, njihovo
samostojnost in jih pripravljali na poročanje o opravljenih korakih.
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Konkretne vsebine
V splošnem so v tem modulu največkrat iskali izhode, zaposlitve, navezovali so stike s strokovnimi
delavci ZRSZ, s potencialnimi delodajalci, v nekaterih podjetjih so si ogledali proizvodnjo, iskali
poslovne priložnosti za uporabnike, kandidatom so pomagali izpopolniti življenjepise, jih pripravljali na
razgovore, z njimi so delali na samopodobi in asertivnosti.
Pripravljali so končna poročila o izvedbenih načrtih. Navajajo se tudi delavnice prenosa znanja in veščin
na souporabnike, ob koncu pa tudi individualni in skupinski razgovori o možnih izboljšavah programa.
Tudi v tem modulu so z namenom sprostitve in dviga motivacije igrali socialne in družabne igre.
V enem od dolgih programov so opravljali razna založniška in kopirniška dela, posvečali so se razvijanju
ročnih spretnosti.
Modul 5
Aktivnosti in metode dela
V tem modulu je sledilo spremljanje uporabnikov po koncu programa, spremljali so napredek pri
izvajanju delovnih aktivnosti pri zunanjih delodajalcih, motivirali so jih v smeri izhodov. Sodelovali so z
UD, CSD, MDDSZ. Nekateri omenjajo zaključni dogodek – srečanje in zaključno ekskurzijo.
Skupaj z uporabniki in ostalimi deležniki so izvajali evalvacijo programa, izvajali so dodatne pogovore v
skupini in dodatno individualno delo oziroma pogovore.
Konkretne vsebine
Izvajalci so uporabnike podpirali in jih usmerjali k aktivnemu pristopu na trg dela, povezovali so jih z
delodajalci v okolju in z ustreznimi institucijami. Predstavljali so različne oblike dela, različne
kvalifikacije ter spremljali delovne aktivnosti uporabnikov pri delodajalcih.
Pogosto so še vedno opravljali individualne motivacijske in razbremenilne razgovore ter delavnice o
tesnobi, ki naj bi uporabnikom pomagale pri nadaljnjem spopadanju s stresom, spremljali napredek
posameznika, zapisovali konkretno dosežene cilje. Pri enem izmed izvajalcev se omenjajo tudi
skupinska srečanja na teme, ki so si jih zbrali uporabniki sami.
Ob koncu so, kot že omenjeno, nekateri izvedli zaključno ekskurzijo in dogodek ter skupaj evalvirali
celotno izvedbo programa.
Soočanje s heterogenostjo skupine in nihanjem motivacije uporabnikov dolgih programov
Na podlagi odgovorov koordinatorjev SA smo že v prvem vmesnem poročilu (glej Trbanc idr. 2018a)
ugotavljali, da so bile skupine uporabnikov dolgih programov SA zelo heterogene, s čimer je več
izvajalcev imelo težave. Tako smo želeli od strokovnih vodij dolgih programov izvedeti, kako so se
soočili s heterogenostjo uporabnikov v skupini ter hkrati kako so se soočili z nihanjem motivacije
uporabnikov v skupini.
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Več kot 90 % izvajalcev dolgih programov ocenjuje, da so se ustrezno odzvali na heterogenost skupine,
v enaki meri pa ocenjujejo tudi, da so se primerno odzvali na nemotiviranost in nihanje motivacije
uporabnikov. Pri obeh vprašanjih nihče ni izbral odgovora »ne«.
Večina izvajalcev je zaradi heterogenosti skupine, različnih želja, pričakovanj, potreb, izkušenj in
motiviranosti uporabnikov programa le tega sproti prilagajala in dopolnjevala. Prilagoditve in
dopolnitve so se nanašale tako na vsebino oziroma aktivnosti programa kot tudi metode dela, pristope
oziroma samo izvedbo programa. Ponekod so program skušali prilagoditi večini v skupini, ponekod so
prilagajali in dopolnjevali le določene dele programa npr. tretji (izvedbeni) modul, v katerem so bili
uporabniki vključeni v delovni proces oziroma usposabljanje, v enem programu so poiskali novega
zunanjega partnerja za izvedbo tega dela programa. Zaradi heterogenosti skupine je bilo v programih
treba izvesti več intervencij, individualnih razbremenilnih razgovorov, posredovanj koordinatorja,
veliko je bilo informiranja in razreševanja različnih situacij. V določenih primerih so se izvajalci povezali
z zunanjimi strokovnjaki ter uporabnike napotovali na obravnavo in pomoč izven njihove organizacije.
Nekaj izvajalcev dolgih programov je omenilo, da so heterogene uporabnike pričakovali ter prav zaradi
tega že v izhodišču program zastavili zelo raznoliko, zelo pestro. Uporabnike so ves čas spodbujali, da
so se vključili v različne aktivnosti in dejavnosti programa, kar pomeni, da so lahko dobili različne
izkušnje, lahko poskusili različne stvari ter na ta način lažje ugotovili kaj jim je bližje, kaj jim leži in kaj
ne.
V enem izmed programov menijo, da so z določitvijo minimalnih skupnih načel oziroma pravil
obnašanja in delovanja, ki se jih morajo v skupini držati, dosegli nek osnoven konsenz pri uporabnikih
programa, zaradi česar jim vsebine in metod dela v programu tekom izvedbe ni bilo treba prilagajati in
spreminjati.
Zanimalo nas je tudi, kako so se v programih soočili z nihanjem motivacije pri uporabnikih. K temu
izzivu so izvajalske organizacije pristopile različno. 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, skušali uporabnike v skupini
kar se da povezati, izpostaviti, da je prispevek vsakega posameznika v skupini pomemben, njegovo
vztrajanje, napredek, izkušnje, skratka preko poudarjanja pomena posameznika za celotno skupino
spodbuditi motivacijo za sodelovanje in vztrajanje v programu. Ob tem omenjajo, da so nekateri
posamezniki, ki niso bili zainteresirani in motivirani za sodelovanje v programu (npr. osebe s težavami
v duševnem zdravju, odvisniki), odšli (izstopili) ob začetku tretjega modula ali pa potem kasneje ob
začetku poletja.
Uporabnike, pri katerih so zaznali upad motivacije, so spodbujali in se z njimi posebej pogovorili.
Izpostavljajo tudi opažanje, da se je na splošno negativno razpoloženje med nekaterimi uporabniki,
upad motivacije, negativna nastrojenost lahko zelo hitro razširila po celotni skupini, zato je bilo treba
dinamiko v skupini pozorno spremljati in se hitro odzvati na tako situacijo. Da bi preprečili tovrstne
situacije so na podlagi izraženih želja in interesov uporabnikov že sproti prilagajali vsebine programa
ter (delovno) okolje. Nekateri izpostavljajo, da so za izboljšanje počutja uporabnikov v programu uvedli
več manjših odmorov, več časa za malico, krajše razgibavanje med posameznimi aktivnostmi, krajše
sprehode v okolico in podobno.
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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 predebatirali in »evalvirali« pretekli teden. Izvajalci so na ta način že sproti dobili
povratne informacije uporabnikov, ki so jih potem skušali upoštevati pri korigiranju programa za
vnaprej.
Eden izmed izvajalcev dolgega programa izpostavlja, da je nihanje motivacije uporabnikov, njihove
stiske in težave treba razumeti, biti hkrati odprt za spremembe v programu in hkrati vztrajati pri
začrtani smeri. Izpostavljajo tudi pomen kakovostnega programa, vsebin, ustreznih metod dela in
strokovnega dela z vključeno ranljivo populacijo ter sledenje ciljem individualnih načrtov posameznih
uporabnikov.
Individualni izvedbeni načrt
Vseh 22 respondentov (strokovnih vodij dolgih programov) je v uvodnem modulu skupaj z uporabniki
pripravilo individualne izvedbene načrte, ki se nanašajo na uporabnikovo vlogo v izbranem dolgem
programu socialne aktivacije. Pri tem jih je 13 (59,1 %) v celoti upoštevalo vsebino uporabnikovega
individualnega dogovora, 36,4 % jih je vsebino individualnega dogovora upoštevalo, kolikor se je dalo
glede na predvidene vsebine programa, pri enem izmed izvajalcev pa vsebine niso upoštevali. Kot
razlago navajajo poglede njihovih uporabnikov, da je dogovor »copy paste« zaposlitvenega načrta, oni
pa so nato gradili na zaupanju in pripravili individualni izvedbeni načrt, ki se povečini ni spreminjal do
konca.
Večina izvajalcev dolgih programov (63,6 %) je med izvajanjem programa pri nekaj uporabnikih
individualni izvedbeni načrt še revidirala, 18,2 % jih je načrt revidiralo pri večini, prav toliko pa jih ni
čutilo potrebe po revidiranju.
Zanimalo nas je, kako pogosto so izvajalci dolgih programov spremljali izvajanje aktivnosti in nalog iz
izvedbenega načrta uporabnikov. Glede na odgovore anketirancev so jih spremljali različno pogosto,
in sicer najpogosteje mesečno (ob mesečnem individualnem poročanju), nekateri tedensko, ali pa po
vsakem modulu, z izjemo tretjega modula, v katerem so izvajanje izvedbenega načrta spremljali
dvakrat. Nekateri izvajalci so v anketi navedli le, da so izvedbene načrte uporabnikov programa
spremljali redno, pogosto ali pa po potrebi.
Izvajanje aktivnosti in nalog iz izvedbenega načrta uporabnikov so izvajalci spremljali preko
individualnih razgovorov z njimi, preko opazovanja in spremljanja dinamike v skupini, angažmaja,
obnašanja in zainteresiranosti posameznikov v programu, preko skupinskih razgovorov z uporabniki in
sestankov tima oziroma sodelavcev v programu (strokovni vodja, strokovni delavci in drugi – tudi
zunanji – izvajalci programa).
V zvezi s pripravo, spremljanjem in morebitnim revidiranjem izvedbenega načrta so se trije izvajalci
dolgih programov soočili z določenimi težavami, več kot 85 % pa jih težav ne navaja.
Tisti izvajalci dolgih programov, ki so se pri pripravi, spremljanju in morebitnem revidiranju izvedbenih
načrtov soočili s težavami, omenjajo, da si nekateri uporabniki pogosto premislijo, so nepredvidljivi in
se, na primer, enkrat strinjajo z napisanim, drugič pa ne. Omenjajo tudi, da so se včasih pojavile težave
po pogovoru uporabnika s koordinatorjem SA, zaradi česar so potem korigirali izvedbeni načrt. Težave
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pa so se pojavile tudi zaradi takratnega stanja nekaterih uporabnikov, njihove nizke samopodobe, težav
pri prilagajanju na nastale okoliščine in spremembe ter nepriznavanja lastnih omejitev.
Napotitve uporabnikov v druge dejavnosti in programe
Praktično vsi izvajalci (95,2 %) so uporabnike tekom izvajanja dolgih programov SA napotovali tudi v
nekatere druge dejavnosti in programe (izven njihovega programa), s katerimi naj bi uresničili
zastavljene cilje. Najpogosteje je šlo za napotitve v programe, predavanja in delavnice za izboljšanje
njihovih kompetenc in zaposljivosti. Udeležili so se različnih izobraževalnih programov, podjetniške
akademije, se vključili v coworking skupnost, obiskali podjetniški inkubator, tehnološki park, nekatere
lokalne delodajalce in bili pri njih na delovni praksi oziroma usposabljanju. Zlasti v tretjem modulu so
uporabniki v večini programov podrobno spoznali delo pri zunanjih partnerjih, v konkretnem delovnem
okolju, kar je bilo z vidika pridobivanja novih izkušenj, navezovanja novih stikov, vključevanja v delovno
okolje, še posebej dragoceno.
Težave pri izvajanju dolgih programov, katere izhajajo iz zunanjih okoliščin
Slabih 82 % sodelujočih izvajalcev dolgih programov pri svojem izvajanju programov SA prepoznava
določene zunanje okoliščine, ki jih ovirajo in na katere ne morejo vplivati. Strnemo jih lahko v nekaj
skupin:
-

-

-

-

okoliščine, povezane s financami: izvajalci omenjajo, da v okviru programa niso imeli dovolj
sredstev za nakup materiala za izvedbo nekaterih delavnic, da niso imeli dovolj sredstev za
zunanje sodelavce, da zaradi nedelovanja oziroma tehničnih težav informacijskega sistema eMA ni bilo pravočasnih izplačil, da na splošno finančna konstrukcija celotnega projekta ni bila
ustrezna, saj je bilo predvideno zalaganje sredstev s strani izvajalca preobsežno; izvajalci so v
ta namen najemali kredite. Izvajalci navajajo tudi, da bi bilo v finančnih postavkah potrebne
več fleksibilnosti, pričakovali pa so tudi večji delež za posredne stroške. Eden od izvajalcev
omenja, da razpoložljivih oziroma odobrenih sredstev niso mogli počrpati do konca, saj so imeli
v programu veliko predčasnih pozitivnih izhodov (zaposlitev).
Okoliščine, povezane s kadri: izvajalci opozarjajo, da bi za delo s tako zahtevno in heterogeno
populacijo potrebovali strokovnjake s specifičnimi znanji, kompetencami in izkušnjami (npr.
psihologa in psihiatra) ter na splošno več strokovnega kadra, saj so bile skupine za odobreno
število kadra na dolg program preobsežne.
Okoliščine, povezane z naročnikom projekta (MDDSZ): nekaj izvajalcev izpostavlja obsežno
birokracijo, veliko poročanja in slaba navodila za izpolnjevanje različnih obrazcev in poročil.
Pričakovali so več podpore, odzivnosti in sodelovanja s strani MDDSZ ter tudi bolj ustrezen
odnos do njih kot izvajalcev programov.
Drugo: izvajalci omenjajo še neustrezno izbiro kandidatov za vključitev v program (želeli bi si,
da bi lahko vplivali na izbor kandidatov za vključitev, saj nekateri uporabniki v že izvedenem
programu dejansko niso sodili v program socialne aktivacije); previsok znesek DSP, ki vpliva na
nemotiviranost prejemnikov; slabo sodelovanje s koordinatorjem SA, CSD in UD ter slabo
koordinacijo omenjenih služb oziroma deležnikov.
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Izhodi uporabnikov po zaključku dolgega programa SA
S težavami pri načrtovanju aktivnosti v smeri izhodov uporabnikov se je soočala dobra polovica (54,5
%) izvajalcev programov SA. Izvajalci med težavami omenjajo naslednje:
-

-

-

Za nekatere uporabnike je bilo težko iskati ustrezne izhode, saj ne sodijo ne na odprt trg dela
in ne v zaposlitveno rehabilitacijo (ne v zaposlitev in ne na področje invalidskega varstva). Gre
za osebe, ki imajo ponavljajoče se zdravstvene težave (npr. prekomerna teža, bolečine v
hrbtenici, lažje oblike težav v duševnem zdravju) ali mogoče lažjo motnjo v duševnem razvoju,
in so zainteresirane za nadaljnje delo ali vključitev v kak program, vendar je le to težko najti.
Časovna neusklajenost APZ (javnih del) in zaključka programov socialne aktivacije, zaradi česar
se uporabniki slednjih ne bodo mogli vključiti v javna dela.
Pri nekaterih uporabnikih je zaznati nemotiviranost za zaposlitev, saj s prejemanjem DSP-ja,
ostalih pravic iz javnih sredstev in občasnim delom na črno lahko pridobijo toliko sredstev,
kolikor bi jih z zaposlitvijo. Tako se tudi lahko izognejo povračilu dolgov, ki jih imajo. Nekateri
se ne želijo premakniti iz cone udobja, niso zainteresirani za spremembe oziroma pozitivne
izhode kot jih razumejo izvajalci oz. celoten projekt socialne aktivacije.
Različno tolmačenje (med MDDSZ in izvajalci) kaj v smislu izhodov po koncu vključitve v
program SA predstavljajo pridobljene kompetence, znanja in certifikati uporabnikov.

V povprečju izvajalci dolgih programov SA niso najbolj optimistični glede možnosti uporabnikov, da se
po zaključku programa (ali že tekom programa) zaposlijo na odprtem trgu dela. V povprečju to
možnosti pripisujejo 42,5 % uporabnikom dolgih programov SA, pri čemer so bile razlike v ocenah
izvajalcev dolgih programov zelo velike: po oceni do uporabnikov 'najbolj kritičnega' izvajalca bi se
lahko na prostem trgu zaposlilo le 6 % uporabnikov, po oceni do uporabnikov 'najmanj kritičnega'
izvajalca pa bi se lahko na prostem trgu zaposlilo 70 % uporabnikov dolgih programov.9
Slika 3.4: Ocene izvajalcev dolgih programov SA o tem, kolikšen delež uporabnikov programov se po njihovem
mnenju lahko zaposli na odprtem trgu dela

Ocena izvajalcev dolgih programov na eni strani temelji na že realiziranih izhodih v zaposlitev na
odprtem trgu dela ter na realnih možnostih in interesih uporabnikov, da bi se zaposlili (npr. osebe so
tik pred zaposlitvijo ali pa izvajalec ocenjuje, da imajo realne možnosti, da se bodo v kratkem zaposlile),
9

Možno je, da te razlike v ocenah zaposljivosti uporabnikov niso le posledica različnih pogledov in razumevanj
izvajalcev dolgih programov glede uporabnikov, ampak da so bile v dolge programe (v različnih RME) dejansko
vključene skupine uporabnikov, ki so se razlikovale glede svoje zaposljivosti na odprtem trgu dela.
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na drugi strani pa na podlagi opazovanj in razgovorov s tistimi, ki takih interesov nimajo, niso motivirani
za zaposlitev, se jim (po njihovem mnenju) ne splača, ali pa je zaradi objektivnih razlogov (npr.
zdravstvenih, socialnih) malo verjetno, da bodo zaposlitev dobili.
Kljub zgornjim ocenam pa kot najprimernejše in najustreznejše izhode za uporabnike programov
socialne aktivacije izvajalci najpogosteje navajajo zaposlitev tako na odprtem trgu dela, kot v okviru
APZ (učne delavnice, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu), samozaposlitev ali delo s
skrajšanim delovnim časom. Nekaj jih ocenjuje, da bi bili ustrezni izhodi lahko tudi zaposlitvena in
poklicna rehabilitacija, vključitev v prostovoljno delo, vključitev oziroma nadaljevanje formalnega
izobraževanja in usposabljanja, pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, pridobitev ustreznih
certifikatov, spričeval, vozniškega izpita in podobne kvalifikacije, ki bi osebam izboljšale položaj na trgu
dela in njihovo zaposljivost. Za nekatere uporabnike pa bi bilo po ocenah izvajalcev dolgih programov
najprimerneje, da bi se vključili v ustrezne socialnovarstvene programe, rehabilitacijske, zdravstvene
in psihosocialne programe (npr. na področju preprečevanja in zdravljenja zasvojenosti).
Sodelovanje z drugimi deležniki v socialni aktivaciji
Večina, 63,6 % izvajalcev dolgih programov, jih je že pred začetkom ali takoj po začetku izvajanja
programa vzpostavila stike s potencialnimi delodajalci v lokalnem/regionalnem okolju, slabih 32 % jih
je to storilo kasneje, med potekom programa, eden izmed izvajalcev pa bolj proti koncu programa, in
sicer na podlagi želja in interesov uporabnikov (npr. trgovina za male živali). Že prej so se povezali z
nekaterimi velikimi delodajalci v posameznih regijah (npr. Krka, Mercator, Spar, Revoz, Akrapovič,
Cablex, Kolpa, Oasis, Polycom), z domovi za starejše, javnimi (občinskimi) zavodi (vrtci, osnovnimi
šolami, knjižnicami, muzeji), z invalidskimi in socialnimi podjetji ter z območnimi obrtnimi zbornicami.
Stike so navezali tudi z avtoprevozniškimi podjetji, računovodskimi servisi in zaposlitvenimi agencijami,
preko katerih bi uporabniki tudi lahko prišli do zaposlitve. Nihče ni navedel, da stikov ne bi vzpostavili,
ker delodajalci ne bi bili zainteresirani ali pa ker se jim ne bi zdelo potrebno.
Stike so načeloma vzpostavili sami, le en respondent navaja pomoč ZRSZ.
Izvajalci dolgih programov SA najpogosteje sodelujejo (so v neposrednem stiku v živo, po telefonu ali
mailu) s koordinatorji SA v njihovi regiji. Stike z njimi ima 54,5 % izvajalcev vsaj enkrat tedensko, še
36,4 % pa navaja stike nekajkrat mesečno. V povprečju so izvajalci dolgih programov s tem
sodelovanjem tudi najbolj zadovoljni, ocenjujejo ga z oceno 4,4 (na lestvici od 1 do 5), več kot polovica
vprašanih pa je sodelovanju prisodila najvišjo možno oceno.
Tisti, ki s koordinatorji SA v njihovi regiji slabše sodelujejo, pojasnjujejo, da bodisi ni nekega
sistematičnega sodelovanja po določenem protokolu, ampak gre za »adhoc« sodelovanje in
nenapovedane obiske, ali pa sodelovanja (zlasti na začetku izvajanja programa) sploh ni bilo (kasneje
se je to izboljšalo). Pripombe izvajalcev se vežejo tudi na pogoste zamenjave na pozicijah
koordinatorjev SA, za njihovo nestrokovnost in neodzivanje v težjih situacijah oziroma primerih.
Odgovori izvajalcev, ki s sodelovanjem s koordinatorji SA niso zadovoljni, kažejo tudi na različno
razumevanje vloge koordinatorja v celotnem projektu.
Z MDDSZ (s skrbnikom pogodbe) je bilo največ (54,5 %) izvajalcev dolgih programov v stiku nekajkrat
mesečno, še 18,2 % je takšnih, ki so imeli stike z MDDSZ vsaj »enkrat tedensko«, ostali pa so izbrali
opcijo »enkrat mesečno«. Sodelovanje z ministrstvom sicer najpogosteje ocenjujejo z oceno dobro
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(4/5), slabih 23 % jih sodelovanje ocenjuje tudi kot zelo dobro (5/5), a je po drugi strani tudi dobrih 18
% takšnih, ki sodelovanje ocenjuje z oceno zelo slabo (1/5) ali slabo (2/5).
Tisti, ki z MDDSZ oziroma skrbnico ali skrbnikom njihove pogodbe na MDDSZ slabše sodelujejo,
navajajo, da so razna navodila in obrazce od MDDSZ dobili prepozno, da so neodzivni oziroma slabše
odzivni (tako preko telefona kot tudi elektronke pošte), postopki pri reševanju zadev so dolgotrajni, pri
odgovorih pa velikokrat le citirajo razpis. Omenjajo tudi, da so imeli izobraževanje za uporabo e-ME
šele junija letos, kar je po njihovem mnenju povsem prepozno ter da ta informacijski sistem potem dlje
časa ni delal oziroma je imel obilo tehničnih težav. Eden izmed izvajalcev je glede sodelovanja z MDDSZ
omenil, da niso bili deležni njihove pomoči v situaciji, ko uporabniki njihovega programa niso hoteli
sodelovati s partnerjem izvajalca. Pri razreševanju skoraj brezizhodne situacije so pričakovali ustrezno
pomoč MDDSZ, le to pa ni izpolnilo njihovih pričakovanj. Eden izmed sodelujočih izvajalcev je omenil,
da je skrbnica pogodbe na MDDSZ pogosto odsotna, kar vpliva na kakovost sodelovanja z njimi, nekaj
pa jih je izpostavilo oceno o nekompetentnosti in neizkušenosti skrbnikov pogodb na MDDSZ za
reševanje situacij, s katerimi se srečujejo izvajalci.
Redkeje izvajalci dolgih programov sodelujejo z ZRSZ oz. uradi za delo, saj eden izmed izvajalcev z njimi
niti ne sodeluje, nihče ne sodeluje vsak teden, več kot 45 % jih sodeluje manj kot enkrat mesečno,
ostali pa sodelujejo enkrat ali nekajkrat mesečno. Več kot polovica izvajalcev je sodelovanje z uradi za
delo ocenila kot dobro (4/5), slabih 10 % kot zelo dobro, eden izmed izvajalcev pa je sodelovanje ocenil
kot zelo slabo (1/5).
Tisti izvajalci dolgih programov, ki sodelovanje z ZRSZ oziroma UD ocenjujejo kot slabše, pojasnjujejo,
da je ta ocena posledica slabe odzivnosti ali pa neodzivnosti zavoda. Več izvajalcev, ki so slabo ocenili
sodelovanje z uradi za delo na njihovem območju, z njimi bodisi redko ali pa sploh ne sodelujejo.
Določeni uradi za delo namreč v času trajanja programov socialne aktivacije ne vidijo smisla v
sodelovanju z izvajalci, saj so jim za ta čas »predali« ljudi, ki so bili pred tem pod njihovim okriljem.
Izpostavili so, da se lahko z njimi povežejo spet ob izteku programov SA. Dva izvajalca dolgih programov
omenjata, da bi si želela več sodelovanja pri predstavitvi in informiranju uporabnikov o ukrepih APZ.
Eden izmed izvajalcev izpostavlja, da je določen urad za delo v času trajanja prvega, drugega in prve
polovice tretjega modula napotoval nekatere njihove uporabnike na razgovore za zaposlitev. Šlo je za
zaposlitve za nekaj mesecev na delovnih mestih, za katere napoteni uporabniki niso bili primerni. Eden
od uporabnikov se je tako v obdobju izvajanja drugega modula tudi zaposlil, vendar že po treh mesecih
odstopil od pogodbe (prenehal z delom). Eden izmed izvajalcev tudi kritizira stališče zavoda, da izhod
v (nadaljnje) izobraževanje po 26. letu starosti uporabnika ni več smiseln.
Tudi s CSD sodelujejo nekoliko slabše, saj dva izvajalca dolgih programov sodelovanja niti ne navajata,
nihče ne navaja tedenskega sodelovanja, večina (72,7 %) jih s CSD sodeluje manj kot enkrat mesečno,
18 % pa jih sodeluje enkrat mesečno ali nekajkrat mesečno. Tudi sodelovanje s CSD dobrih 18 %
ocenjuje z najnižjima dvema ocenama, najvišji delež (45,5 %) pa mu pripisuje oceno 4/5.
Tisti izvajalci dolgih programov, ki sodelovanje s CSD ocenjujejo kot slabše, omenjajo, da v bistvu
kakovost sodelovanja težko komentirajo, saj z njimi sodelujejo redko, ali pa sploh ne. Eden izmed
izvajalcev je omenil, da pogreša večjo angažiranost CSD ter željo, da bi v programe SA napotovali
kandidate, ki tja sodijo. Eden izmed izvajalcev omenja, da CSD ne poznajo dobro oseb, ki so jih napotili
v socialno aktivacijo. Po njihovem mnenju ne poznajo njihove preteklosti, trenutnih razmer in situacije
doma ter konkretnih težav, s katerimi se srečujejo. Eden izmed izvajalcev, ki izvaja dolg program SA na
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območju treh CSD-jev, dobro sodeluje le z enim CSD. Strokovni delavci tega centra dobro poznajo svoje
uporabnike, so ažurni, odzivni, redno prisotni na sestankih z izvajalcem ter tudi dobro poznajo njihov
program. Predstavniki ostalih dveh CSD-jev ne prihajajo redno na sestanke, ne poznajo vsebin
programa, ne vedo kako poteka, kakšne težave se pojavljajo in kako jih skuša izvajalec reševati.
Izvajalec je do sodelovanja z omenjenima CSD-jema zelo kritičen.
Izvajalci dolgih programov SA med seboj praktično ne sodelujejo oziroma sodelujejo redko, saj tega
sodelovanja ne navaja kar 22,7 % izvajalcev, 40,9 % pa z drugimi izvajalci sodeluje manj kot enkrat
mesečno. Po drugi strani eden z njimi sodeluje vsak teden, slabih 32 % pa je takšnih, ki z drugimi
izvajalci sodelujejo enkrat oziroma nekajkrat mesečno. Najpogosteje (v polovici primerov) so izvajalci
dolgih programov sodelovanje z drugimi izvajalci ocenili z oceno 4/5, a so mnenja kljub temu dokaj
deljena, saj sta po dva izvajalca temu sodelovanju pridala oceni zelo dobro (5) in zelo slabo (1).
Slika 3.5: Ocena sodelovanja z ostalimi deležniki v projektu SA na lestvici od 1 (najmanjše strinjanje) do 5
(največje strinjanje); (povprečne ocene, izvajalci dolgih programov)
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Razumevanje vloge koordinatorja SA
V anketi nas je zanimalo, kako izvajalci razumejo vlogo koordinatorjev SA v sistemu, zlasti z vidika
odnosa z njimi. Vlogo koordinatorjev razumejo dokaj enotno, saj so si odgovori različnih izvajalcev med
seboj podobni. Koordinatorje SA vidijo kot povezovalce različnih akterjev oziroma deležnikov v sistemu
socialne aktivacije, ki delajo v korist uporabnikov, kot posrednike, mediatorje, motivatorje in
supervizorje. Njihova vloga je po mnenju izvajalcev dolgih programov ključna pred začetkom izvajanja
programa (in na njegovem začetku), ko se pripravljajo nabori kandidatov za vključitev v programe, ter
ob zaključku programa, ko je treba skupaj z uporabniki iskati ustrezne, pozitivne izhode zanje. V tem
obdobju naj bi bila vloga koordinatorja SA kot veznega člena, posrednika in zagovornika uporabnika v
odnosu z delodajalci in različnimi institucijami ključna. Več izvajalcev meni, da bi morali koordinatorji
SA zagotavljati predvsem pomoč (strokovno, tehnično, moralno) izvajalcem pri izvajanju programov
SA, jim stati ob strani, nuditi vso potrebno podporo, v odnosu z njimi pa zavzeti vlogo partnerja in ne
kontrolorja ter nadzornika. Omenjajo tudi, da koordinatorji SA ne bi smeli posegati v avtonomnost
izvajalca pri izvajanju programa. Nekaj izvajalcev koordinatorje vidi kot podaljšano roko ministrstva,
tako da se na njih obrača tudi v zvezi z vprašanji, ki se vsebinsko nanašajo na MDDSZ. Eden izmed
izvajalcev dolgih programov SA tudi predlaga, da naj v prihodnje tedenske nagrade uporabnikom
izplačujejo koordinatorji SA.
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Najprimernejše ciljne skupine za dolge programe SA, vsebinska in časovna ustreznost programov,
uspešni pristopi dela z uporabniki ter predlogi za spremembe v prihodnjem razpisu
Izvajalce dolgih programov smo povprašali, za koga (za katere ciljne skupine) so dolgi programi SA
najprimernejši. Več izvajalcev meni, da je izbrana ciljna skupina ustrezna, pri tem pa dodajajo, da bi
bilo smiselno dvigniti zgornjo starostno mejo (npr. na 55. let). Kot skupino, za katero so dolgi programi
SA najprimernejši, izpostavljajo brezposelne osebe (ne nujno samo dolgotrajno), ki se želijo zaposliti;
torej imajo željo in motivacijo za (ponoven) vstop na trg dela, vendar pri tem rabijo nekaj več podpore,
se ne znajdejo, so neuspešni, ne poznajo svojih omejitev, skratka se v tem smislu na trgu dela pojavljajo
kot ranljiva skupina. Večkrat kot ključno izpostavljajo zainteresiranost, motiviranost, voljo in željo po
zaposlitvi, po spremembi, po nečem novem. Ključna se jim zdi prostovoljna vključitev in v tem
kontekstu tudi izpostavljajo pomen začetne motivacije, ki se zgodi že na CSD oziroma na UD, ki
predstavlja vstopno točko za vstop v sistem socialne aktivacije. Nekaj izvajalcev je izpostavilo, da dolgi
programi socialne aktivacije niso primerni za osebe s težavami v duševnem zdravju ter zasvojene. Oseb
z zaznanimi težavami z odvisnostjo od alkohola ali drog ter s težavami v duševnem zdravju ne bi smeli
napotovati v te programe.
Večina izvajalcev dolge programe SA, kot so trenutno zastavljeni, ocenjuje kot smiselne in učinkovite,
vendar le za tiste uporabnike, ki imajo določeno stopnjo motivacije, energije in volje za učenje,
pridobivanje novih kompetenc in znanj ter za kakršnokoli spremembo v svojem življenju (vključno z
zaposlitvijo). Menijo, da bi bilo treba več pozornosti nameniti naboru kandidatov za vključitev,
pogovorom z njimi, motivaciji in spodbudam za vključitev, torej nekoliko resneje pristopiti k pripravi
nabora kandidatov ter več delati z njimi pred vstopom v program.
Sami dolgi programi SA se večini izvajalcev zdijo predolgi tako v smislu trajanja celotnega programa (11
mesecev), kot tudi v smislu dnevne vključitve uporabnikov v program (pet do šest ur dnevno). Nekaj
izvajalcev je poudarilo, da se jim izvajanje dolgih programov SA zdi smiselno do takrat, dokler bo
obstajala ciljna skupina za vključitev. Ponekod imajo očitno že težave z zadostnim številom kandidatov,
ki bi jih lahko vključili. Eden izmed respondentov pa na drugi strani izpostavlja, da so programi še kako
smiselni, saj se ob splošnem nižanju brezposelnosti in višanju zaposlenosti v državi, trgu dela
približujejo tudi bolj ranljive skupine, ki so v času krize še posebej težko vstopale na trg dela. V času
večjega povpraševanja delodajalcev po različnih kadrih oziroma delavcih imajo večje možnosti za
zaposlitev tudi te skupine, v programih socialne aktivacije pa si lahko dvignejo in izboljšajo svoje
zaposlitvene in druge kompetence.
Kot omenjeno, večina (63,6 %) izvajalcev dolgih programov meni, da bi bilo smiselno dolge programe
SA skrajšati. Največ izvajalcev je kot ustrezno dolžino trajanja programov navedlo obdobje šestih
mesecev, nekoliko manj pa obdobje osmih mesecev. Med predlogi za primerno dolžino trajanja
programov se pojavljajo še tri mesece, sedem mesecev ter od devet do deset mesecev. Izvajalci dolgih
programov so pokomentirali tudi dolžino dnevne vključitve, in sicer se jim zdi najprimerneje, da bi bili
uporabniki vključeni po štiri ure na dan.
Zelo visok (90,1 %) je delež tistih izvajalcev, ki menijo, da bi bilo treba glede dolgih programov SA v
naslednjem javnem razpisu za izvajalske organizacije kaj spremeniti. Glede sprememb v naslednjem
javnem razpisu za dolge programe SA imajo izvajalci kar nekaj predlogov. Vsebine predlogov so v veliki
meri povezane z zunanjimi okoliščinami, na katere izvajalci niso mogli vplivati (glej razdelek o težavah
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pri izvajanju dolgih programov SA), so pa vplivale na izvedbo njihovega programa. Strnemo jih lahko v
nekaj skupin:
-

-

-

-

predlogi sprememb, ki se nanašajo na finance: spremeniti finančno konstrukcijo, izvajalcem bi
morali omogočiti prerazporejanje stroškov med postavkami, dogovoriti pred-financiranje,
uvrstiti določene stroške med upravičene stroške.
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, zlati
pozitivne izhode, med pozitivne izhode dodati tudi zaposlitveno rehabilitacijo.
Predlogi sprememb povezani z administracijo in poročanjem: poenostaviti in zmanjšati
postopke poročanja, zmanjšati administrativna in birokratska bremena izvajalcev, poenostaviti
računovodske postopke.
Predlogi sprememb, ki se nanašajo na uvedbo pogojevanja prejemanja DSP in nagrajevanja ter
sankcioniranja uporabnikov: prejemanje DSP bi morali pogojevati z aktivno udeležbo v
programu; če torej zdrava oseba ne želi sodelovati in biti aktivna (v programu ali pa se zaposliti,
če obstajajo možnosti), naj ne prejema DSP-ja; zavzete in vestne uporabnike programov bi
lahko nagradili, nevestne pa sankcionirali.
Drugi predlogi: skrajšati dolžino programa; skupaj z MDDSZ in CSD natančneje določiti vsebine,
ki se morajo v programu izvajati; izplačevanje tedenskih nagrad uporabnikom programov bi
moralo potekati preko koordinatorjev SA oziroma MDDSZ, saj gre po njihovem mnenju za
socialne transferje; natančneje definirati ciljne skupine; napotovati le tiste kandidate, ki so
motivirani za kakršnekoli spremembe, korake, premike.

Izvajalci so v anketi izpostavili nekaj pristopov ali metod dela, za katere se je izkazalo, da dobro delujejo
pri njihovih uporabnikih.
-

-

-

-

Več izvajalcev je kot pozitivne izpostavilo konkretne procese dela in učenja, t.i. usposabljanje
z delom in učenjem. Gre za spoznavanje delovnega okolja in delo pri konkretnih delodajalcih
dvakrat tedensko v tretjem modulu; za intenzivni tečaj šivanja in likovnih delavnic, na podlagi
katerih nekateri uporabniki nameravajo začeti osebno dopolnilno delo; sodelovanje s
socialnim podjetjem, ki reciklira in preoblikuje odpadne materiale in izdelke v nove proizvode
in podobno.
Izpostavljajo tudi pomen učenja projektnega, faznega dela (načrtovanje, priprava, izvedba,
evalvacija) in predstavitev svojih izdelkov ali storitev navzven.
Uporabnikom veliko pomenijo pozitivne povratne informacije okolja, odzivi in reakcije ljudi.
Dajanje povratnih informacij in deljenje občutij s strani strokovnih delavcev v programu je zelo
pomembno; dajanje možnosti izražanja mnenj, obravnava uporabnikov kot odraslih,
samostojnih osebnosti (nepodcenjujoč odnos do njih); spoštljiv, pristen, odprt, zaupljiv in
sproščen odnos do uporabnikov.
Pomembno je, da si izvajalec vzame čas za individualne razgovore, da se posveti vsakemu
posebej, jih motivira, bodri in spodbuja. Pomembno je tudi, da so uporabniki soudeleženi v
načrtovanju aktivnosti, v sokreiranje vsebin in urnika v programu.
Zelo pozitivno so bila sprejeta predavanja zunanjih strokovnjakov oziroma zanimivih gostov,
okrogle mize, izvedba predavanja ali delavnice s strani uporabnikov, rekreacijske aktivnosti in
izleti v naravo, t.i. filmska terapija (ogled filmov in razprava po tem), biblioterapija ter redno
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prakticiranje jutranjega kroga (ko uporabniki povedo, kako se počutijo, kaj pričakujejo, kaj se
jim je prejšnji dan zgodilo itd.).
Samoocena izvajanja dolgega programa SA
Večina predstavnikov dolgih programov SA svoje delo v programu ocenjuje kot dobro, korektno ali
uspešno. Pojasnjujejo, da so glede na okoliščine (npr. pilotni projekt z vrsto nejasnostmi in
nedorečenostmi, težavna in heterogena populacija, neredni finančni prilivi) dokaj uspešno realizirali
cilje celotnega projekta (zapisane v razpisu), zasledovali kazalnike učinka in določenim uporabnikom
omogočili izboljšanje življenjske situacije in pozitiven izhod.
Kot največje izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu z uporabniki, izpostavljajo vzpostavitev in
vzdrževanje zanimanja, interesa in motivacije uporabnikov v programu. Le ti so pogosto nemotivirani,
ne vidijo smisla v sodelovanju v programu, so nezainteresirani. Soočanje z nihanjem razpoloženja in
motivacije je nekaterim izvajalcem predstavljal velik izziv. Kot oseben izziv izpostavljajo tudi delo s
težavno in izredno heterogeno skupino uporabnikov v programu. Navajajo heterogenost v smislu let,
izobrazbe, delovnih izkušenj, motiviranosti, stopnje sposobnosti prilagajanja in funkcioniranja v
skupini, življenjskih izkušenj in podobno. Omenjajo, da je delo s skupino, ki, na primer, med drugim
vključuje osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe, zasvojene z alkoholom, osebe s kriminalno
preteklostjo, osebo na metadonu, osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju zelo naporno in strokovno
zahtevno. Nekateri menijo tudi, da so bile skupine številčno prevelike.
Nekaterim izvajalcem dolgih programov je poseben izziv predstavljalo iskanje potencialnih
delodajalcev za uporabnike, tako v fazi zagotavljanja delovne prakse in usposabljanja med programom
kot tudi v zadnji fazi programa za morebitno zaposlitev tistih uporabnikov, ki si tega zares želijo.
Eden izmed respondentov omenja, da je skozi izvajanje programa težko hkrati slediti ciljem celotnega
projekta socialne aktivacije določenih na makro ravni ter ciljem in interesom, ki jih imajo uporabniki.
Včasih ti med sabo ne sovpadajo in krmarjenje izvajalcev nekje vmes je eden izmed respondentov
izpostavil kot poseben izziv.
Nekaj izvajalcev dolgih programov je kot poseben izziv pri izvajanju programa izpostavilo tudi zunanje
okoliščine, ki niso povezane z uporabniki, s katerimi so delali. Navajajo, da tekom izvajanja programa
ni bilo zagotovljene zunanje strokovne podpore, da ni bilo rednih finančnih prilivov, da ni bilo spodbud
in podpore od MDDSZ za nemoteno delo ter, da je administracija preobsežna in preveč zakomplicirana.
Slabih 60 % izvajalcev dolgih programov pravi, da bodo v drugem ciklu izvajanja v program vnesli
določene spremembe. Navajajo zelo različne spremembe, več reda in striktnosti pri izvajanju programa
in upoštevanju pravil (postavljanje jasnejših pravil v skupini, strmenje k bolj striktnemu upoštevanju
postavljenih pravil in obvezna udeležba na skupinskih aktivnostih) pa je omenilo več izvajalcev.
Posamični izvajalci pa navajajo še, da bodo že ob začetku programa ločili skupino na tiste, ki
potrebujejo več individualnega dela in podpore in tiste, ki tega potrebujejo manj. Osebe, ki negativno
vplivajo na dinamiko v skupini in niso aktivne, pa bodo izključili. Eden izmed izvajalcev poudarja, da bo
delal več na motivaciji uporabnikov in v samo delo vnesel več psihoterapevtskih pristopov. Dva izmed
izvajalcev bosta dala več poudarka na delovnem usposabljanju pri izvajalcih, prav tako dva bosta uvedla
več zanimivih vsebin, ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci (npr. kuharske delavnice, predavanja in
potopise), eden pa bo prej začel delati na izvedbenem načrtu in ga zapisal bolj podrobno, po korakih.
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Eden izmed izvajalcev še omenja, da bo treba v prihodnje biti bolj pozoren na komunikacijo med in z
uporabniki.
Izvajalci dolgih programov gledano v celoti izvedbo svojega programa ocenjujejo zelo pozitivno, saj na
vprašanje, »ali so zadovoljni z izvedbo«, ni nihče odgovoril z »ne«, dobrih 27 % jih je odgovorilo z
»delno«, kar 72,7 % pa je trditvi pridalo odgovor »da, v celoti«. Večina (slabe tri četrtine) izvajalcev je
torej s svojo izvedbo dolgega programa SA zadovoljna v celoti.
Tisti izvajalci, ki pa vendarle v celoti gledano niso najbolj zadovoljni s svojo izvedbo dolgega programa
SA, pojasnjujejo svojo oceno z razlogi, ki se nanašajo bodisi na uporabnike (npr., da z nekaterimi
uporabniki niso našli skupnega jezika, ali pa da nekaterim uporabnikom niso uspeli najti (skupaj z njimi)
pozitivnega izhoda), ali pa na organizacijo in izvajanje projekta v širšem smislu (npr., da je bil projekt
pripravljen bolj »po domače«, kar je potem vplivalo na samo izvedbo programa, izvajalka(strokovna
vodja programa) pa rada dela sistematično, na podlagi visokih strokovnih standardov in po določenih
predpisih, ali pa da je bilo v projektu veliko birokracije, nepotrebnih administrativnih postopkov,
finančne nediscipline, kar je vplivalo tudi na izvedbo programa).
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3.2 Izkušnje, pogledi, ocene in predlogi izvajalcev kratkih programov SA
Kratke programe socialne aktivacije v obdobju 2017 – 2019 izvaja 7 izvajalskih organizacij (3 izvajajo
kratke programe tipa A, 4 pa kratke programe tipa C). Izvajalske organizacije programe (delavnice)
izvajajo (so jih že izvedli, jih izvajajo ali jih bodo izvedli) na več lokacijah. Za kratke programe tipa A
izvajalska organizacija Šent navaja 2 lokaciji izvajanja delavnic, Altra 6 lokacij, Mozaik pa 5 lokacij
izvajanja delavnic. Izmed izvajalskih organizacij, ki izvajajo kratke programe tipa C, Andragoški zavod
Maribor in Društvo Odnos navajata vsak po 1 lokacijo izvajanja delavnic, Ljudska univerza Celje in Zavod
Tri pa vsak po 2 lokaciji izvajanja.
Delavnice kratkih programov SA trajajo 3 mesece, razdeljene so na tri vsebinske module, vključenih je
okoli 15 uporabnikov na delavnico. Izvajalske organizacije, ki izvajajo kratke programe tipa A, morajo v
okviru pogodbe izvesti vsaj 7 ponovitev delavnic, izvajalske organizacije, ki izvajajo kratke programe
tipa C pa dve ponovitvi delavnic. Ciljna skupina kratkih programov tipa A so 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 ZUTD v evidenci začasno
nezaposljivih oseb (odstopljene preko medinstitucionalnih komisij iz ZRSZ v obravnavo na CSD). Ciljna
skupina kratkih programov tipa C so ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo
dovoljenje za stalno bivanje oz. slovensko državljanstvo in so brezposelne ali neaktivne ali začasno
nezaposljive po ZUTD (odstopljene preko medinstitucionalnih komisij iz ZRSZ v obravnavo na CSD).
Konkretno gre za Albanke (s Kosova), v Ljubljani pa poteka program za arabske ženske. Vstopna točka
za oba tipa kratkih programov so CSD, ki pripravijo seznam kandidatov za vključitev in večinoma s
kandidati opravijo krajši informativni razgovor ali organizirajo informativne predstavitve SA, preden jih
prevzamejo koordinatorji SA.
Izvajalske organizacije, ki izvajajo delavnice kratkih programov SA smo zaprosili, da izpolnijo po en
vprašalnik na organizacijo. Enota opazovanja (in odgovarjanja na vprašalnik) v primeru kratkih
programov SA (tipa A in tipa C) ni posamezna delavnica, ampak celoten projekt, ki ga izvajajo.
Izpolnjene smo dobili vprašalnike vseh 7 organizacij, ki izvajajo kratke programe, tako da je bila v
primeru izvajalcev kratkih programov odzivnost 100 %.
Ker je število izvajalskih organizacij, ki izvajajo kratke programe SA, majhno in ker se še znotraj delijo
na tiste, ki izvajajo programe tipa A in tiste, ki izvajajo programe tipa C (uporabniki obojih so precej
razlikujejo), v tem delu besedila (podpoglavju) pri navajanju pogostosti posameznih odgovorov oz.
opažanj izvajalcev navajamo le absolutne številke in ne odstotkov.
Izkušnje z javnim razpisom za razvoj in izvajanje kratkih programov SA
Uvodoma smo v vprašalniku izvajalcem kratkih programov SA zastavili nekaj vprašanj o javnem razpisu
za izbor izvajalskih organizacij za pripravo in izvedbo kratkih programov SA.
Večina izvajalcev (5 od 7) odgovarja, da so pred razpisom za izvajalske organizacije projekt socialne
aktivacije kot ga je zastavilo MDDSZ sicer poznali, a le bežno. Eden izmed izvajalcev je projekt poznal
dobro, eden pa sploh ne.
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Slika 3.6: Poznavanje pristopa socialne aktivacije, kot ga je načrtovalo MDDSZ, že pred razpisom (število
izvajalskih organizacij, ki so podale določen odgovor, izvajalci kratkih programov)
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Izvajalci kratkih programov SA so bili z jasnostjo razpisa v veliki meri zadovoljni, saj so vse dane trditve
glede jasnosti razpisa v povprečju ocenili z oceno višjo od 4 (na lestvici z razponom od 1 do 5), še
najmanj razumljivo pa so se jim zdela zapisana razpisna pričakovanja in zahteve glede vsebine in metod
dela po modulih. Zelo dobro so se jim zdeli opredeljeni namen, cilji in ciljna skupina razpisa (povprečna
ocena okrog 4,5). Ena izmed izvajalskih organizacij kratkih programov pa je zapisala, da je imel razpis
premalo razdelane cilje glede na posamezne vsebine, ob tem pa bi lahko bil bolj jasno določen tudi
časovni obseg.
Vsi razen enega izvajalca kratkih programov SA so se udeležili predstavitve razpisa s strani MDDSZ,
vsem udeleženim na predstavitvi pa je udeležba vsaj do neke mere olajšala razumevanje razpisa in
pripravo prijave.
Ena izmed izvajalskih organizacij kratkih programov tipa C sicer MDDSZ očita, da razpis splošne
populacije migrantskih žensk ni nikjer konkretno navedel kot upravičeno skupino, saj je bilo največ
poudarka na populaciji albanskih žensk (tudi največ govora na uvodni delavnici). Izvajalec ob tem
poudarja, da je moral na razne načine dokazovati nujnost dela tudi z drugimi skupinami migrantskih
žensk (ki jih je nato tudi vključeval v delavnice).
Slika 3.7: Vrednotenje razumljivosti razpisa za izvajalske organizacije na lestvici od 1 (najmanjše strinjanje) do 5
(največje strinjanje) (povprečne vrednosti strinjanja, izvajalci kratkih programov)
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4,6
4,1
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Namen in cilj razpisa so bili razumljivo
opisani.

Ciljna skupina, ki so ji programi namenjeni, Pričakovanja in zahteve glede vsebine in
je bila razumljivo opisana.
metod dela po modulih so bila razumljivo
zapisana.
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Sodelovanje z drugimi deležniki v socialni aktivaciji
Že pred začetkom izvajanja delavnic kratkih programov SA je bilo šest izmed sedmih izvajalskih
organizacij glede projekta v stiku s CSD na območju RME, v kateri izvajajo program, prav tako velik del
izvajalcev je bil pred začetkom izvajanja delavnic v stiku s koordinatorji SA, nekoliko manj (štiri od
sedmih izvajalskih organizacij) pogost pa je bil stik z uradi za delo.
Izvajalske organizacije kratkih programov svoje sodelovanje z drugimi deležniki načeloma ocenjujejo z
visokimi ocenami, še najmanj so zadovoljni s sodelovanjem z ZRSZ/UD (3,6) in z drugimi izvajalci
programov (3,7). Najvišje ocene so po drugi strani pridali sodelovanju z MDDSZ (4,6) in s koordinatorji
SA v regiji (4,4). Pri obeh je najpogostejša ocena 5/5, nobena izmed izvajalskih organizacij pa teh dveh
sodelovanj niti ni označila kot slabo (2/5) ali zelo slabo (1/5).
Slika 3.8: Ocena sodelovanja z drugimi deležniki v projektu SA na lestvici od 1 (najmanjše strinjanje) do 5
(največje strinjanje); (povprečne ocene, izvajalci kratkih programov)
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oz. uradi za delo
socialne aktivacije
in enake možnosti skrbnik/skrbnica
pogodbe

Izvajalci kratkih programov so pri opisovanju stikov s CSD v splošnem navajali predvsem informiranje
o uporabnikih in predvidenih vsebinah, omenjajo pa tudi pogovore o samih pogojih za vključitev. CSDjem so predstavljali program in z njimi tehtali njegove potencialne prednosti in slabosti. Izvajalske
organizacije programov tipa C pri tem več omenjajo pogovore o potrebah ciljne skupine in specifičnih
uporabnic, v skladu s tem pa so tudi skupaj s CSD načrtovali program. Ena izmed izvajalskih organizacij
kratkih programov tipa C sicer tudi omenja, da nekatere strokovne delavke na CSD v njihovem
programu niso videle dodane vrednosti oziroma so bile razočarane, da se niso odločili za vključitev
albanskih žensk, ampak splošno migrantskih. Sodelovanje se je vsem izvajalcem kratkih programov
načeloma zdelo kvalitetno, so pa pri eni izmed organizacij programov tipa C poudarili razlike med
dvema CSD, saj na eni lokaciji pri CSD naj ne bi razumeli vsebine projekta in njegovih učinkov za ciljno
populacijo.
Kot glavne tematike pogovorov z uradi za delo na območju RME, v kateri izvajajo program (delavnice),
izvajalci kratkih programov izpostavljajo predvsem predstavitve delavnic/organizacije in načrtovanih
aktivnosti, predvsem izvajalci programov tipa C pa so se dogovarjali tudi nasploh o možnostih in
prednostih aktiviranja dolgotrajno brezposelnih, ki so jih vključili v delavnice. Ena izmed izvajalskih
organizacij tipa C sicer omenja pomanjkanje stikov in pri tem poudarja, da so sodelovali le pri izvedbi
ter pripravi konkretnih vsebinskih delavnic. Ena izmed izvajalskih organizacij tipa A izraža tudi mnenje,
da ZRSZ dinamike projekta (npr. nujnosti doseganja kazalnikov 28. dan) ne razume v celoti, sicer pa se
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pri drugih odgovorih pojavlja predvsem opazka, da pravih stikov z uradi za delo niti niso imeli (vstopna
točka za uporabnike so bili CSD).
V stikih s koordinatorji SA v RME, v kateri izvajajo program (delavnice), so se izvajalci kratkih programov
posvečali vsebinam, kot je sama organizacija programa (o uporabnikih, vsebini/aktivnostih, časovnih
okvirjih, sodelovanju z zunanjimi izvajalci), ena izmed izvajalskih organizacij tipa C pa izpostavlja
predvsem pogovore o načinih motiviranja, aktiviranja kandidatov (kako torej kandidate sploh pridobiti
v program) in o pogojih za vključitev.
Izvajalske organizacije kratkih programov SA sicer navajajo, da z drugimi deležniki v projektu sodelujejo
pogosto, s koordinatorji SA npr. vsi vsaj enkrat mesečno, pri čemer trije vsaj enkrat tedensko. Z MDDSZ
(skrbnikom pogodbe) so v stikih nekoliko redkeje, a v splošnem še vedno nekajkrat mesečno ali vsaj
enkrat mesečno. Redkeje sodelujejo z ZRSZ oz. z uradi za delo, za katere tri izvajalske organizacije
navajajo stike manj kot enkrat mesečno, tudi s CSD pa trije izvajalci sodelujejo manj kot enkrat
mesečno, eden pa sicer vsaj enkrat tedensko. Z drugimi izvajalci programov SA pet izvajalskih
organizacij kratkih programov sodeluje manj kot enkrat mesečno, ena izmed izvajalskih organizacij z
njimi niti ne sodeluje, ena pa po drugi strani zelo pogosto (vsaj enkrat tedensko).
Kar se tiče drugih izvajalcev kratkih programov SA izvajalci kratkih programov sicer predvsem pravijo,
da pravega stika (še) niso imeli, a se to v nekaterih primerih spreminja po koncu programa (delavnic),
saj se nekateri izvajalci povezujejo, ker se želijo z MDDSZ dogovoriti za dodatne programe. Omenja se
tudi pomembnost vloge ostalih izvajalcev pri posredovanju informacij in povezovanju z drugimi
deležniki.
Razumevanje vloge koordinatorja SA
Pri ocenjevanju vloge koordinatorjev SA ena izmed izvajalskih organizacij programov tipa A omenja, da
so bili nekateri uporabniki razočarani, ker se jim je zdelo, da pričakovan namen ni bil uresničen in so
bili koordinatorji SA preveč usmerjeni v nadzor izvajalcev. Vlogo koordinatorjev SA so sicer prvotno
videli predvsem v podpori izvajalcem in uporabnikom (seznanjanje z novostmi, priložnostmi, različne
oblike pomoči ipd.), v vsebinski podpori, informiranju, usmerjanju, v pomoči pri iskanju primernih
izhodov in dodatnem motiviranju ter povezovanju vseh deležnikov v lokalnem okolju.
Informativne predstavitve za kandidate za vključitev v kratke programe (delavnice) SA
Z izjemo enega od izvajalcev so imeli v svojih RME vsi organizirane tudi informativne predstavitve
kratkega programa SA za kandidate za vključitev. Vsi, ki so imeli predstavitve organizirane, so na njih
tudi sodelovali s predstavitvijo programa. Predstavitve v celoti vsi ocenjujejo z visoko oceno (v
povprečju s 4,2), omenja se le primer, ko je bila predstavitev manj uspešna, ker so morali izvajalci
udeleženke osebno pridobiti in so tudi sami skrbeli za tolmačenje (gre za program tipa C).
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Slika 3.9: Vrednotenje izvedbe informativne predstavitve izvajalcev (število izvajalskih organizacij, ki so podale
določen odgovor, izvajalci kratkih programov)
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Soočanje s heterogenostjo skupine in nihanjem motivacije uporabnikov kratkih programov
Pri izvajanju delavnic so se vse izvajalske organizacije kratkih programov soočile s heterogenostjo
uporabnikov v skupini, kar je od njih tudi terjalo različne odzive. Vse izvajalske organizacije kratkih
programov sicer menijo, da so se glede heterogenosti in različne motiviranosti skupine vsaj delno
pravilno odzvali.
Izvajalci kratkih programov tipa A načeloma poudarjajo, da so programe prilagajali glede na poprejšnje
izpraševanje in individualne pogovore, skušali so prepoznati uporabnikove cilje, želje in potrebe. Po
drugi strani je pri motiviranju pomagalo tudi delo s skupino in ustvarjanje skupinske dinamike. Eden
izmed izvajalcev omenja, da so spreminjali časovni potek razgovorov, pri drugem pa so se povezali še
s koordinatorji SA, ki so opravili individualne pogovore z uporabniki. Omenja se tudi menjavanje
gostujočih izvajalcev in formatov podajanja vsebin.
Izvajalcem kratkih programov tipa C so težave predstavljale že različne učne sposobnosti znotraj
skupine uporabnic (npr. od popolne nepismenosti do relativno dobre slovenščine). Pri skupinah z
uporabniki iz drugih jezikovnih okolij so za prevajanje vključevali prostovoljke, za posredovanje
kulturne mediatorke, medsebojno pa so si pomagali tudi uporabniki. Nekatere delavnice so tako tudi
razdelili na dva dela. Po izkušnjah iz prve delavnice so pri eni izvajalski organizaciji npr. ugotovili, da je
pri učenju jezika nesmiselno vztrajati pri slovničnih pravilih, če osebe slovničnih kategorij ne poznajo
niti v materinščini. Tako se jih je v drugi skupini spodbujalo predvsem k temu, da čim več govorijo,
četudi ne slovnično pravilno. Pomagale so izkušnje s področja etnično-občutljivega socialnega dela,
prav tako razumevanje specifike izvornih držav uporabnic. Heterogenost so skušali razumeti kot
prednost, saj so imeli vsi več možnosti za medkulturno učenje. Eden izmed izvajalcev sicer omenja, da
je bilo včasih vsebino težko prilagoditi interesom in potrebam vseh, moteči pa so lahko bili tudi občasni
izostanki določenih uporabnic. Po izraženem mnenju nekaterih kandidatk so nekateri denimo tudi
zmanjšali poudarek na aktivnostih za prepoznavanje in razvijanje ročnih spretnosti (nekatere so
povedale, da jih ne zanima). To so nadomestili z več pogovori o »ženskih zadevah«, o zdravju, zdravem
načinu življenja ipd. Pomembna se jim torej zdi tudi možnost spremembe pristopa na delavnicah, večje
poizvedovanje po mnenju uporabnikov in vključevanje le-tega ter sprotno spreminjanje poteka
delavnic.
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Ker so bili uporabniki različno motivirani, so jih skušali izvajalci skozi celotno delavnico še dodatno
motivirati in z njimi iskati pozitivne izhode iz programa. Izvajalci kratkih programov tipa A so skušali še
več poizvedovati po mnenjih uporabnikov, na podlagi česar so nato spreminjali rutino, sicer pa se
načeloma pri vseh treh omenja kombinacija individualnega dela z ustvarjanjem aktivne skupinske
dinamike.
Pri izvajalcih kratkih programov tipa C se v več odgovorih pojavlja poudarek, da so morali kandidatke
spodbujati tudi s poudarjanjem finančnih prednosti programa. Ko so ugotovili, da 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. Večkrat se omenja še obravnava
individualno s posameznikom (raziskovanje potreb, želja in ciljev, da se jim omogoči prostor varne
komunikacije), a nekateri po drugi strani navajajo predvsem to, da uporabnike motivira delo s skupino
in ustvarjanje aktivne skupinske dinamike.
Napotitve uporabnikov v druge dejavnosti in programe
Vse izvajalske organizacije kratkih programov so uporabnike med vključitvijo v delavnico usmerjale in
napotovale tudi v druge dejavnosti in programe, pri čemer gre pri enih za napotitve v smeri osebnega
napredka, pri drugih pa bolj v smeri zaposlitve. Izvajalci kratkih programov tipa A tu večkrat omenjajo
skupine za samopomoč in programe duševnega zdravja, izvajalci kratkih programov tipa C pa so
kandidatke usmerjali predvsem v jezikovne tečaje, sicer pa tudi na tečaje joge in osebne rasti. V kratkih
programih tipa A so za iskanje ustrezne zaposlitve uporabnikom predlagali določene spletne strani,
forume in portale, ki so prilagojeni njihovim poklicnim željam, predstavili so jim tudi poslovni
inkubator, VEM točko, nevladne organizacije ipd. V kratkih programih tipa C so uporabnicam predlagali
izobraževanje za socialno oskrbovalko, pokazali so jim sezonska dela v lokalni vrtnariji, peljali so jih v
gostilno, ki je nastala kot primer zadružnega socialnega podjetništva (vse z namenom samozaposlitve).
Vsaj dva odgovora tu tudi navajata, da so jih seznanili s programom večgeneracijskega centra, poleg
tega pa so bili nekateri izvajalci kratkih programov tipa C že prej tesno povezani z določeno organizacijo
(pri kateri so denimo izvajali program) in so nato uporabnikom predstavili še njihove druge delavnice.
Konkretne vsebine, ki so jih izvajalci kratkih programov SA izvajali v posameznih modulih
Odgovori glede samega izvajanja delavnic nakazujejo precej različne pristope k uporabnikom, v
splošnem pa poudarjajo izkustveno učenje, skupinsko delo in metodo dela s posameznikom, torej
oseben pristop.
V prvem modulu se pri izvajalcih kratkih programov tipa A kot osrednja aktivnost izpostavlja predvsem
individualno delo z uporabniki (motiviranje, razgovori ipd.). Konkretno je to pomenilo osebnostne
teste, poučevanje o zdravem življenjskem slogu, asertivnosti in reševanju konfliktov, metode
premagovanja ovir ipd. Z uporabniki so ocenili življenjsko situacijo in težave v zvezi z brezposelnostjo,
skušali so jih zaposlitveno usmerjati in njihov napredek redno evalvirati. K temu so pristopali tudi s
pogovori v skupini in z delavnicami, predvsem pa je šlo pri vseh treh izvajalskih organizacijah za metodo
dela s posameznikom, za vodenje, urejanje, informiranje ipd.
Aktivnosti v programih tipa C so bile v prvem modulu še precej spoznavne, večkrat se omenja
motiviranje in podpora, pomembno vlogo je že igralo učenje slovenskega jezika, sicer pa so uporabnice
uvajali tudi v računalniško opismenjevanje, peljali so jih na obiske predstavnikov institucij in oglede
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lokalnega okolja. Pri učenju slovenščine so si pomagali z učbenikom Slovenščina ekspres in s spletnimi
orodji, brali so avtentična slovenska besedila, igrali didaktične računalniške igrice, pisali praktična
besedila in opisovali fotografije. Ob učenju slovenščine so se igrali tudi razne socialne igre, ki so bile
prilagojene stopnji razumevanja jezika, z njimi pa so želeli prepoznati vrste potreb ter jih povezati s
cilji. Metode, ki so se jih pri tem posluževali, vključujejo razgovore, razlage, interaktivne delavnice,
diskusije, bralne vaje, izmenjave mnenj, delo v dvojicah ipd.
Aktivnosti drugega modula so šle pri izvajalcih kratkih programov tipa A predvsem v smeri pridobitve
in dviga socialnih in funkcionalnih kompetenc, pri čemer so organizirali tako individualne razgovore kot
skupinske delavnice, eden izmed izvajalcev pa te aktivnosti navaja tudi podrobneje in med drugim
omeni: trening asertivnosti, trening socialnih veščin, delavnico finančnega opismenjevanja, delavnico
za zdrav način življenja, delavnico kreativno-umetniškega izražanja, mreženje in skupino za
samopomoč. V drugem modulu so izvajalci kratkih programov tipa A nasploh izvajali razvejano mrežo
konkretnih vsebin, ki so šle v smeri pridobivanja funkcionalnih znanj, spretnosti za življenje, priprave
na delo, ekonomike gospodinjstva in samega izboljševanja zaposlitvenih možnosti. V prvi del drugega
modula omenjajo individualne razgovore, več stopenj skupinskih treningov, teoretična in praktična
usposabljanja ter računalniška opismenjevanja, za drugo polovico drugega modula pa navajajo
delavnice finančnega opismenjevanja, skupinska izobraževanja o zdravem načinu življenja, izdelovanje
praktičnih izdelkov, povezovanje v smeri izhodov in skupinske evalvacije. Metode, ki so se jih v tem
modulu posluževali, zajemajo delo s posameznikom (individualni načrt, individualno svetovanje,
vodenje, urejanje, informiranje, čustvena razbremenitev) in delo s skupino (trening socialnih veščin,
izobraževanje s poudarkom na praktičnem usposabljanju, skupina za samopomoč) ter skupnostjo.
Pri kratkih programih tipa C so aktivnosti drugega modula vključevale učenje slovenskega jezika, delo
na veščinah komunikacije in obiske lokalnih institucij (upravna enota MB, Zdravstveni dom, CSD,
Karierni center, ZRSZ Maribor, Center za pomoč na domu, Mariborska knjižnica). Konkretno so bile
učne vsebine oblikovane skladno s smernicami za učenje slovenskega jezika za priseljence
(razumevanje osnovnih pojmov in fraz, opismenjevanje v latinici), izvajali so obiske šol in institucij. V
učenje jezika in druga izobraževanja so vključevali glasna branja, pogovore, izkustveno učenje, pisanje
krajših besedil, predstavitve ipd.
Tretji modul je pri izvajalskih organizacijah kratkih programov tipa A spodbujal vključevanje
posameznikov v družbo, poleg individualnih razgovorov pa je vseboval tudi mreženje, povezovanje in
usmerjanje v t.i. izhodne aktivnosti. Med aktivnostmi izvajalci naštevajo pregled pridobljenih znanj,
pripravo zaključnih poročil in evalvacijo, eden izmed izvajalcev natančneje omenja tudi oceno
posameznikove življenjske situacije in težav v zvezi z brezposelnostjo, popisovanje pričakovanj in ciljev
vključenih oseb, v drugi fazi pa skupinsko povezovanje s pomembnimi drugimi ključnimi akterji,
zunanjimi deležniki, programi APZ ipd. Tudi v tem modulu so kombinirali metode individualnih
pogovorov (individualni načrt, individualno svetovanje, vodenje, urejanje, čustvena razbremenitev) in
pogovorov v skupini (interakcijske vaje).
Izvajalske organizacije kratkih programov tipa C so svoje kandidate v tretjem modulu seznanjale s
sistemom delovanja ustanov (zdravstvo, sociala, šolstvo), ukvarjali so se z računalništvom in izvajali
individualna svetovanja. Med konkretnimi vsebinami omenjajo predstavitve uporabnic samih, pa tudi
njihovih ročnih del in tradicionalnih jedi, pisali so življenjepise in prošnje v slovenščini. Z uporabnicami
so iskali primerne poslovne ideje, prikazovali so primere dobre prakse, pregledovali delovanje
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posameznih institucij in njihov konkreten vpliv na življenja posameznic. Glavne metode dela so pri tem
predstavljali prikazi primerov dobrih praks, metode poslušanja, spoznavanje institucij, še vedno pa so
izvajali tudi skupinske in individualne pogovore ter svetovanja.
Težave pri izvajanju programov in pri načrtovanju izhodov uporabnikov
Pri izvajanju delavnic so vsi izvajalci kratkih programov SA naleteli na določene težave. Več kot polovica
(štirje) jih navaja zunanje okoliščine, na katere niso mogli vplivati (finančne, kadrovske, organizacijske),
v isti meri pa so naleteli tudi na težave pri načrtovanju aktivnosti v smeri izhodov uporabnikov iz
programa.
Izvajalske organizacije, ki izvajajo kratke programe tipa A, navajajo širok spekter izzivov, s katerimi so
se soočali oz. se soočajo, pri čemer denimo eden izmed izvajalcev navaja kot izziv že kompleksnost
zgodb uporabnikov in njihove osebne stiske. Večkrat se izpostavi tudi težavnost zasledovanja
kazalnikov učinka v predvidenem času, saj so postopki dolgotrajni, osebe pa vključujejo v različne
izhodne programe, kjer je predviden začetek izvajanja vnaprej določen in se ne pokriva nujno s
preverjanjem aktivnosti na 28. dan. Pri eni od izvajalskih organizacij navajajo tudi odpor strokovnih
delavcev (ZRSZ in CSD) do sodelovanja v obravnavi uporabnikov in skupnem iskanju rešitev, ter
nepripravljenost teh strokovnih delavcev za vrnitev uporabnika v evidenco brezposelnih oseb. Poleg
tega imajo uporabniki zelo različne omejitve in sposobnosti (težave v duševnem zdravju, invalidnost,
zdravniška potrdila o nezmožnosti za delo za določen čas, odstop posameznika iz evidence ZRSZ v
evidenco CSD začasno nezaposljivih oseb zaradi različnih socialnih in zdravstvenih težav). Izziv je pri
tem predstavljalo tudi iskanje primernih rešitev za razreševanje izvornih težav uporabnikov v lokalnem
okolju, saj se večkrat omenja, da ni dovolj programov, s pomočjo katerih bi lahko osebe te težave
razreševale.
Pri izvajalskih organizacijah tipa C poudarjajo, da se v te programe vključujejo osebe, ki potrebujejo
opolnomočenje, pri tem pa pogosto samo en program ni dovolj, saj bi uporabnice nujno potrebovale
zaposlitev, ki pa jim je ne morejo ponuditi, lahko kažejo samo poti do tja. Eden izmed izvajalcev tudi
omenja, da se običajno ne čutijo kompetentne za obravnavo ljudi s težavami v duševnem zdravju, do
izraza pa pride tudi pomanjkanje supervizije. Delodajalci niti niso pripravljeni na zaposlovanje takšnih
oseb, izvajalci pa niso usposobljeni za pomoč pri integraciji. Omenja se, da bi bilo smiselno tudi več
vključevati prevajalke, kulturne mediatorke ipd. Predlaga se, da naročnik v lokalnih skupnostih opravi
pogovore z deležniki in naredi strategijo spodbujanja dvosmerne integracije.
Eden izmed izvajalcev kratkih programov tipa C je izpostavil mnenje, da je program preintenziven in
prekratek, pri tem pa predlagal nadaljevanje v razne oblike javnih del, v katerih bi se tudi uporabnice
programov tipa C preizkusile v delovnem okolju, v katerem bi bile prisiljene govoriti slovensko in bi se
priučile »slovenskih vrednot« (točnost, koncentracija, spremljanje), Slovencem pa bi se razblinili
predsodki o tujcih. Izvajalci programov tipa C so se nasploh večkrat srečevali z medkulturnimi in
jezikovnimi ovirami, uporabnice so soočili s pravili življenja v naši kulturi, a se pri nekaterih omenja
nepoznavanje jezika, pa tudi težave z vzdrževanjem motivacije. Eden izmed izvajalcev pa sicer opaža,
da program ni bil narejen glede na potrebe teh specifičnih uporabnic, zato je pri izvedbi tudi škripalo.
Izvajalci kratkih programov tipa A omenjajo finančne težave pri najemanju zunanjih izvajalcev, poleg
tega pa tudi pomanjkanje promocijskega materiala in pristopa za privabitev novih stalnih zunanjih
partnerjev. Kot eden izmed ključnih problemov se tudi pri izvajalcih programov tipa C sicer omenja
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premalo finančnih sredstev v okviru razpisa (da bi zagotovili kadrovsko stalnost in strokovnost tekom
projekta pri vodenju in izvajanju delavnic). Eden izmed izvajalcev programov tipa A poudarja, da je
premalo tudi kadra za izvedbo, kar pomeni, da več dela pade na zaposlene, saj je administracija
obsežna, strokovni delavci na CSD in ZRSZ pa niso fleksibilni (tudi kadar izvajanje ne poteka, kot je bilo
prvotno načrtovano). Pri enem izmed izvajalcev programa tipa A bi si želeli tudi bolj natančno opredeliti
časovni razpored, konkretizirati vsebine, jih narediti bolj aplikativne glede na heterogenost skupine oz.
že v začetku homogenizirati skupine. Kot omenjeno, bi si nekateri želeli program tudi podaljšati.
Pri izvajalskih organizacijah programov tipa C se poleg tega omenja še težavnost izplačevanja stroškov
uporabnicam enkrat tedensko, kar je izredno zahtevno in nepraktično. Ena od izvajalskih organizacij
MDDSZ nasploh očita neorganiziranost glede izplačil in predplačil, zaradi česar na izvajalce pade več
dela (delo s skupino uporabnikov in veliko administrativno-birokratskega dela). Enega izmed izvajalcev
tudi moti, da ni postavke za najemnine prostorov izvajanja, ni denarja za dodatne aktivnosti, vstopnine,
prigrizke ipd., niti za materialne stroške izvajanja. Očita se, da v projektu ni finančne fleksibilnosti
(plačevati morajo npr. visoke potne stroške, za katere ni predvidenih sredstev) in da ni fleksibilnosti
glede števila uporabnic ali načina njihovega pridobivanja. Poleg tega se istemu izvajalcu zdi nepotrebno
plačevanje stroškov za malico, saj naj bi uporabnice motiviralo na napačen način.
Ena od izvajalskih organizacij tipa C meni, da bi moral MDDSZ izvajalkam/izvajalcem programov SA
nuditi podporo, ne pa visokih finančnih ter birokratskih ovir. Želijo si, da bi bili njihovi predlogi sprejeti
in bi lahko izkušnje iz pilotnih projektov udejanjili v prihodnosti. Pojavi se mnenje, da vsebinska
priporočila ne zajemajo vsebine programa socialne aktivacije razen približevanja vstopu na trg dela v
ožjem smislu. Zdi se jim, da manjka socialna aktivacija v smislu sodelovanja z lokalno skupnostjo in
integracije vanjo.
Ena od izvajalskih organizacij omenja še težavnost izvedbe projekta, željo po kontinuiranem
nadaljevanju programov in lažjem prehodu uporabnikov v druge programe. Istemu izvajalcu se tudi
zdi, da v projektu ni dovolj časa za pripravo (prav tako ni nobenih vsebinskih priporočil ali materialov
za delo). Verjamejo, da bi moralo biti v programu (delavnicah) več obiskov ustanov in predstavljenih
primerov dobre zaposlitvene prakse, s čimer bi se krepila vpetost teh oseb v lokalno okolje. Pojavi se
tudi predlog za preoblikovanje obrazcev za individualne izvedbene načrte.
Ob koncu se predvsem pri programih tipa C z izhodi pokaže težava iskanja prave zaposlitve, saj so
morali uporabnice usmerjati v programe usposabljanja za življenjsko uspešnost, pri tem pa poudarjajo,
da bi uporabnicam zelo koristila vključitev v javna dela, saj se jim zdijo zelo delovne. Po drugi strani
nekatere uporabnice očitno niso potrebovale zaposlitve in niso znale jezika – v teh primerih jih ne more
nihče prisiliti k pozitivnem izhodu, saj je po mnenju enega izvajalca s socialnimi transferji tako
nastavljen tudi sistem.
Izvajalci kratkih programov SA so relativno pesimistični glede možnosti zaposlitve njihovih uporabnikov
na odprtem trgu dela, saj v povprečju ocenjujejo, da se lahko zaposli le 27,7 % uporabnikov (33,3 %
uporabnikov izvajalcev programov tipa A in 23,5 % uporabnikov izvajalcev programov tipa C). Pri
izvajalcih programov tipa A je bila najnižja ocena glede zaposljivosti uporabnikov na odprtem trgu dela
10 %, najvišja pa 55 %, pri izvajalcih programov tipa C pa so bile ocene zaposljivosti uporabnic na
odprtem trgu dela bolj koncentrirane (od 16 do 33 %).
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Slika 3.10: Ocene izvajalcev kratkih programov SA o tem, kolikšen delež uporabnikov kratkih programov se po
njihovem mnenju lahko zaposli na odprtem trgu dela

Oceno o zaposljivosti uporabnikov na prostem trgu so izvajalci načeloma podajali upoštevaje število
uporabnikov v delavnici, njihovo starost, izkušnje, potencial, izobrazbo in raznolike ovire pri
zaposlovanju.
Izvajalci kratkih programov tipa C so svojo oceno zaposljivosti na odprtem trgu podali na podlagi
pogovorov z uporabnicami in preverjanja njihove motivacije, pri čemer se večkrat pojavlja tudi opazka,
da je dobršen delež takšnih, ki zaradi raznih omejitev še niso zaposljive. Eden od izvajalcev poudarja
pomen dela z mlajšimi uporabnicami programov (povezovati deležnike v lokalnem okolju), saj imajo te
še potencial, ki bi ga bilo škoda izgubiti.
Izvajalci kratkih programov tipa A omenjajo, da imajo nekateri uporabniki težave, ki jih ni mogoče rešiti
v času programa (fizično, psihično zdravje), težko so zaposljivi starejši, hkrati pa program niti ne ustreza
(in ni namenjen) za reševanje določenih ovir (odvisnost, duševne težave, druge zdravstvene težave), ki
pestijo več uporabnikov. Hkrati tudi opažajo, da veliko uporabnikov čaka na zaposlitveno rehabilitacijo
(in se bodo verjetno umaknili v neaktivnost).
Najustreznejše izhode uporabnikov iz programov, ki so jih navajali izvajalci kratkih programov SA, lahko
razvrstimo v štiri sklope: zaposlitev (proizvodnja, čistilni servis, samozaposlitev ipd.), ukrepi APZ (javna
dela, usposabljanje na delovnem mestu), dodatna izobraževanja (tečaji, usposabljanja) in angažirano
delovanje znotraj skupnosti oziroma neformalno druženje.
Izvajalci kratkih programov tipa A pri izhodih svojih uporabnikov tečajev in neformalnih izobraževanj
ne omenjajo, priporočajo pa mreženje, vključevanje v nova delovna in storitvena razmerja ter
izobraževanje za želeno področje dela. Eden izmed izvajalcev pri opisu najprimernejšega izhoda iz
programa omenja že samo prijavo v evidenco brezposelnih pri ZRSZ, zaposlitev, APZ, zaposlitveno
rehabilitacijo in individualno reševanje težav, ki so ovira pri zaposlovanju.
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
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omenjajo pomen njihove socializacije, bolj angažirano delovanje znotraj skupnosti, pridobivanje
izobrazbe ipd.
Najprimernejše ciljne skupine za kratke programe SA, vsebinska in časovna ustreznost programov,
uspešni pristopi dela z uporabniki ter predlogi za spremembe v prihodnjem razpisu
Kot najprimernejše ciljne skupine za kratke programe SA se pri izvajalskih organizacijah tipa A omenjajo
različne ranljive skupine, demotivirani posamezniki, ki potrebujejo podporo in krajšo obravnavo ter
osebe, ki potrebujejo pomoč pri razvoju socialnih veščin in spretnosti za dvig funkcionalnih kompetenc.
Kot še bolj primerne pa izvajalci izpostavljajo osebe, ki potrebujejo informiranje glede razreševanje
svojih stisk in težav, pomoč pri osebnostnem razvoju, krepitvi moči in dvigu motivacije za vstop na trg
dela.
Izvajalske organizacije kratkih programov tipa C kot najprimernejše omenjajo npr. ženske iz drugih
kulturnih okolij, tuje govoreče, prejemnike DSP, osebe z mednarodno zaščito, Rome in dolgotrajne
brezposelne. Po drugi strani tu omenjajo še demotivirane posameznike, ki potrebujejo podporo in
krajšo obravnavo (ciljno naravnanost in samoiniciativnost) in tiste, ki imajo vsaj malo volje, da naredijo
korak naprej, ki si res želijo zaposlitve in ne želijo biti dolgotrajno pasivni, vseeno pa potrebujejo pomoč
pri razvoju socialnih veščin in funkcionalnih kompetenc.
Večini izvajalskih organizacij (petim od sedmih) se trenutna dolžina kratkih programov SA ne zdi
ustrezna, še več (šest) pa jih meni, da bi morali v naslednjem javnem razpisu glede kratkih programov
kaj spremeniti. Večina izvajalskih organizacij si želi, da bi bili programi vsaj nekoliko daljši (da bi lahko
kaj dosegli na vseh področjih). Z dolžino je zadovoljen le eden od treh izvajalcev kratkih programov tipa
A in eden od štirih izvajalcev kratkih programov tipa C.
Izvajalcem kratkih programov tipa A se zdi primernejša dolžina programa od 5 do 6 mesecev, da bi lažje
dosegali kazalnike in še nadalje spremljali ter spodbujali uporabnike. Podobni so odgovori tudi pri
izvajalcih programov tipa C, pri katerih se ocene gibajo od tega, da bi lahko bil program vsaj kak mesec
daljši, do mnenja, da naj bi trajal vsaj 6 mesecev, idealno pa bi bilo 12 mesecev (celo leto). Pri zadnji
oceni izvajalec poudarja, da bi moral program potekati manj intenzivno (manj ur tedensko) in bolj v
smeri opolnomočenja ter prevzemanja aktivne vloge. Drugi izvajalci kratkih programov tipa C
omenjajo, da bi bilo dobrodošlo še enomesečno usposabljanje na delovnem mestu, daljši program pa
bi uporabnicam tudi pomagal izboljšati samopodobo, jim približal slovenščino ipd.
O kratkih programih SA kot trenutno potekajo imajo sicer izvajalske organizacije dobro mnenje, kratki
programi, ki jih izvajajo, se jim zdijo smiselni in učinkoviti, skoraj vsi pa vidijo tudi možnosti za
izboljšave. Izvajalske organizacije programov tipa A omenjajo predvsem to, da je program prekratek,
eden izmed izvajalcev pa izpostavi, da je program kljub temu zelo koristen, ker ljudi opolnomoči za
aktivnejše življenje. Pri izvajalcih programov tipa C poudarjajo, da uporabnice rade prihajajo na
delavnico in da programe vključevanja potrebujejo, a tudi oni verjamejo, da bi lahko bili kratki programi
npr. daljši in bi tekli kontinuirano, po daljšem obdobju pa bi tudi merili učinke. Omenja se želja po
možnosti usposabljanja na delovnem mestu za uporabnice.
Samoocena izvajanja kratkega programa (delavnic) SA
V celoti gledano so skoraj vse izvajalske organizacije (šest od sedmih) zelo zadovoljne s svojo izvedbo
programa (delavnic), le eden izmed izvajalcev programa tipa C je odgovoril, da je delno zadovoljen.
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Vsi izvajalci kratkih programov tipa A svojo izvedbo delavnic ocenjujejo kot dobro, oziroma kot
kvalitetno, korektno, sočutno, koristno za razvoj in napredek uporabnikov v smeri socialne
vključenosti. Izvajalci kratkih programov tipa C so z izvedbami prav tako zadovoljni. Eden poudarja, da
so želeli predvsem predstaviti čim več zaposlitvenih vsebin, pri čemer bi se jim zdelo na mestu
poglobljeno sodelovanje z ZRSZ, oz. delodajalci, ki bi uporabnika npr. sprejeli na spoznavanje
konkretnega dela v živo. Drugi izvajalec delavnic tipa C omenja, da se jim je temeljita priprava na
delavnice obrestovala, saj so lahko nato vsebino prilagodili uporabnicam, ki so načeloma dosegle
premike v smeri večje socialne vključenosti. Kot dokaz kvalitete izvedbe delavnice eden izmed
izvajalcev delavnic tipa C npr. izpostavlja poslovilno srečanje, ki so ga pripravile same uporabnice
(samoorganizacija). V smislu zaposlovanja se po besedah tega izvajalca kaže, da so nekatere
uporabnice po končani delavnici aktivno začele iskati delo, se vključile v razne druge oblike aktivnosti
in torej niso več samo doma (»pogosto se še vedno oglasijo tudi v društvu«).
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3.3 Izkušnje, pogledi, ocene in predlogi izvajalcev vmesnih programov SA
Javni razpis za vmesne programe SA je MDDSZ izvedlo nekoliko kasneje (v obdobju jesen 2017 – pomlad
2018), tako da se je ta tip programov začel izvajati šele poleti 2018. Trenutno vmesne programe SA
izvaja 12 izvajalskih organizacij. Ker ena od njih (JZ Socio) izvaja dva vmesna programa SA (na dveh
lokacijah), se dejansko izvaja 13 vmesnih programov SA. Vsi vmesni programi bodo izvedeni v dveh
ciklih (vsak program bo izveden dvakrat za različni skupini uporabnikov).
Vmesni programi SA trajajo 6 mesecev, v vsak program je vključenih okvirno 15 uporabnikov. Ciljna
skupina za vmesne programe so odrasli prejemniki DSP in druge odrasle osebe s kompleksno socialno
problematiko ter osebe, ki so po ZUTD vpisane v evidenco začasno nezaposljivih oseb (preko
medinstitucionalnih komisij prenesene iz ZRSZ v obravnavo na CSD). Vstopna točka za vmesne
programe so CSD, ki pripravijo seznam kandidatov za vključitev, z njimi opravijo krajši razgovor in
skupaj s koordinatorji SA organizirajo informativno predstavitev za kandidate; sledijo individualni
razgovori koordinatorjev SA s kandidati. Postopek za vključevanje uporabnikov v vmesne programe je
tak kot pri vključevanju v dolge programe, le da nabor kandidatov pri dolgih programih pripravljajo
uradi za delo, pri vmesnih pa CSD (različni vstopni točki in nekoliko različno definirani ciljni skupini, kar
oboje vpliva na strukturo uporabnikov v obeh vrstah programov). Tudi vsebine modulov vmesnih
programov so načeloma podobne vsebini modulov dolgih programov SA, le da so prilagojene časovno
krajšemu obdobju izvajanja vmesnih programov.
Pri pripravi vprašalnika za izvajalce vmesnih programov SA smo kot enoto opazovanja vzeli program (in
ne izvajalsko organizacijo), zato smo izvajalske organizacije vmesnih programov zaprosili, da vprašalnik
izpolnijo strokovni vodje programov, ki jih organizacija izvaja, v sodelovanju z drugimi osebami, ki
sodelujejo pri izvajanju in tudi z vodstvom izvajalske organizacije. Ker v primeru vmesnih programov
SA ena izvajalska organizacija izvaja dva programa (na dveh lokacijah), smo torej želeli pridobiti 13
izpolnjenih vprašalnikov (za 13 vmesnih programov, ki se izvajajo).
Dejansko smo pridobili odgovore za vseh 13 vmesnih programov, tako da je naš zajem v primeru
vmesnih programov SA 100 %. Ker gre za majhno absolutno število respondentov (programov), v tem
podpoglavju deleže pri odgovorih navajamo le redko, večinoma govorimo o absolutnih številkah. 10
Ker so izvajalci vmesnih programov z izvajanjem večinoma začeli šele konec junija oz. v začetku julija
2018, smo vprašalnik zanje nekoliko prilagodili in jih nismo spraševali po vsebinah, metodah dela in
konkretnih aktivnostih v modulih (ker so bili v času naše izvedbe ankete vmesni programi šele v prvi
polovici izvedbe).
Izkušnje z javnim razpisom za razvoj in izvajanje vmesnih programov SA
Uvodoma smo izvajalcem vmesnih programov SA zastavili nekaj vprašanj o javnem razpisu za izbor
izvajalskih organizacij za pripravo in izvedbo vmesnih programov.
Izvajalci vmesnih programov so večinoma (v devetih od trinajstih primerov) že pred razpisom za
izvajalske organizacije poznali pristop projekta in so bili z njim seznanjeni. Trije izvajalci so pred
10

Kadar v podpoglavju o izvajalcih vmesnih programov SA govorimo o odstotkih, se ti vedno nanašajo na
numerus 13 (toliko je vseh vmesnih programov, za katere imamo izpolnjene vprašalnike).
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razpisom projekt poznali le bežno, le eden izmed izvajalcev pa izjavlja, da projekta pred razpisom ni
poznal. Nekoliko slabše, a še vedno dobro, so izvajalci vmesnih programov poznali izvajalce kratkih in
dolgih programov SA, saj so bili z njimi seznanjeni vsi, res pa dobra polovica (54 %) le bežno.
Slika 3.11: Poznavanje pristopa socialne aktivacije, kot ga je načrtovalo MDDSZ, že pred razpisom (število
izvajalcev, ki so podali določen odgovor, izvajalci vmesnih programov)
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Izvajalci vmesnih programov so bili relativno zadovoljni z jasnostjo razpisa, a so bile njihove ocene
nekoliko nižje kot pri izvajalcih kratkih in dolgih programov SA. V največji meri (v povprečju 4,1 na
lestvici od 1 do 5) so bili zadovoljni z jasnostjo opisa ciljne skupine, za odtenek nižjo oceno (4,0) so
namenili opisu namenov in ciljev, še malce nižjo (3,9) pa opisu pričakovanj in zahtev. Pri vseh treh
kategorijah je več kot polovica izvajalcev vmesnih programov izbrala oceno 4, v nobenem primeru pa
jasnosti opisa nihče ni pridal ocene 1.
Slika 3.12: Vrednotenje razumljivosti razpisa za izvajalske organizacije vmesnih programov SA na lestvici od 1
(najmanjše strinjanje) do 5 (največje strinjanje) (povprečne vrednosti strinjanja, izvajalci vmesnih programov)
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Namen in cilj razpisa so bili razumljivo
opisani.

Ciljna skupina, ki so ji programi
namenjeni, je bila razumljivo opisana.
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Pričakovanja in zahteve glede vsebine in
metod dela po modulih so bila razumljivo
zapisana.

Izmed trinajstih izvajalcev vmesnih programov se jih je enajst udeležilo tudi predstavitve razpisa s strani
MDDSZ. Udeležba je vsem olajšala razumevanje razpisa in pripravo prijave, pri čemer so trije od
enajstih izvajalcev vmesnih programov odgovorili da le delno. Eden od izvajalcev vmesnih programov
ob tem navaja, da je bil kljub koristnosti predstavitve sam razpis zastavljen na način, da je bil izvajalec
pri snovanju vsebinskega dela aktivnosti prepuščen samemu sebi.
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Obdobje pred začetkom izvajanja programov
Že pred začetkom izvajanja programa so bili izvajalci vmesnih programov glede socialne aktivacije v
veliki meri v stikih z drugimi deležniki v regiji. Kar dvanajst od trinajstih jih je imelo stike z drugimi
izvajalci programov SA, le za odtenek redkeje pa izvajalci navajajo predhodne stike s koordinatorji SA
(11/13) in CSD oziroma uradi za delo (pri obeh 10/13). Stiki z deležniki pred začetkom izvajanja
programa so bili tako, v primerjavi s stiki izvajalcev kratkih in predvsem dolgih programov SA, pri
vmesnih programih precej pogostejši.
Pred začetkom izvajanja programa so se izvajalci vmesnih programov s CSD na območju RME, v kateri
izvajajo program, v skoraj vseh primerih pogovarjali o izboru uporabnikov (torej o ciljni populaciji) in o
specifičnih problematikah, ki uporabnike največkrat pestijo. Hkrati so planirali potek sodelovanja in
CSD predstavljali vsebine ter cilje projekta.
Z uradi za delo so se pred začetkom izvajanja programa pogosto prav tako pogovarjali o naboru oseb
iz ciljnih skupin in o predstavitvah programa uporabnikom, na podlagi predstavljenih potreb izbrane
populacije pa so pripravljali tudi aktualne vsebine. Vsi izvajalci vmesnih programov kot teme pogovorov
navajajo tudi vsebino programov in oblike sodelovanja v sklopu projekta. Pri enem izmed izvajalcev
vmesnih programov se poleg tega omenja pogovor o deficitarnih poklicih lokalnega okolja in o
možnosti APZ za uporabnike SA.
Tudi s koordinatorji SA, s katerimi so bili izvajalci vmesnih programov v stiku že pred začetkom izvajanja
programa, so se največ pogovarjali o naboru oseb, pa tudi o postopkih vključitve v program. Eden
izmed izvajalcev vmesnih programov poudari, da so se pogovarjali iste stvari kot z UD in CSD, le bolj
poglobljeno. Nekateri izvajalci ob tem omenjajo dogovore o skupnih predstavitvenih delavnicah za
uporabnike, o načinu sodelovanja v času izvajanja programa, koordinatorjem so nekateri predstavljali
širše delovanje društva (izvajalske organizacije).
Z drugimi izvajalci programov SA (eden izmed izvajalcev vmesnih programov izrecno omenja izvajalce
tako dolgih kot vmesnih programov) so si v prvi vrsti izmenjevali informacije glede projekta in glede
predstavitvenih aktivnosti, tekom programa pa so si nato izmenjevali informacije o samem izvajanju in
skupaj obiskali tudi druge izvajalce na terenu. Eden izmed izvajalcev vmesnih programov podrobneje
omenja posvetovanje o odzivih na nihanje motivacije uporabnikov in o povezanem komuniciranju z
MDDSZ.

Informativne predstavitve za kandidate
Od trinajstih izvajalcev vmesnih programov SA se jih je dvanajst udeležilo informativne predstavitve za
kandidate za vključitev v vmesni program v RME, v kateri izvajajo program. Skoraj vsi so na predstavitvi
tudi predstavili svoj program, le eden je bil udeležen le kot poslušalec. Kot razlog, da se predstavitve ni
udeležil, en izvajalec omenja pomanjkanje časa, drugi pa se je na tem delovnem mestu zaposlil šele
kasneje.
Izvedbo informativne predstavitve v povprečju ocenjujejo z oceno 3,6, pri čemer jih je pet dalo oceno
uspešno, trije so jo ocenili kot zelo uspešno, eden pa kot zelo neuspešno. V splošnem izvajalci vmesnih
programov poudarjajo, da so uporabniki na informativnih predstavitvah dobili vse potrebne
informacije in so imeli možnost zastavljanja vprašanj, po drugi strani pa sta dva izvajalca vsaj do neke
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mere negativnega mnenja. Eden od njiju je bil nekoliko razočaran nad relativno majhnim zanimanjem
kandidatov za program, drugi pa opozarja, da je pilotni projekt težko približati ciljni populaciji, saj so
večinoma osebe iz ciljne populacije že bile vključeni v podobne programe.
Slika 3.13: Vrednotenje izvedbe informativne predstavitve s strani izvajalcev vmesnih programov (število
izvajalcev, ki so podali določen odgovor, izvajalci vmesnih programov)
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Soočanje s heterogenostjo skupine in nihanjem motivacije uporabnikov vmesnih programov
Vsi izvajalci vmesnih programov so se v svojih programih soočali s heterogenostjo skupine
uporabnikov, pri čemer vsi tudi ocenjujejo, da so se s tem soočili na primerne načine (le v enem primeru
izvajalec svoj odziv vidi kot »le« delno uspešen). Enako ocenjujejo tudi svoje soočanje z različno
motivacijo uporabnikov in z nihanjem motivacije (s svojim odzivom so načeloma zadovoljni v celoti,
eden pa delno).
Na heterogenost skupine uporabnikov so se v prvi vrsti odzvali s prilagajanjem, dopolnjevanjem,
bogatenjem vsebine, pri čemer nekateri opozarjajo, da so se vseeno dokaj natančno držali začrtanih
planov. Eden izmed izvajalcev vmesnih programov pri tem navaja nabor in delno zaposlitev dodatnih
strokovnjakov z znanji s področja zaposlitvene rehabilitacije, nasploh pa se tudi v tem kontekstu kot
koristno večkrat omenja povezovanje z zunanjimi deležniki (organizacije, podjetja, društva). Eden
izmed izvajalcev vmesnih programov poudarja, da bi bil program lahko bolj učinkovit, če bi bile skupine
uporabnikov zastavljene na bolj homogen način (tako pa opažajo različne izobrazbe, starostne skupine,
socialna ozadja). S tem lahko povežemo tudi informacijo nekaterih izvajalcev, da so uporabnike glede
na zmožnosti razdelili naprej v manjše skupine.
Pri opisih soočanja izvajalcev vmesnih programov z različno motivacijo uporabnikov v skupinah se
najpogosteje omenjajo osebni razgovori in individualno svetovanje, ki so ga izvajalci opravljali, ko so
ugotovili, da motivacija pada ali niha. Eden od izvajalcev vmesnih programov omenja, da so se s tem
problemom soočili tako, da so posameznika (uporabnika) pohvalili pred skupino, več izvajalcev pa je v
takšnih primerih posamezniku (uporabniku) namenilo posebno zadolžitev. Ko je bilo padec motivacije
začutiti na skupinskem nivoju, so izvajalci vmesnih programov največkrat organizirali sprostitvene
aktivnosti, ki naj bi uporabnike med seboj tudi povezale in med njimi vzpostavile boljšo dinamiko
(nekateri omenjajo delavnice, izlete, ekskurzije ipd). Pogosto tudi poudarjajo, da so skušali prisluhniti
vsakemu posebej, pri enem pa se omenja še delna zaposlitev psihologa.
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Individualni izvedbeni načrt
Vsi izvajalci vmesnih programov SA so vsaj za večino uporabnikov pripravili individualni izvedbeni načrt,
ki se nanaša na uporabnikovo vlogo v izbranem programu SA. Skoraj vsi (92 %) so to storili za vse
uporabnike, le eden pa za večino. Pri tem je slaba tretjina izvajalcev vmesnih programov v celoti
upoštevala vsebino individualnega dogovora sklenjenega pred vključitvijo uporabnika v program,
ostali, dobri dve tretjini pa sta vsebino upoštevali, kolikor se je dalo glede na predvidene vsebine
vmesnega programa. Nihče ni izbral odgovorov, ki bi nakazovali, da vsebine niso upoštevali ali da so jo
upoštevali le v manjši meri. Večina (osem od trinajstih) izvajalcev vmesnih programov SA je sicer tudi
odgovorila, da so se v zvezi s pripravo in spremljanjem izvedbenega načrta soočili z določenimi
težavami.
Pogosto jim je težavo predstavljalo preslabo poznavanje uporabnikov, saj o njih (o njihovi situaciji,
posebnih okoliščinah, veščinah) nekateri niso dobili dovolj informacij, hkrati pa se nekateri uporabniki
srečujejo z resnimi težavami, ki jim zaposlitev močno otežujejo (težave v duševnem zdravju,
alkoholizem in druge odvisnosti, zelo dolga brezposelnost). V nekaj primerih izvajalci omenjajo tudi
kandidate, ki se ne želijo zares zaposliti in torej niso motivirani, hkrati pa ne fleksibilni. Drugo vrsto
težav pa so nekateri izvajalci videli že v samem razpisu, pri čemer en izvajalec omenja, da je bil obrazec
spisan nejasno in da ni razumel terminologije.
Napotitve uporabnikov vmesnih programov SA v druge dejavnosti in programe
Vsi izvajalci vmesnih programov SA so uporabnike tekom izvajanja programa usmerili še v druge
dejavnosti in programe, s katerimi naj bi uresničili zastavljene cilje.
Pogosto je šlo pri tem za usmeritev v prostovoljno delo, še večkrat so jih usmerjali v razne tečaje
(računalništvo, nacionalne poklicne kvalifikacije) ali pa vključevali v razne dogodke v lokalnem okolju.
Nekaterim uporabnikom so zagotovili dodatno psihosocialno pomoč ali pa so jih vključevali v skupine
izobraževanja o odvisnosti. Nasploh so nekateri izvajalci skušali uporabnikom izboljšati življenjsko
situacijo (jim pomagali tudi z oblačili, paketi). Poleg tega izvajalci vmesnih programov večkrat omenjajo
sodelovanje z deležniki v lokalnem okolju (LU, knjižnica, CSD), nekatere izvajalske organizacije so
uporabnikom predstavile še svoje druge programe, v nekaj primerih pa so jih napotovali tudi bolj
zaposlitveno (v dodatna izobraževanja, na svetovanja na ZZRS, na motivacijske delavnice ipd.).
Težave pri izvajanju vmesnih programov, katere izhajajo iz zunanjih okoliščin
Izmed trinajstih izvajalcev vmesnih programov SA jih deset navaja težavne zunanje okoliščine, na
katere ne morejo vplivati (predvsem finančne, kadrovske, organizacijske). Trije tovrstnih težav ne
vidijo. Pri navajanju teh okoliščin gredo izvajalci vmesnih programov SA v prvi vrsti v smer finančnih in
kadrovskih težav, kar je pogosto prepleteno. Eden izmed izvajalcev npr. omenja, da bi z več finančnimi
sredstvi lažje pridobili več zunanjih izvajalcev (npr. psihologov, psihiatrov), poleg tega pa izpostavi
pogled, da so glede na odgovornost in stres premalo plačani že sami izvajalci, ki bi pogosto potrebovali
dodatno pomoč. V povezavi s financami se omenjajo tudi birokratski zapleti, npr. počasni postopki pri
oddaji zahtevkov, težave z usklajevanjem z MDDSZ, enemu pa se zdi problematično, da
predfinanciranje ni omogočeno, zaradi česar imajo likvidnostne težave (pri drugem izvajalcu se omenja
celo kreditiranje ipd.). Dva izmed izvajalcev vmesnih programov v tem kontekstu opozarjata še na
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problematičnost plačevanja potnih stroškov uporabnikom, saj se nekateri programi izvajajo na
območjih, kjer je možnosti za zaposlitev malo, zaradi česar morajo uporabnikom plačevati prevoz v
kraje, kjer opravljajo delovne prakse. Omeniti pa velja še pogled enega izmed izvajalcev, ki meni, da je
prisilno vključevanje neprimernih kandidatov v izhodne (zaposlitvene) aktivnosti škodljivo.
Izhodi uporabnikov po zaključku vmesnega programa SA
Svoje delo z uporabniki vmesnega programa SA vsi izvajalci ocenjujejo kot uspešno in menijo, da
dosegajo zastavljene cilje, nekateri pa pri tem že navajajo primere pozitivnih izhodov. V veliki meri
verjamejo, da uporabniki njihovih programov pridobivajo kompetence, ki jim bodo v nadaljnjem
življenju koristile.
Kot izziv pri izvajanju vmesnih programov vidijo predvsem nihanje motivacije uporabnikov, s tem
povezano pa tudi nizko pripravljenost za spremembe, za doseganje zastavljenih ciljev in torej za
vključitev za trg dela. Kot težavna se večkrat pokaže tudi že omenjena heterogenost skupine, ki po
mnenju nekaterih izvajalcev vmesnih programov močno otežuje delo v skupini in pripravo programa.
Kot najbolj kompleksna problematika uporabnikov se sicer omenja odvisnost, kar je problem, s katerim
se sooča več izvajalcev in vsi opažajo, da je s takšnimi ljudmi zelo težko delati. Nekateri uporabniki
imajo tudi neurejene bivanjske in osnovne življenjske razmere, po drugi strani pa so do neke mere
preračunljivi in si spremembe v življenju ob solidnih (socialnih) prihodkih niti ne želijo. Eden izmed
izvajalcev vmesnih programov omenja še potrebo po večji izbiri možnih izhodov (brezplačno
izobraževanje, prekvalifikacija, dokončanje izobrazbe), saj so plačljivi programi uporabnikom večinoma
finančno nedosegljivi.
Izvajalce vmesnih programov smo vprašali za mnenje, za kolikšen delež uporabnikov njihovih
programov predvidevajo izhod v (tržno) zaposlitev. Glede možnosti hitre zaposlitve so izvajalci vmesnih
programov sorazmerno pesimistični, saj to možnost po zaključku programa pripisujejo v povprečju 29,6
% uporabnikom, kar je občutno manj kot je ocena izvajalcev dolgih programov. Pri tem je potrebno
omeniti, da je eden izmed izvajalcev vmesnih programov možnosti uporabnikov za izhod v tržno
zaposlitev cenil z 0 %, najvišja ocena izvajalca pa je 53 %.
Slika 3.14: Ocene izvajalcev vmesnih programov SA o tem, kolikšen delež uporabnikov programov se po
zaključku programa lahko zaposli na odprtem trgu dela

Izvajalci vmesnih programov te ocene pojasnjujejo z vtisi, da imajo uporabniki pogosto zdravstvene in
osebnostne težave, kar bi terjalo daljšo institucionalno obravnavo, poleg tega so socialno izključeni in
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niso pripravljeni na tempo zaposlitve oz. trga dela, niti niso zmožni kontinuiranega delovanja. Oceno
so podali tudi po občutku glede na stike z uporabniki, glede na njihovo aktivnost, na njihove veščine in
kvalifikacije. Pri nekaterih omenjajo, da so že v stikih za zaposlitev, nekateri pa so se zaposlili že tekom
programa.
Kot najustreznejši potencialen izhod izvajalci vmesnih programov navajajo zaposlitev, a se zavedajo,
da je pri nekaterih uporabnikih uspeh že vključitev v druge vrste socialne pomoči. Izhodi morajo biti
tako prilagojeni uporabniku, pri čemer eden omenja društva, prostovoljno delo, obiske kulturnih
prireditev, razvijanje zdravega življenjskega sloga, drugi navajajo tečaje in izobraževanja.
Eden izmed izvajalcev poudarja predvsem pomen spremljanja napredka posameznika, npr. njegove
vključitve v društva, v prostovoljske aktivnosti, ureditev zdravstvenega in socialnega statusa, odpravo
škodljivih substanc, ureditev družinskega življenja in vključitev v evidenco iskalcev zaposlitve.
Sodelovanje z drugimi deležniki v socialni aktivaciji
Več kot tri četrtine izvajalcev vmesnih programov (deset od trinajstih) je pred začetkom ali takoj na
začetku izvajanja vzpostavilo stike s potencialnimi delodajalci v okolju. Ostala četrtina jih navaja, da
bodo to storili kasneje v času izvajanja programa, nihče pa ni navedel, da se to ne bo zgodilo, ker se jim
ne bi zdelo potrebno ali ker delodajalci ne bi bili zainteresirani.
Med delodajalci, s katerimi so izvajalci vmesnih programov že navezali stike, navajajo razna podjetja,
institucije in organizacije (nekatere so izvedbo projekta tudi podprle, primer iz Zasavja), pri tem pa so
se vzpostavile različne oblike sodelovanja. Eden izmed izvajalcev poudari, da delodajalce kontaktirajo
predvsem glede na interese uporabnikov.
Izmed desetih izvajalcev vmesnih programov, ki so stike z delodajalci vzpostavili, jih je osem to storilo
samih, dva pa v sodelovanju z ZRSZ.
Izvajalci vmesnih programov SA relativno pogosto sodelujejo z deležniki na območju RME, v kateri
izvajajo program. Pri tem so najpogostejši stiki s koordinatorji SA v regiji – z njimi je enajst izvajalcev v
stiku vsaj enkrat tedensko, ostala dva pa nekajkrat mesečno. Z MDDSZ (s skrbnikom pogodbe) več kot
polovica izvajalcev vmesnih programov sodeluje nekajkrat mesečno, slaba četrtina vsaj enkrat
tedensko, še ena četrtina pa redkeje, torej enkrat mesečno ali še redkeje. Podobno pogoste stike imajo
tudi z ZRSZ oz. UD, saj je tudi z njimi dobra polovica v stikih nekajkrat mesečno, a je nekaj odstotkov
manj takšnih, ki imajo stike res pogosto in nekaj odstotkov več tistih, ki imajo stike dokaj redko. Še
malce redkeje pa imajo stike s CSD, saj je le eden navedel stike vsaj enkrat tedensko, več kot polovica
pa je takšnih, ki imajo stike enkrat mesečno ali manj.
Sodelovanju z drugimi deležniki v socialni aktivaciji so izvajalci vmesnih programov SA praktično brez
izjeme podali zelo dobre ocene. Še najnižje so ocenili sodelovanje c CSD (v povprečju 4,2), ki ga je eden
izmed izvajalcev vmesnih programov ocenil kot slabo (2/5). Višjo oceno so namenili sodelovanju z
drugimi izvajalci programov SA (4,5) in uradi za delo (4,6), najvišjo pa sodelovanju z MDDSZ (skrbniki
pogodb) in s koordinatorji SA (pri obeh 4,7).
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Slika 3.15: Ocena sodelovanja z drugimi deležniki v projektu SA na lestvici od 1 (najmanjše strinjanje) do 5
(največje strinjanje); (povprečne ocene, izvajalci vmesnih programov)
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Eden od izvajalcev vmesnih programov pri orisu stikov z ZRSZ poudarja, da imajo različne poglede na
delo z uporabniki in na njihovo možnost zaposlitve ter tudi pravi, da izvajalec bolje pozna uporabnikova
močna področja.
Pri sodelovanju s CSD eden od izvajalcev vmesnih programov kot slabost omenja redkost stikov, saj
zaradi tega prihaja do dezinformiranosti uporabnikov, omenja pa se tudi podatek, da so imeli stike s
CSD zgolj v fazi vključevanja oseb v program SA.
Razumevanje vloge koordinatorja SA
Izvajalci vmesnih programov SA vlogo koordinatorjev SA vidijo v pomoči pri izvajanju, kot mediatorje
pri problemih in že v sami fazi vključevanja uporabnikov v program. Vidijo jih torej kot nek povezovalni
člen med izvajalci in ostalimi vključenimi, eden omenja njihovo vlogo pri skrbništvu naloge. V splošnem
pa torej pričakujejo, da so koordinatorji SA v podporo izvajalcem, da aktivno sodelujejo pri individualni
obravnavi posameznika, da informacije prenesejo izvajalcem in da sklicujejo sestanke.
Najprimernejše ciljne skupine za vmesne programe SA, vsebinska in časovna ustreznost programov,
uspešni pristopi dela z uporabniki ter predlogi za spremembe v prihodnjem razpisu
Izvajalci vmesnih programov SA ocenjujejo, da so vmesni programi najprimernejši za vse osebe, ki so
iz različnih razlogov dolgotrajno oddaljene od trga dela (tudi za tiste, ki še niso delale), a vseeno takšne,
ki nimajo hujših zdravstvenih težav. En izvajalec omenja, da so programi primerni predvsem za mlajše
nezaposlene in tudi za ozdravljene odvisnike, pri enem se pojavi pogled, da je smiselno vključevati
predvsem manj izobražene osebe, pri drugem pa ocenjujejo, da je program najprimernejši za tiste, ki
so izolirani od družbe in osamljeni. Pomemben poudarek pri nekaterih izvajalcih vmesnih programov
je, da je vmesni program ustrezen predvsem za osebe, ki si želijo spremembe, a so obtičali na neki točki
in s tem so padli iz zaposlitvenega ritma.
Splošna ocena izvajalcev vmesnih programov SA je, da bi morali glede programov v naslednjem javnem
razpisu kaj spremeniti. Tako jih meni kar dvanajst od trinajstih.
V tem kontekstu najpogosteje navajajo težave s ciljno skupino, ki bi jo bilo po njihovem smiselno
vnaprej natančneje opredeliti, poleg tega se omenja, da je število uporabnikov glede na raznolikost
skupine previsoka. Želeli bi si opredeliti tudi primernost izhodov za uporabnike teh programov, večjo
pozornost nameniti izboru kandidatov za udeležbo v programu, še posebej pa njihovemu
zdravstvenemu stanju.
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Izvajalci vmesnih programov večkrat omenjajo finančne težave, oziroma že način financiranja, saj
zaradi določenih okoliščin (npr. potni stroški) prihaja do neenakosti pri možnostih izvedbe programa,
nujno se jim tudi zdi pospešiti izplačevanje in olajšati birokratske ovire. En izvajalec omenja, da bi bilo
zaradi obsega dela nujno imeti tri zaposlene na projektu, tedensko izplačevanje uporabnikom pa bi
prepustili koordinatorjem SA (poleg tega bi bilo bolje nagrade izplačevati na TRR in ne v gotovini).
Enemu izmed izvajalcev se ne zdi primerno, da se ob negativnih izhodih (predčasnih izhodih iz
programov, ki ne nastanejo zaradi zaposlitve uporabnikov) financiranje zniža, saj je to pogosto
posledica dejavnikov, na katere ne morejo vplivati.
V kontekstu same vsebine programa eden izmed izvajalcev vmesnih programov omenja, da bi moralo
biti obdobje izvajanja prvega modula daljše in bolj usmerjeno v spoznavanje uporabnikov. Po drugi
strani se istemu izvajalcu tudi zdi, da je preveč ur v prvem modulu namenjenih individualnem delu, pri
čemer bi se mu zdelo smiselno za izvajalca en dan v tednu nameniti birokraciji in pripravi na izvedbo.
Drugi izvajalec omenja, da bi pričakoval supervizijo in strokovno podporo za strokovne delavce.
Strokovnih delavcev bi moralo po mnenju nekaterih izvajalcev vmesnih programov biti več ali pa bi
morali več vključevati zunanje izvajalce (financirane iz projekta). Eden izmed izvajalcev je mnenja, da
bi bilo smiselno individualni izvedbeni načrt pisati postopoma, predlaga tudi možnost vstopa in izstopa
do sredine drugega modula, za prvi modul poleg tega predlaga manj individualnih razgovorov, za
drugega pa več. Ob tem se nasploh omenja, da bi morali biti programi glede izhodov bolj fleksibilni, da
bi se več kandidatov vključilo v razna društva, dejavnosti, tudi zdravljenja. Uporabniki vmesnega
programa bi morali po mnenju enega izvajalca imeti v drugem modulu tudi možnost dela pri
morebitnih delodajalcih vsaj 3 ure na dan dvakrat tedensko. S tem bi jim lažje omogočili zaposlitev, saj
bi imel delodajalec skozi njihovo sodelovanje v delovnem procesu priložnost posameznika in njegove
kompetence bolje spoznati.
Med primeri dobre prakse izvajalci vmesnih programov navajajo razne primere individualnega dela z
uporabniki, pa tudi delo v skupini, posredovanje vsebin preko delavnic ipd. V odgovorih izvajalcev
vmesnih programov tako zasledimo sodelovalno učenje, delo v podskupinah in tematske psihosocialne
delavnice, pri drugih pa tudi razprave, v katerih se znanje posreduje (izmenjuje) med uporabniki,
pomen soudeležbe in samopomoči uporabnikov.
Izvajalcem vmesnih programov se zdi pomembno povezovanje z različnimi ustanovami in delodajalci,
pri čemer eden od izvajalcev poudarja pomen obiskovanja delodajalcev že na samem začetku izvajanja
programa, podobno pa je tudi z obiski kadrovskih služb, kjer dajo kandidatom neposredna navodila za
razgovore. Nekateri še omenjajo, da so skupaj z uporabniki pregledovali prosta delovna mesta in jih za
dobro opravljene naloge simbolično nagrajevali, predvsem pa poudarjajo, da uporabniki opazijo, če se
izvajalec za njih trudi in za njihov napredek izkazuje interes. Po drugi strani pa se kot uspešen navaja
tudi način dela, pri katerem prvi korak do iskanja rešitve (zaposlitve, napredka) opravijo strokovni
delavci v programu, nato pa odgovornost v vse večji meri prelagajo na uporabnika samega.
Pri navajanju pozitivnih praks eden izmed izvajalcev vmesnih programov omenja invalidno osebo, ki je
imela trajne težave z vključitvijo v redno zaposlitev, skozi posredovanje pri delodajalcih (predstavitev
prednosti pri zaposlovanju invalidov) pa se je oseba nato redno zaposlila na zanjo ustreznem delovnem
mestu.
Kot še ena dobra praksa se je pri eni izvajalski organizaciji izkazala priprava fotografske razstave, pri
čemer so uporabniki sami zbirali gradivo, razstavo postavili, organizirali njeno otvoritev, oblikovali
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spremna besedila ipd. V tem kontekstu velja morda omeniti še primer, ko so pri enem izvajalcu izvedli
predstavitev programa in kompetenc uporabnikov na javni prireditvi, pri tem pa so sodelovali z
lokalnim okoljem.
Samoocena izvajanja vmesnega programa SA
Izvajalci vmesnih programov SA so s svojimi izvedbami in s programom nasploh zadovoljni in že
izpostavljajo viden napredek nekaterih težko zaposljivih uporabnikov v smeri zaposlitve in osebne rasti.
Nekateri sicer omenjajo majhnost določenih lokalnih okolij, kar jim otežuje organiziranje učenja skozi
delo za uporabnike, se pa tudi tistim, ki so delali s specifičnimi, od družbe nekoliko izoliranimi
uporabniki, zdi, da so že zmanjšali predsodke okolice do njih. Omenja se sicer tudi nujnost ustanovitev
zaposlitvenih centrov, kjer lahko delajo osebe z nizko delovno zmožnostjo.
Kot glavna pomanjkljivost projekta SA se v glavnem navaja pomanjkanje časa in financ, kar jim
onemogoča boljše, konkretnejše sodelovanje z zunanjimi uporabniki, poleg tega pa izvajalci vmesnih
programov opozarjajo, da so se navodila za izvajanje usklajevala predolgo in posredovala pozno, zato
so imeli nekatere dileme in težave (predvsem v povezavi z izhodi).
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4 Podobe uporabnikov socialne aktivacije
To poglavje je namenjeno opisu uporabnikov SA, to je oseb, ki so (ali so bile) vključene v različne tipe
programov SA, njihovih značilnosti, problematik, ciljev in pričakovanj, ki jih navajajo oz. so jih navedli
ob vstopu v SA. O vključenih v različne tipe programov SA namreč vemo relativno malo, večinoma le
to, kar izhaja iz kriterijev za vstop v različne tipe programov, ki so bili določeni v javnih razpisih za
izvajalske organizacije.
Ciljne skupine za različne tipe programov so bile v javnih razpisih določene z naslednjimi kriteriji:
-

-

-

-

za dolge programe SA so ciljna skupina za vključitev osebe, mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24
mesecih najmanj 12-krat prejele DSP. Vstopna točka (institucija, ki pripravlja nabor kandidatov
za vključitev v dolge programe SA) je ZRSZ oz. uradi za delo. ZRSZ je za strokovne delavce
uradov za delo, ki so pripravljali seznam kandidatov za dolge programe, določil tudi dodatne
kriterije za nabor, po katerih so izbirali predvsem osebe z večjimi zaposlitvenimi ovirami ali
osebe, pri katerih se nakazujejo različne socialne problematike. Uradi za delo nabor kandidatov
večinoma uskladijo tudi s CSD, tudi za to, da se kandidati za vstop v različne programe ne
podvajajo.
Za kratke programe SA tipa A so ciljna skupina za vključitev odrasle osebe s kompleksno
socialno in zdravstveno problematiko, ki večinoma prejemajo DSP (ni pa nujno), ter osebe, ki
so bile preko medinstitucionalnih komisij odstopljene iz ZRSZ v obravnavo na CSD kot začasno
nezaposljive. Nabor kandidatov za kratke programe tipa A opravljajo strokovni delavci na CSD,
na podlagi lastne presoje in poznavanja uporabnikov ter koristi za uporabnike.
Za kratke programe SA tipa C so ciljna skupina za vključitev ženske iz drugih kulturnih okolij z
jezikovnimi ovirami, katere imajo dovoljenje za stalno bivanje oz. slovensko državljanstvo in so
brezposelne ali neaktivne ali v evidenci začasno nezaposljivih oseb (odstopljene iz ZRSZ v
obravnavo na CSD preko medinstitucionalnih komisij) ter so večinoma upravičene do DSP.
Nabor kandidatk za kratke programe tipa C (konkretno gre za albanske ženske s Kosova, v
Ljubljani pa se izvaja tudi program za arabske ženske) opravljajo strokovni delavci na CSD
(pogosto v sodelovanju z uradi za delo).
Za vmesne programe SA so ciljna skupina za vključitev odrasle osebe s kompleksno socialno
problematiko, ki so večinoma prejemniki DSP (ni pa nujno) ter osebe, ki so bile preko
medinstitucionalnih komisij odstopljene iz ZRSZ v obravnavo na CSD kot začasno nezaposljive.
Nabor kandidatov za vmesne programe pripravljajo strokovni delavci CSD (kontaktne osebe za
SA), na podlagi lastne presoje in poznavanja uporabnikov ter koristi za uporabnike (pogosto se
uskladijo tudi z uradi za delo).

Iz opisanega je razvidno, da so kriteriji za nabor kandidatov (torej za ciljno skupino) za kratke programe
tipa A in za vmesne programe pravzaprav isti, kot je ista tudi vstopna točka, na kateri se pripravlja
nabor kandidatov za vključitev v ene ali v druge programe (CSD). Ker je sicer razlika med kratkimi
programi tipa A in vmesnimi programi precejšnja (v trajanju, v vsebinah dela po modulih,
individualnem poročanju izvajalcev, individualnem spremljanju koordinatorjev SA) se postavlja
vprašanje, na kakšen način se strokovni delavci na CSD pa tudi koordinatorji SA odločajo, katerim
osebam predlagajo vključitev v kratek program tipa A in katerim v vmesni program ter koliko se lahko
o vključitvi v različne tipe programov odločajo uporabniki (kandidati) sami. Na drugi strani je ciljna
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skupina za dolge programe SA nekoliko drugačna, saj je opredeljena z (dolgotrajno) brezposelnostjo,
dolžino prejemanja DSP in relativno nizko starostjo (do 49 let), uradi za delo pa pri izboru kandidatov
upoštevajo tudi dejstvo, da ima oseba več ovir pri zaposlitvi (predvsem nakazane socialne ovire ali
problematike). Ciljna skupina za kratke programe tipa C je povsem specifična, saj gre za ženske, ki
zaradi jezikovnih in kulturnih ovir in razlogov niso integrirane v družbo – zdi se, da gre v tem primeru
za bolj homogeno skupino, kot v primeru ciljnih skupin za druge tipe programov SA, ki ima specifične
potrebe, ki jih morajo programi nasloviti. Ta tip programov je zato zastavljen bolj integracijsko in
vključuje kulturnega mediatorja.
Glede na zgoraj opisane razlike med ciljnimi skupinami za različne tipe programov SA (kriteriji za vstop
v različne tipe programov SA, različna vstopna točka in presoje strokovnih delavcev na uradih za delo
in CSD pri pripravi nabora kandidatov, različen 'bazen' iz katerega se pripravlja nabor) v tem poglavju
najprej prikažemo socio-demografske značilnosti uporabnikov programov SA, nato pa v ločenih
podpoglavjih predstavljamo značilnosti uporabnikov posameznih tipov programov SA. Skozi opis
uporabnikov posameznega tipa programa SA bomo poskušali opisati njihove značilnosti, pogostost
različnih problematik, cilje in pričakovanja ter tudi podobnosti in razlike med uporabniki različnih tipov
programov SA.
Informacije, na katerih temeljimo opis uporabnikov programov SA, smo pridobili od MDDSZ iz
anonimiziranih individualnih informacij o uporabnikih SA, ki so zapisani v dokumentih, individualnih
dogovorih in individualnih poročilih (izvajalcev in koordinatorjev SA) o uporabnikih. Za uporabnike
dolgih in vmesnih programov je teh informacij bistveno več (ker je za ta dva tipa programov predpisan
postopek vključevanja in udeležbe v programih predvideva več pogovorov s koordinatorjem SA in
individualni dogovor o vključitvi, v katerem so navedene informacije, ki jih je podal uporabnik o svojem
življenju, problematikah, ciljih in pričakovanjih glede SA, prav tako morajo izvajalci teh dveh tipov
programov pripravljati individualna mesečna in končna poročila) kot za uporabnike kratkih programov
SA. Posledično je opis uporabnikov dolgih in vmesnih programov bolj obsežen, medtem ko je opis
uporabnikov kratkih programov (A in C) zaradi pomanjkanja informacij bolj skop. Informacije smo
pridobili na podlagi neslučajnostnega vzorčenja uporabnikov SA. Vzorec je bil priložnosten, vezan na
skupino uporabnikov, za katere so bili podatki dostopni in vneseni v bazo, in različno velik za različne
tipe programov. Prav tako je večina podatkov zbrana kvalitativno preko polstrukturiranega intervjuja
in odgovori uporabnikov posledično ne sledijo predefinirani anketni shemi, pač pa se preko lastnih
zgodb dotikajo raznolikih tematik, ki smo jih poskusili povzeti v nadaljevanju. Ko torej v nadaljevanju
popisujemo uporabnike SA, se pri tem v celoti nanašamo le na uporabnike v vzorcu, posplošitev na
populacijo ni mogoča. Pri vseh grafičnih porazdelitvah v nadaljevanju tako za jasnejšo sliko prikazujemo
numeruse, saj informacije niso na voljo za vse uporabnike.
Za dolge programe smo v vzorec zajeli 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, ki so se vključili do 1. 8. 2018, in za
vmesne programe 29,0 % od vseh uporabnikov s sklenjeno pogodbo, ki so se vključili do 1. 8. 2018 (pri
čemer je treba opozoriti, da so se vmesni programi začeli izvajati kasneje kot drugi programi – šele
poleti 2018). Več o vzorcu uporabnikov SA in tipu pridobljenih informacij je zapisano v Poglavju 2
(Vsebinski kontekst, metodološki pristop in pojasnila).
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Na tem mestu ponovno poudarimo še, da gre pri informacijah, ki smo jih pridobili iz individualnih
načrtov in poročil, ki nastajajo skozi proces vključitve v SA, večinoma za informacije, ki so jih podali
sami uporabniki, torej gre za subjektivne informacije, za pogled uporabnikov na lastno življenje,
pomembne dogodke in življenjske okoliščine v različnih obdobjih svojega življenja (primarna družina,
izobraževanje, delovna zgodovina, trenutna materialna situacija, zdravstvene težave, cilji za
prihodnost, pričakovanja od SA), ki so jih potem zapisali koordinatorji SA. Informacije, ki so zapisane
npr. v individualnih dogovorih o vključitvi, so tako del zgodbe, ki jo o sebi želijo povedati uporabniki oz.
ki se uporabnikom zdi pomembna in ki jo predstavljajo drugim (strokovnim delavcem) – dogodki, ki jih
omenjajo kot ključne v svojem življenju, razlogi in pojasnila za različne dogodke in ovire, vse to je del
tega, kar uporabniki sami doživljajo kot pomembno in hkrati kot tisto, kar zmorejo ali želijo povedati.
Poleg tega je treba povedati, da so razgovore, v katerih so zapisi nastali, usmerjali koordinatorji, ki so
tudi z načinom vodenja razgovorov lahko delno vplivali na to, kaj je uporabnik povedal, bolj poudaril,
izpostavil. Gre torej za večkrat filtrirane informacije (uporabnik sam, koordinator, selekcija pri vnašanju
informacij iz vzorca uporabnikov za potrebe te analize). To dejansko pomeni, da je prikaz problematik
in življenjskih situacij uporabnikov v opisih v tem poglavju le ilustrativen in da je dejansko določenih
(socialnih, zdravstvenih) problematik med uporabniki SA lahko več ali so bolj hude, kot je razvidno iz
informacij, ki smo jih pridobili – ker jih morda uporabniki niso želeli izpostaviti ali so se bali, da bi jih
preveč stigmatizirale ali so ocenili, da niso sprejemljive (npr. morebitne težave v duševnem zdravju,
odvisnosti različnih vrst ipd.). Opise uporabnikov SA v nadaljevanju poglavja torej podajamo kot
ilustracijo, z vsemi omenjenimi omejitvami. Kljub temu ocenjujemo, da so vse informacije, ki pomagajo
pokazati značilnosti in problematike, želje in pričakovanja uporabnikov SA, pomembne, saj so prav
vprašanja motivacije in potreb uporabnikov ena ključnih za uspeh socialne aktivacije.
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4.1 Socio-demografska slika uporabnikov programov SA
V tem podpoglavju predstavljamo socio-demografske značilnosti uporabnikov, vključenih v programe
SA, pridobljene na podlagi popisane dokumentacije predhodno predstavljenega vzorca uporabnikov.
Skupaj smo v vzorec vključili 639 uporabnikov socialne aktivacije, od tega jih je:
-

428 (67,0 %) uporabnikov dolgih programov,
110 (17,2 %) uporabnikov kratkih A programov,
36 (5,6 %) uporabnikov kratkih C programov in
65 (10,2 %) uporabnikov vmesnih programov.

Spolna struktura uporabnikov programov SA (v vzorcu)
Podatki na vzorcu kažejo, da je v programe SA vključen večji delež žensk (63 %) kot moških (38 %). Če
opazujemo spolno strukturo ločeno po tipih programa, (kar grafično prikazujemo na sliki 4.1), je v vseh
ravno tako opazen večji delež oseb ženskega spola11. V dolgih programih je v vzorcu uporabnikov 62 %
žensk in 38 % moških. Vzorec uporabnikov kratkih programov tipa A pa zajema 61 % žensk in 39 %
moških. Še najmanjšo razliko v spolni strukturi je opaziti pri vzorcu udeležencev vmesnih programov,
kjer je razmerje skoraj enakovredno (48 % moških in 52 % žensk).
Slika 4.1: Uporabniki programov SA glede na spol in tip programa SA (v %, podatki na vzorcu)
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Omenjena spolna struktura je delno pričakovana, saj podatki za Slovenijo kažejo na večji delež žensk v
primerjavi z moškimi, ki so dolgotrajno brezposelne (leta 2016 je stopnja dolgotrajne brezposelnosti
žensk v Sloveniji znašala 4,5 %, medtem ko je za moške znašala 4,1 %, leta 2017 pa 3,2 % za ženske in
3,1 % 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).

11

Spolne strukture kratkih programov tipa C grafično ne prikazujemo, saj kratke programe tipa C obiskujejo
zgolj ženske. Namenjeni so namreč ženskam iz drugih kulturnih okolij.
12
V tej in vseh nadaljnjih tabelah velja, da z Nd predstavljamo število enot (uporabnikov SA) dolgih programov, z
Nka število uporabnikov kratkih programov tipa A, z Nkc število uporabnikov kratkih programov tipa C in z N v
število enot vmesnih programov.
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Starostna struktura uporabnikov programov SA (v vzorcu)
Če pogledamo starostno strukturo popisanega vzorca uporabnikov, programe socialne aktivacije
obiskujejo uporabniki s povprečno starostjo 38,7 let. Povprečna starost vzorca uporabnikov dolgih
programov je najnižja13 in znaša 37,8 let, uporabnikov vmesnih programov pa 39,1 leto. Najvišjo starost
dosegajo uporabnice iz vzorca kratkih programov tipa C, in sicer v povprečju ta znaša 41,7 let.
Povprečna starost za uporabnike iz vzorca kratkih programov tipa A pa znaša 39,5 let. Pri vzorcu
uporabnikov kratkih programov tipa A je opazen tudi najširši razpon starosti vključenih uporabnikov,
saj je najmlajši uporabnik iz vzorca star 20 let, najstarejši pa 63 let. Pri vzorcu uporabnic kratkih
programov tipa C je najmlajša vključena uporabnica stara 19 let, najstarejša pa 53 let. Pri vzorcu
uporabnikov vmesnih programov najnižja starost uporabnika znaša 20 let, najvišja pa 57 let, medtem
ko je najnižja starost vzorca uporabnikov dolgih programov 18 let, najvišja pa, kot je bilo določeno v
javnem razpisu, 49 let.
Vzorec uporabnikov programov SA smo analizirali tudi razdeljeno po starostnih skupinah, kar
prikazujemo na naslednji sliki. Programov se v največji meri udeležujejo uporabniki v starosti od 30 do
39 let (ta starostna skupina je najbolj izrazita pri vzorcu uporabnikov kratkih programov tipa C in znaša
53 %, izrazita je tudi pri vzorcu uporabnikov dolgih programov, kjer znaša 46 %), ter nato uporabniki v
starosti od 40 do 49 let. Pri vzorcu dolgih, vmesnih programov in kratkih programov tipa C sledijo
uporabniki v starosti 20–29 let, pri vzorcu uporabnikov kratkih tipa A pa uporabniki v starosti 50–59
let, kar ponovno potrjuje podatek, da je populacija kratkih programov v povprečju nekoliko »starejša«
od ostalih tipov programov. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali je bil pogoj starostne omejitve ciljne
skupine dolgih programov ustrezno zastavljen in ali bi bilo dobro z dolgimi programi snovati priložnost
za aktivacijo tudi oseb, starejših od 49 let. Najmanj (manj kot 10 % vzorca) je uporabnikov v starosti
nad 60 in pod 20 let.

13

Delno najbrž tudi zato, ker je bila ciljna skupina dolgih programov z javnim razpisom za sofinanciranje
projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«
starostno navzgor omejena, in sicer: »Ciljna skupina javnega razpisa so osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24
mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč.«
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Slika 4.2: Uporabniki programov SA glede na starostne skupine in tip programa SA (v %, podatki na vzorcu)
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Izobrazbena struktura uporabnikov programov SA (v vzorcu)
Podatek o doseženi stopnji izobrazbe je na voljo za 473 (74 %) uporabnikov. Izobrazbeno strukturo smo
za namene analize razdelili v osem širših izobrazbenih kategorij14, ki smo jih prilagodili po ISCED in po
KLASIUS klasifikacijah stopenj izobrazbe (predvsem smo bolj diferencirali srednješolsko izobraževanje).
Med uporabniki dolgih, vmesnih in kratkih programov, ki so vključeni v vzorec (tj. 473 uporabnikov),
prevladujejo osebe z doseženo srednješolsko poklicno izobrazbo ter osebe s končano osnovno šolo.
Sledijo uporabniki s srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo, malo manj od teh ima dokončano
nižjo poklicno šolo. Manjši delež je najvišje izobraženih (dokončana višješolska, univerzitetna,
magistrska izobrazba) ali najnižje izobraženih (nedokončana osnovna šola) (Slika 4.3).
Gledano ločeno po tipih programa je izobrazbena struktura ciljne skupine vzorca dolgih in vmesnih
programov precej podobna, še največ razlik je opaziti pri stopnji dokončane osnovne šole, kjer je delež
vzorca uporabnikov vmesnih programov (29 %) nekoliko višji kot delež vzorca uporabnikov dolgih
14

Klasificirali smo jih sledeče: 1-Nedokončana osnovna šola; 2-Dokončana osnovna šola; 3-Dokončana nižja
poklicna šola; 4-Dokončana srednja poklicna šola; 5-Dokončana srednja strokovna šola ali srednja splošna šola;
6-Dokončana višja šola (ne-univerzitetna); 7-Dokončana univerzitetna diploma (po starem sistemu študija ali
bolonjskem sistemu študija) tudi bolonjski magisterij; 8-Magisterij znanosti (prejšnji), doktorat znanosti (prejšnji
ali bolonjski).
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programov (19 %). Razlika, vendar manjša, je pri doseženi srednji strokovni ali splošni srednji šoli, pri
kateri je delež uporabnikov vzorca dolgih programov nekoliko višji od deleža uporabnikov vzorca
vmesnih programov. Grobo rečeno je vzorec uporabnikov dolgih programov nekoliko višje izobražen
od vzorca uporabnikov vmesnih programov SA. Izobrazbene strukture vzorca uporabnikov kratkih
programov tipa A 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 (Slika 4.3).
Slika 4.3: Uporabniki programov SA po stopnjah izobrazbe in tipu programa SA (v %, podatki na vzorcu)
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Dosežena delovna doba in trajanje brezposelnosti uporabnikov programov SA (v vzorcu)
Vsaj delno je iz dela vzorca popisane dokumentacije uporabnikov programov SA možno opazovati tudi
preteklo delovno aktivnost uporabnikov SA. V individualnih dogovorih dela vzorca je bil na voljo
podatek o doseženi delovni dobi uporabnikov in trajanju brezposelnosti.15 Doseženo delovno dobo
uporabnikov (iz zapisov v individualnih dogovorih) v nadaljevanju prikazujemo v obdobjih po okvirno
pet let ter posebej izpostavimo deleže tistih uporabnikov, ki so dosegli delovno dobo nižjo od enega
leta ali višjo od enega leta, a nižjo od 2,5 let (grafično to prikazujemo na Sliki 4.4).
Podatek o delovni dobi smo pridobili za 376 uporabnikov dolgih programov. Njihova delovna doba je
v povprečju znašala 5,6 let. Med njimi jih je največji delež dosegel delovno dobo v trajanju do vključno
enega leta (35,9 %). Sledijo tisti, ki so dosegli delovno dobo nad 2,5 let do vključno šestih let (29,0 %),
ter nato bodisi tisti uporabniki, ki so delali več od 6 let do vključno 10 let (11,2 %) ali pa nad 10 do

15

Gre za informacije, ki so jih povedali uporabniki sami in so jih koordinatorke SA zapisale v individualni
dogovor. Ker uporabniki ne povedo vedno točnih podatkov, se lahko podatki pridobljeni iz individualnih
dogovorov razlikujejo od podatkov, ki jih ima o uporabniku urad za delo.
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vključno 15 let (10,2 %) . Najmanjši delež uporabnikov je dosegel delovno dobo daljšo od 20 let (3,7 %)
ali pa nad 1 leto do 2 leti in 6 mesecev (3,5 %).
Podatek o delovni dobi smo pridobili tudi za 62 uporabnikov vmesnih programov. Njihova povprečna
delovna doba je nekoliko nižja v primerjavi s povprečjem uporabnikov dolgih programov, in sicer znaša
5,1 leto. Slaba polovica jih je bila zaposlenih eno leto ali manj, okvirno 15 % je bilo zaposlenih nad 6 do
10 let. Okvirno 10 % pa je tistih, ki so bili zaposleni več kot 2 leti in pol do vključno 6 let ter tistih, ki so
bili zaposleni med enim letom in vključno 2,5 leti. Pri vzorcu uporabnikov vmesnih programov je bilo
najmanj oseb zaposlenih več kot 10 let oziroma nad 20 let.
Za vzorec uporabnikov kratkih programov tipa A16 je bilo iz dokumentacije možno pridobiti podatek o
delovni dobi za zgolj 16 uporabnikov. Med njimi jih največ (31 %) dosega delovno dobo do enega leta
ali pa nad 2,5 leti do 6 let (ravno tako 31 %). Sledijo tisti z letom delovne dobe vendar ne več kot 2,5
let, ter tisti z delovno dobo nad 6 let vendar manj kot 10 let (obojih je 13 %). Tudi pri vzorcu
uporabnikov kratkih programov je bilo najmanj uporabnikov, ki ima več kot 10 let delovne dobe ali pa
več kot 20 let delovne dobe.
Povzamemo lahko, da je povprečna dosežena delovna doba vzorca uporabnikov programov socialne
aktivacije nizka, največji delež predstavljajo uporabniki z doseženo delovno dobo do vključno enega
leta.
Slika 4.4: Uporabniki programov SA glede na delovno dobo (v letih) in tip programa SA (v %, podatki na vzorcu)
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Podatek o nizki doseženi povprečni delovni dobi uporabnikov lahko povežemo tudi s podatkom o
povprečnem trajanju brezposelnosti uporabnikov, vključenih v programe SA, katerega prikazujemo na
Sliki 4.5. O tem podatku poroča okvirno 97 % vzorca popisanih uporabnikov dolgih programov, 89 %
16

V dokumentaciji vzorca kratkih programov tipa C tega podatka ni bilo na voljo.
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vzorca popisanih uporabnikov vmesnih programov in le 10 % vzorca popisanih uporabnikov kratkih
programov tipa A17.
Podatek o trajanju brezposelnosti je na voljo za 382 uporabnikov dolgih programov SA, ki so v
povprečju brezposelni 5,3 leta. Med njimi jih je skoraj polovica (43,7 %) brezposelnih nad 2,5 let do
vključno 6 let. Dobra četrtina (28,1 %) jih je brezposelna do 2,5 let, podoben delež (28,3 %) pa nad 6
let.
Podatek o trajanju brezposelnosti je na voljo tudi za 63 uporabnikov vmesnih programov SA, ki pa so v
povprečju izrazito dlje časa brezposelni (7,4 let). Največ, tretjina, jih je brezposelnih nad 2,5 do vključno
6 let, slaba četrtina (23,9 %) manj od 2,5 let. Kar 42,9 % jih je brezposelnih nad 6 let, petina (20,6 %) pa
nad 10 let. Če primerjamo z dolgimi programi, ugotovimo, da je pri teh le 9,9 % uporabnikov
brezposelnih nad 10 let.
Pri kratkih programih tipa A imamo podatek zgolj za 11 uporabnikov. Slaba polovica (45 %) jih je
brezposelnih več kot eno leto, a manj kot 2,5 leti. 27,3 % je tistih, ki so brezposelni nad 2,5 leti, a manj
kot 6 let. Do vključno enega leta je brezposelnih 18,2 % uporabnikov. Okvirno 9 % uporabnikov kratkih
programov tipa A pa je brezposelnih nad 20 let.
Slika 4.5: Uporabniki programov SA glede na trajanje brezposelnosti (v letih) in tip programa SA (v %, podatki na
vzorcu)
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V dokumentaciji vzorca kratkih programov tipa C tega podatka ni bilo na voljo.
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4.2 Značilnosti (vzorca) uporabnikov dolgih programov SA
V tem podpoglavju predstavljamo značilnosti vzorca uporabnikov dolgih programov SA opisanih v
individualnih dogovorih s koordinatorji SA. Pri načrtovanju individualnega dogovora gre za predstavitev
življenjske zgodbe s perspektive uporabnika. Uporabnik predstavi svojo preteklost, sedanjost in cilje za
prihodnost. V dogodke iz preteklosti sodi opis svoje primarne družine, ključnih dogodkov v otroštvu in
mladosti, izobraževanje in pridobljene delovne izkušnje uporabnikov. 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 socialne aktivacije. Značilnost individualnega dogovora je,
da sicer sledi zastavljenim temam, vendar uporabnik lahko do želene mere izpostavi opis življenjskih
področij, zato so v nadaljevanju zapisane značilnosti analize individualnih dogovorov vzorca
uporabnikov dolgih programov v nekaterih temah bolj podrobne v drugih pa manj. Pri informacijah o
življenjskih okoliščinah, problematikah in deprivacijah gre za subjektivno podana dejstva, kar pomeni,
da prikazujemo informacije, ki jih o sebi povedo (želijo povedati) uporabniki oz. se uporabnikom zdijo
pomembne, niso pa objektivno preverljive.
Značilnosti primarne družine ter ključni dogodki iz otroštva in mladosti
Izmed 428 uporabnikov dolgih programov v našem vzorcu jih je dobri dve tretjini (292) opisalo
materialno stanje, v kakršnem je živela njihova primarna družina. Iz teh opisov je razvidno, da je
praktično enak delež tistih, ki ocenjujejo materialno stanje svoje primarne družine kot razmeroma
dobro (okvirno 45 %) in tistih, ki so imeli občasne finančne težave, so skromno živeli, so morali
varčevati, ali pa je bil zaposlen le en družinski član z nizko višino plače, in podobno (okvirno 46 %).
Slabih 10 % pa materialno stanje svoje primarne družine ocenjuje kot slabo, saj so živeli v pomanjkanju
in se soočali z rednimi finančnimi težavami (»Nenadna izguba službe obeh staršev - nenadna finančna
stiska. Prisiljeni so bili v prodajo stanovanja in nakup stare hiše brez kopalnice, brez kopalnice in tople
vode je bilo težko živeti.« (DP 2))18.
Podobno je tudi razmerje pri vprašanju o kakovosti odnosov v primarni družini, glede katerega se je
opredelilo 318 uporabnikov iz vzorca. Skoraj polovica izmed njih odnose ocenjuje kot dobre, nekaj
odstotkov uporabnikov s svojimi družinskimi člani niso vzpostavili globljih odnosov, niso bili povezani,
ali se z določenimi člani v družini niso dobro razumeli in podobno. Manj kot 8 % je takšnih, ki navajajo
slabe odnose v primarni družini. Izmed 309 uporabnikov dolgih programov iz vzorca jih 7 % navaja
nasilje ali zlorabe, nekoliko več, dobrih 9 %, pa jih omenja prisotnost alkoholizma v primarni družini
(»Težko otroštvo zaradi očetovega pitja.« (DP 190)).
Poleg splošne ocene je 209 uporabnikov navedlo tudi druge posebne, travmatične ali izstopajoče
dogodke oziroma okoliščine vezane na primarno družino. Izmed teh jih največ (38) navaja nenadno
smrt družinskih članov v primarni družini (»Pri 16 letih je v stanovanju našla mrtvega očeta, kar je vodilo
v njene osebne težave.« (DP 397)), 9 pa je imelo izkušnje z rejništvom oziroma so bili posvojeni, pri
čemer tega načeloma ne navajajo kot negativno izkušnjo. Okvirno 14 uporabnikov izhaja iz velike
18

Pri citatih, ki jih navajamo, ne gre neposredno za navedbe uporabnikov, pač pa so to večinoma povzetki
življenjskih zgodb uporabnikov, ki jih v individualnih dogovorih ali izvedbenih načrtih zapišejo koordinatorji SA ali
izvajalci programov, zato citati niso zapisani v prvi, ampak v tretji osebi.
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družine (vsaj šest članov), osem pa jih omenja, da so imeli starše z visokimi pričakovanji ali pa stroge
starše. Uporabnik je npr. omenjal omejevanje staršev pri izobraževanju (»Pri šolanju niso spodbujali in
so želeli zaposlitev že po OŠ.« (DP 19)), uporabnica pa nasilje v družini (»Več bita kot sita.« (DP 31)) ipd.
Pri tistih, ki omenjajo travmatične izkušnje iz otroštva, je bila pogosto (28,7 %) prisotna tudi ločitev, kar
je večkrat pomenilo tudi, da so imeli stik le z enim izmed staršev. V več kot polovici primerov so
omenjali tudi razne druge izstopajoče dogodke, kot so nenadna izguba zaposlitve staršev (»Nenadna
izguba službe obeh staršev.« (DP2)) ali pomanjkanje pozornosti (»Starša sta dala službi prednost pred
njo.« (DP96); »Mama delala v Avstriji.« (D359)).
Izmed 428 uporabnikov dolgih programov iz vzorca jih skoraj polovica, 198, poleg naštetih izstopajočih
dogodkov in odnosov v primarni družini navaja še druge, njim pomembne ključne dogodke iz otroštva
in mladosti.
Med njimi jih okvirno 15 % navaja poškodbo (»Huda prometna nesreča pri 22 letih - zaspal za volanom
in zaletel v hišo. Bil je v komi, vendar je hitro okreval.« (DP 283); »Pri 4 letih ga povozil avto - 4 dni v
komi.« (DP 224); »"Kožuhalnik" ji je zmečkal roko, roko so operirali.« (DP 156)), ali bolezen (na primer
sladkorna bolezen, epilepsija, rak, pridobljena gibalna oviranost), težave z odvisnostmi (omenjajo
zdravljenje v komuni, terapevtskih skupnostih, zdravljenje alkoholizma, bivanje v prevzgojnem domu
itd.), oziroma duševne težave, ki so se po njihovem mnenju največkrat pojavile zaradi neprimernega
okolja ali travmatičnih izkušenj (omenjajo čustvene stiske, psihične in učne težave, bipolarno motnjo,
depresijo, osebnostno krizo, poskuse samomora, svetovanje pri psihologinji, zdravljenje na psihiatriji
itd.).
Dobrih 7 % uporabnikov omenja, da so doživeli bodisi verbalno bodisi fizično vrstniško nasilje (»V OŠ
sošolke niso želele družiti z njo.« (DP 10); »Otroci v OŠ so ji nagajali.« (DP 405); »Zbadanje zaradi teže.«
(DP 1)).
Slabih 5 % jih navaja zgodnji začetek dela, pogosto še pred osemnajstim letom, večkrat tudi pred
petnajstim. Nekoliko pogosteje omenjajo zgodnje starševstvo (pogosto še v najstniških letih), takšnih
primerov je za dobrih 9 %. Nekoliko redkejši so tisti, ki omenjajo specifične primere za njih travmatičnih
smrti izven ožje družine (npr. sorodnikov, prijateljev). Skoraj vsak peti (19,6 %) pa kot ključen dogodek
omenja selitev (relativno veliko je takšnih, ki se niso rodili v Sloveniji).
Vsak peti uporabnik iz vzorca je navajal tudi njemu posebne dogodke, ki so se zgodili kasneje, torej, ko
je že vstopil v odraslo fazo svojega življenja. Pri tem uporabniki najpogosteje omenjajo smrt katere
izmed bližnjih oseb (okvirno 37 %), le malce manj pogosteje (skoraj v 30 % primerov) izpostavljajo
ločitev oziroma razpad partnerske zveze. Dobrih 10 % jih navaja tudi bolezni, poškodbe ali duševne
stiske, v podobni meri omenjajo tudi selitev, nekoliko redkeje pa rojstvo otroka. Pozornost velja
nameniti tudi nekaterim navedenim travmatičnim dogodkom, ki jih je težko umestiti v katero koli
izmed kategorij. V enem izmed primerov je uporabnici »partner zažgal stanovanje, starši so jo z
dojenčkom nagnali iz stanovanja, doživela pa je tudi nasilno posilstvo« (DP 24), druga uporabnica je že
zgodaj doživela samomor očeta (DP 185), nekatere so zaznamovale razne nesreče, ki so se dogajale
okrog njih, spet drugim pa so se dogajale razne krivice (omenja se izbris in neplačano težko delo).
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Izobraževanje
V prvem podpoglavju z opisom socio-demografskih značilnosti uporabnikov programov SA smo že
opisali izobrazbeno strukturo uporabnikov iz vzorca. Poleg navedene dosežene stopnje izobrazbe je
299 (70 %) uporabnikov dolgih programov iz vzorca opredelilo tudi druge informacije o svojem
izobraževanju.
Med njimi okvirno štirje odstotki uporabnikov omenjajo menjavanje srednjih šol ali vrste študija, z
enako pogostostjo pa so imeli posebej slabe izkušnje s šolanjem. Med njimi se določeni v šolskem
okolju niso počutili dobro in so bili deležni medvrstniškega nasilja (»V srednji šoli so se učitelji izživljali
in jo ustrahovali.« (DP5); »V šoli se ni počutila sprejeto, sošolci so bili zlobni.« (DP11); »Doživljal je hudo
vrstniško nasilje.« (DP14)), nekateri pa so imeli druge težave (»Ker ni naredil letnika, je moral vračati
štipendijo.« (DP27); »Težave s priznavanjem izobrazbe pridobljene v tujini.« (DP16)).
Kot že zapisano v razdelku 4.1, okvirno 2 % uporabnikov dolgih programov iz vzorca nima dokončane
osnovne šole. Okvirno 19 % uporabnikov iz vzorca ni dokončalo srednje šole, nekaj več (okvirno 17 %)
pa jih izpostavlja, da niso dokončali študija, pri čemer nekateri kot razlog navajajo bolezen, nosečnost
ali zaposlitev, pogosto pa sicer pravijo, da jim manjka le še diploma. Precej večji odstotek (dobrih 45
%) jih navaja, da so poleg formalnega izobraževanja opravili še razne delavnice ali tečaje, ki bi jim
morda lahko pomagali na poti do zaposlitve (omenjajo na primer PUM, Papilot, tečaj računalništva,
tečaj pisanja prošenj za zaposlitev, jezikovni tečaji ipd.). Okvirno 6 % uporabnikov omenja, da so
opravili nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Delovne izkušnje
Izmed 92 % (392) uporabnikov dolgih programov iz vzorca, ki so podrobneje opredelili svoje dosedanje
delovne izkušnje, jih nekaj manj kot polovica (46,7 %) izraža širše raznolike interese glede dela, od tega
pa se jih je 144 do sedaj tudi že preskusilo na različnih delovnih mestih. Pri nekaj več kot polovici (50,8
%) večje raznolikosti delovnih interesov ne gre zaznati, nekaj več kot desetina (11,7 %) pa je dolgo časa
tudi delala na enem delovnem mestu ali pri enem delodajalcu.
Poleg formalnih delovnih izkušenj uporabniki navajajo tudi razne druge delovne izkušnje (279 oz.
okvirno 65 %). Med njimi jih dobrih 16 % omenja predvsem študentska dela, okvirno 7 % uporabnikov
izpostavlja, da je opravljalo delo na črno. Dobrih 8 % uporabnikov navaja razne slabe izkušnje z delom,
kar lahko pomeni naporno delo, neplačano delo ali izkoriščanje (pritiski, nekorekten odnos delodajalca,
neplačevanje prispevkov ipd.). Nekateri so delali predvsem preko avtorskih ali podjemnih pogodb,
pogosteje so se udejstvovali prostovoljno (15,4 %), slaba dva odstotka pa imata tudi izkušnje s
samostojnim podjetništvom. Izmed 279 uporabnikov, ki opisujejo svoje delovne izkušnje, jih je bilo 24
% zaposlenih le kratkotrajno, kar pomeni, da izrecno omenjajo redno zaposlitev, ki je trajala manj od
enega leta, običajno le nekaj mesecev, 25 (okvirno 9 %) jih je bilo vključenih v programe APZ (javna
dela, usposabljanje na delovnem mestu, delovni preizkus). Okvirno šestina pa jih omenja, da izkušenj
formalne zaposlitve nimajo (45 od 279).
Vsebina individualnih dogovorov kaže tudi na to, koliko uporabnikov je motiviranih za zaposlitev in
koliko jih je aktivnih iskalcev zaposlitve. Okvirno 93 % vzorca uporabnikov dolgih programov SA ima
motivacijo za zaposlitev, okvirno 71 % pa jih omenja, da zaposlitev tudi aktivno iščejo.
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Stanovanjske razmere
Okvirno 88 % (377) uporabnikov iz vzorca opiše svoj stanovanjski status. Od tega jih največ, dobrih 40
%, živi pri sorodnikih (običajno starših), dobrih 30 % pa jih živi v najemniškem tržnem stanovanju.
Okvirno 7 % jih živi v neprofitnem ali občinskem stanovanju, še nekoliko redkejši so tisti, ki živijo v
lastnem stanovanju (slabih 6 %). Okvirno 4 % je tistih, ki živijo v najemnem stanovanju, a ni razvidno,
ali gre za tržno ali neprofitno, okvirno 2 % uporabnikov iz vzorca živi pri drugi osebi. Okvirno 10 % je
tistih uporabnikov z drugim stanovanjskim statusom (na primer živijo v stanovanju v lasti staršev (18
uporabnikov) ali starih staršev, v stanovanju partnerjevih staršev ali stanovanju bivšega partnerja (8
uporabnikov), v vikend hiši partnerjevih staršev, v službenem stanovanju, v varni hiši ali v zavetišču za
brezdomce).
Slika 4.6: Uporabniki dolgih programov SA glede na stanovanjski status (v %, podatki na vzorcu)
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Izmed 332 uporabnikov, ki so pojasnili še to, s kom živijo, je dobrih 14 % takšnih, ki živijo sami, tretjina
jih živi s partnerjem in/ali otroki, več kot polovica (53 %) jih živi pri starših oziroma s primarno družino,
slabi štirje odstotki pa živijo z drugo osebo, kar bodisi pomeni bivanje v najeti sobi, s prijatelji, pri
starejši osebi, za katero skrbijo, ali kaj podobnega.
Materialno stanje
V vzorcu individualnih dogovorov okvirno 76 % (oziroma 325) uporabnikov dolgih programov SA
pojasni svoje trenutno materialno stanje. Dobra četrtina teh uporabnikov dolgih programov SA
omenja, da v življenju težje shaja, saj nimajo dovolj sredstev za preživetje. Slednji navajajo težave pri
poravnavi fiksnih mesečnih stroškov: (»Ne zmorejo kriti mesečnih stroškov, nabirajo se neplačane
položnice.« (DP 24)), nekateri tudi dolgove (slednje omenja okvirno 17 % uporabnikov) (»Ko poplača
položnice, si mora občasno izposoditi denar, ali pa v trgovini počakajo s plačilom.« (DP 125)). Mesečno
morajo natančno načrtovati porabo svojega dohodka (»Mora gledati na vsak cent.« (DP 401). »Varčuje
pri hrani.« (DP 255)), saj med njimi nekaterim osebam (in tudi družinam) vir dohodka predstavljajo le
socialni prejemki, katerih višina ne zadošča za kritje vseh stroškov, v določenih družinah pa je zaposlen
le eden družinski član. Težje shajajo tudi zato, ker nimajo prihrankov. Odplačevanje kredita ali lizinga
omenja okvirno 5 % uporabnikov dolgih programov SA.
Slaba petina vzorca uporabnikov dolgih programov SA omenja, da zmorejo kriti osnovne fiksne stroške,
vendar morajo biti pri zadovoljevanju ostalih svojih potreb skromni: (»Ni lakote.« (DP 42); »Imajo za
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preživetje, a si ne morejo privoščiti vsega, kar želijo.« (DP 99); »S skupnimi dohodki jim uspe skozi
mesec.« (DP 118); »Sredstva zadostujejo za položnice in hrano.« (DP 172) »Svoje potrebe je zreduciral
glede na prihodek.« (DP 256)). Porabo lastnih dohodkov morajo smotrno načrtovati. (»Postavila si je
prioritete – denar porabi za hrano in položnice, hobi je opustila. Konstantno preverjanje cen ji je
stresno.« (DP 157)). Med njimi so osebe, ki jim je skromno življenje stalnica in jim ne predstavlja večjih
ovir (»Finančne stiske rešijo, saj porabo denarja natančno načrtujejo. Vedno je skromno živela, zato
pomanjkanja ne čuti.« (DP 185)), vendar imajo v primeru nenačrtovanih stroškov težave.
Slaba tretjina vzorca udeležencev dolgih programov SA omenja, da se v času finančnih stisk obrne po
pomoč na akterje v svoji socialni mreži ali na institucije ter razne organizacije. Najpogosteje so to člani
primarne družine (največkrat starši, nekoliko manj pa sorojenci, stari starši), redkeje pa prijatelji ali
drugi sorodniki. Določenim občasno pomoč nudijo humanitarne organizacije kot sta na primer Rdeči
križ in Karitas, manjšemu delu druge institucije (navajajo CSD, projekt Botrstvo, vrtec v obliki kosil ipd.).
Ena izmed možnih strategij lažjega preživetja oseb je tudi sobivanje oseb s svojo primarno družino in
medsebojna delitev stroškov ali pa delitev stroškov v svoji na novo ustvarjeni družini (slednjo omenja
okvirno 12 % uporabnikov). Majhnemu deležu oseb (okvirno 11 %) lažje preživetje omogoča pridelava
pridelkov na vrtu ali njivi, v sadovnjaku, ter reja živali na kmetiji, bodisi za samooskrbne namene bodisi
za prodajo izdelkov. Med uporabniki dolgih programov so tudi osebe, ki za dodaten zaslužek opravijo
priložnostna dela pri znancih, sezonska dela ali podajajo lastne izdelke (to strategijo preživetja omenja
manj kot 10 %).
Kot pomemben vpliv na lastno materialno situacijo jih okvirno 15 % izpostavi materialno stanje ostalih
članov gospodinjstva. Slednji živijo bodisi v gospodinjstvih, kjer je nekdo od družinskih članov (starši,
partner, sorojenci) zaposlen in jim to zmanjša tveganje za finančne težave, bodisi živijo v gospodinjstvih
z večjim številom brezposelnih članov, ter tudi s člani, ki prejemajo le pokojnino ali pa nizko plačo, kar
jim poveča tveganje za finančne težave.
Med udeleženci, ki opisujejo svoje materialno stanje, jih okvirno 18 % s kritjem svojih finančnih
stroškov nima večjih težav in ne čuti materialnega pomanjkanja. Ti uporabniki menijo, da imajo dovolj
dohodka za zagotavljanje svojih potreb, nekateri tudi zato, ker je partner zaposlen ali ker jim ni
potrebno prispevati k plačilu rednih stroškov, saj jih finančno podpira tudi primarna družina,
posamezniki pa imajo privarčevane prihranke (»Varčuješ, ko imaš in nato črpaš iz privarčevanega.« (DP
206)).
Večina udeležencev vzorca dolgih programov (99 %) prejema denarno socialno pomoč19, med njimi jih
okvirno 67 % omenja tudi prejemanje drugih socialno varstvenih prejemkov. Največ jih omenja
prejemanje otroškega dodatka (tega omenja okvirno 40 %), preživnino za otroke (okvirno 26 %),
izredno denarno socialno pomoč (okvirno 22 %), dodatek za delovno aktivnost (okvirno 11 %),
subvencijo najemnine (manj kot 10 %), v manjši meri omenjajo prejemke ZPIZ (invalidnina, vdovska ali
družinska pokojnina, ali pa starostna pokojnina staršev v skupnem gospodinjstvu), štipendijo otrok.
Posamezniki navajajo prejemke kot so denarno nadomestilo za brezposelnost, invalidnina, dodatek za
nego otroka, starševski dodatek.

19

Prejemanje DSP je bil kriterij za ciljno skupino javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje
dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« z dne 13. 3. 2017: »Ciljna
skupina javnega razpisa so osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele denarno
socialno pomoč.«
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Slika 4.7: Denarni prejemki, ki jih navajajo uporabniki dolgih programov (poleg DSP) (v %, podatki na vzorcu)
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Zdravstveno stanje
Okvirno polovica vzorca uporabnikov dolgih programov SA navaja določene zdravstvene težave. Med
njimi od telesnih težav najpogosteje omenjajo težave s hrbtenico (okvirno 22 %), sledijo težave s sklepi,
bolečine v rokah ali nogah. Udeleženci v manjši meri navajajo tudi kronične bolezni (med njimi
najpogosteje omenjajo epilepsijo, sladkorno bolezen ali astmo). Nekaj udeležencev ima težave z očmi
ali so slabovidni. Omenjajo tudi težave s krvnim tlakom in slabokrvnostjo, alergije. Manjši delež pa jih
navaja glavobole, migrene in stres, rakava obolenja, težave s ščitnico, ginekološke težave, težave z
zobmi, želodcem, sluhom, ledvicami, črevesjem in srcem ter druge telesne težave.
Slaba četrtina (okvirno 22 %) jih izpostavlja tudi težave v duševnem zdravju. Med njimi najpogosteje
omenjajo depresijo, anksioznost, tesnobo, panično motnjo, težave s samopodobo. Posamezniki pa
navajajo tudi shizofrenijo, bipolarno motnjo, bulimijo, nespečnost in motnje koncentracije. Zelo
majhen delež (4 %) pravi, da je v preteklosti imelo tudi težave s prekomernim uživanjem alkohola ali
odvisnosti od prepovedanih drog.
Socialna mreža
Večina uporabnikov iz vzorca dolgih programov SA (okvirno 85 % oziroma 362 uporabnikov) v
individualnih dogovorih omenja, da ima v svoji socialni mreži alterje, na katere se lahko obrne.
Največkrat omenjajo člane primarne družine (okvirno 79 % tistih, ki omenjajo socialna omrežja), med
njimi najpogosteje mamo, sledijo omembe očeta, sester ter nato bratov in očima. Okvirno 63 %
uporabnikov iz vzorca dolgih programov ima v svoji socialni mreži prijatelje, tretjina otroke, četrtina
partnerja ali zakonca, petina druge sorodnike (med njimi največkrat omenijo ženske like kot so babica,
tašča, teta, svakinja, v manjši meri pa taste, dedke, nečake in nečakinje, sestrične, vnuke in vnukinje,
bratrance, svake, strice). Okvirno 10 % uporabnikov vzorca dolgih programov SA si je blizu s sosedi,
drugih 10 % pa ima znance ali navaja druge osebe (na primer boter, člani društev, sošolci, sodelavci,
najemodajalec, strokovna delavka CSD, sostanovalec).
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Slika 4.8: Alterji, ki jih v svojih socialnih mrežah navajajo uporabniki dolgih programov (v %, podatki na vzorcu)
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O kakovosti odnosov znotraj socialne mreže poroča 365 uporabnikov iz vzorca. Večinoma poročajo, da
imajo z vsaj enim akterjem svoje socialne mreže vzpostavljene dobre odnose (»Dobri odnosi v družini,
sprotno reševanje konfliktov s partnerko.« (DP 224); »S sinom se veliko pogovarjata in dobro
razumeta.« (DP 291); »Na prijatelje se lahko vedno obrne.« (DP 286); »Ima prijatelje, ki jim zaupa.
Konfliktom se izogiba, težave rešuje s pogovorom.« (DP 292)), medtem ko imajo z določenimi konflikte.
Precejšen del je takih, ki z akterji niso zelo povezani, ter so z njimi vzpostavili površinske odnose
(»Široka socialna mreža, a plitki odnosi.« (DP 62)).Najmanj uporabnikov navaja, da ima znotraj svoje
socialne mreže slabe odnose in veliko konfliktov (»S sestro se ne razume najbolje, starša mu očitata
finančno pomoč.« (DP 9); »Doma živijo drug mimo drugega, ni posebne čustvene navezanosti. Ima
občutek osamljenosti in željo po selitvi od doma.« (DP 199)). 145 uporabnikov opiše velikost svoje
socialne mreže, in sicer 78 uporabnikov meni, da ima dobro razvito socialno mrežo (»Ima veliko
prijateljev, ker je zelo aktivna, se vključuje v razne dejavnosti, prostovoljstvo, nudi pomoč otrokom itd.«
(DP 7); »Lahko se obrne na svojo socialno mrežo, prijatelji se nanjo obračajo po nasvete.« (DP 176); »Je
družabna, zgovorna, rada je z ljudmi, občasno si zaželi samote. Ima veliko prijateljev, dobre odnose z
bivšimi sodelavkami, je sprejeta v družbi.« (DP 184)). Socialna mreža 67 uporabnikov dolgih programov
iz vzorca pa je ozka. (»Velikokrat ima občutek osamljenosti. Starša in trije polbrati so pokojni, drugi
polbrat in polsestra sta v DSO. Od smrti mame ima manj stikov s sosedi, njena prijateljica je oddaljena
in imata stike le preko telefona.« (DP 179); »Je samotarski tip človeka. Večkrat mu je dolgčas, prijateljev
nima.« (DP 40); »Zaradi psihičnih težav je izgubil veliko prijateljev.« (DP 48); »Že od otroštva je
osamljena.« (DP 366)).
Manjši del uporabnikov iz vzorca (52) pa poroča tudi o pogostosti stikov z akterji v svoji socialni mreži.
Med njimi je več takih, ki imajo redke stike z določenimi alterji v svoji socialni mreži (»Občasni stiki
preko interneta s polbratom.« (DP 170); »Sestra pride domov 1-2 krat letno.« (DP 215)). Nekaj manj je
takih, ki omenjajo pogoste stike z določenimi alterji (»Redni stiki s prijateljico.« (DP 153); »Dnevno
druženje s prijatelji (koncerti).« (DP 198); »S sestrama se enkrat tedensko srečajo, vsakodnevno
druženje s prijateljico.« (DP 231)). Najmanj uporabnikov pa poroča, da so z nekaterimi člani svoje
socialne mreže brez stikov (»S primarno družino zaradi oddaljenosti nima stikov.« (DP 163); »Nima
stikov z očetom, saj se ta ne odziva.« (DP 275); »Nekdanji prijatelji so si ustvarili družine, zdaj se
načeloma ne družijo več.« (DP 343)).
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Med uporabniki, ki v svojih zgodbah navajajo kakovost odnosov, omenjajo tudi razvezo partnerske
zveze ali ločitev, nasilje v družini ali težave s prekomernim uživanjem alkohola drugih družinskih članov
(tovrstnih navedb je bilo 14).
Vsakodnevne aktivnosti
Uporabniki so v svojih zgodbah poročali tudi o njihovih vsakodnevnih aktivnostih (skupaj 384 oz. 90 %
uporabnikov dolgih programov iz vzorca). Pri tem gre za različne oblike aktivnosti, od ukvarjanja s
športom in rekreacijo, umetniškega ustvarjanja oz. izražanja, do druženja s prijatelji. Gre torej za
aktivnosti, s katerimi si uporabniki zapolnijo svoj dan oz. s pomočjo katerih si oblikujejo svojo strukturo
dneva.
Med uporabniki, ki so poročali o vsakodnevnih aktivnostih, jih je slaba polovica (49 %) večinoma
aktivnih20, okvirno 39 % pa večinoma neaktivnih21. Okvirno 12 % vzorca uporabnikov navaja obseg
aktivnosti, ki kažejo na to, da vsakdan preživijo zelo aktivno22. Manj kot 1 % uporabnikov iz vzorca je
neaktivnih23.
Slika 4.9: Samoocena nivoja aktivnosti uporabnikov dolgih programov SA (v %, podatki na vzorcu)
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Med uporabniki, ki opišejo svoj vsakdan, se jih okvirno 38 % udejstvuje tudi v dejavnostih izven doma.
Pri preživljanju prostega časa uporabniki najpogosteje poročajo o:
-

športnem udejstvovanju, rekreaciji ali preživljanju prostega časa v naravi (največkrat so to
sprehodi, nekoliko manj pa kolesarjenje, tek, hribi, nogomet, košarka, fitnes, tenis, plavanje,
gobarjenje, ribarjenje) (50 %);

20

Kot večinoma aktivne smo opredelili uporabnike, ki poleg rednih gospodinjskih opravil in morebitne skrbi za
družinske člane opravljajo še nekatere druge dejavnosti ali hobije (se, na primer, ukvarjajo z rekreacijo, preživljajo
čas v naravi, obdelujejo vrt ali delajo na kmetiji, se umetniško udejstvujejo, družijo s prijatelji itd.) ali kako drugače
zapolnijo svoj dan.
21
Kot večinoma neaktivne smo opredelili uporabnike, ki svoj dan preživijo z delnim opravljanjem gospodinjskih
opravil, skrbjo za otroke ali opravljajo druge nujne aktivnosti, da preživijo dan.
22
Kot zelo aktivne smo opredelili uporabnike, ki poleg rednih gospodinjskih opravil in morebitne skrbi za
družinske člane opravljajo raznovrstne dejavnosti, aktivno participirajo v družbi (z opravljanjem prostovoljnega
dela, sodelovanjem v društvih ipd.) in se ukvarjajo s številnimi hobiji.
23
Kot neaktivne smo opredelili uporabnike, ki opravljajo zgolj osnovne preživitvene dejavnosti, so večinoma
doma in se ne ukvarjajo z nobenim hobijem.
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-

-

opravljanju gospodinjskih ali drugih opravil, povezanih z vzdrževanjem stanovanja in okolice
(okvirno 42 %);
skrbi za otroke (dobra četrtina);
umetniškem ustvarjanju (ukvarjanje z glasbo ali poslušanje glasbe, ročna dela – šivanje,
pletenje, klekljanje itd., risanje ali slikanje, pisanje pesmi, fotografiranje, obdelovanje lesa itd.)
(okvirno četrtina);
preživljanju časa za računalnikom, brskanju po internetu, gledanju televizije in filmov (okvirno
20 % uporabnikov);
obdelovanju vrta, skrbi za kmetijo in domače živali (okvirno 20 %),
branju (okvirno 19 %),
druženju s prijatelji, sorodniki in znanci (okvirno 16 %),
v manjši meri (12 % ali manj) pa opravljanje prostovoljnega dela, iskanje zaposlitve, članstvo v
raznih društvih, pomoč drugim, izleti, izobraževanje (razni tečaji ali šolanje), delo na osebnosti
in religiozno udejstvovanje.

Slika 4.10: Vsakodnevne aktivnosti, ki jih navajajo uporabniki dolgih programov (v %, podatki na vzorcu)
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Splošni življenjski cilji
Ob načrtovanju individualnega dogovora si je splošne cilje, ki jih v življenju želijo doseči, zastavila velika
večina (okvirno 90 % oziroma 379) uporabnikov iz vzorca dolgih programov SA.
Želeni cilj velike večine (okvirno 90 %) izmed omenjenih uporabnikov dolgih programov SA je najti
zaposlitev. Med njimi večina nima posebnih zahtev za zaposlitev, nekateri pa bi se raje želeli zaposliti
v izbranem področju dela (»Zaposlitev v povezavi z oblačili.« (DP 161); »Želi zaposlitev na področju
pomoči otrokom ali starejšim.« (DP 41); »Zaposlitev na področju prodaje oz. administracije.« (DP 285);
»Zaposlitev – fizična dela.« (DP 172); »Najraje zaposlitev v svojem poklicu, sprejela bi tudi druge
zaposlitve.« (DP 293)). Določenim je cilj opravljati samostojno dejavnost (»Imeti podjetje za pomoč na
domu starejšim osebam.« (DP 289); »Ustanoviti društvo/socialno podjetje.« (DP 2); »Želi odpreti kiosk,
planira opraviti kuharski tečaj, rada bi bila sama svoj šef.« (DP 10); »Rad bi, da njegov umetniški klub
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preraste v posel. Spoznati managerja, ki bi pomagal njegovim umetniškim projektom.« (DP 134)). Nekaj
uporabnikov vzorca dolgih programov SA bi zmoglo opravljati le obliko zaposlitve prilagojeno njihovi
zdravstveni situaciji. Majhen delež jih omenja, da bi zaposlitev raje iskali v tujini.
Poleg tega želi del uporabnikov dolgih programov (okvirno 27 %) zaključiti izobraževanje, opraviti
prekvalifikacije, se dodatno izobraževati, izpopolniti ali pridobiti znanja (na primer jezikov,
računalništva). Cilj drugih (okvirno 23 %) je osamosvojitev, preselitev, pridobitev lastnega stanovanja
ali hiše ali izboljšanje bivalnih razmer, med njimi bi manjši del želel pridobiti neprofitno stanovanje.
Okvirno 14 % bi si jih želelo izboljšati svojo finančno situacijo (»Prispevati več k družinskemu proračunu,
finančna stabilnost.« (DP 154); »Ne želi biti odvisna od drugih.« (DP 39); »Plačilo dolga.« (DP 2)).
Podoben delež uporabnikov iz vzorca dolgih programov SA bi si želel najti življenjskega partnerja ali
ustvariti družino. Izpostavljen cilj manjšega deleža vzorca uporabnikov (okvirno 12 %) je pridobiti
vozniško dovoljenje ali nakup avtomobila. Okvirno 10 % vzorca uporabnikov navaja cilje, ki se nanašajo
na osebni razvoj in napredek (na primer izboljšanje samozavesti in samopodobe, premagovanje strahu
pred javnim nastopanjem, pridobiti asertivnost, izboljšati komunikacijo, povečati svojo aktivnost, nivo
odgovornosti, samodiscipline, pozitivnega razmišljanja in se naučiti konstruktivnega obvladovanja
stresa). Manj kot 10 % uporabnikov iz vzorca dolgih programov SA navaja, da bi radi uspešno vzgojili
svoje otroke, imeli višjo kakovost življenja, izboljšali svoje zdravje, si privoščili izlete ali potovanja,
razširili svojo socialno mrežo in povečali socialno vključenost, imeli dobre odnose, pomagali drugim
(»Nuditi boljšo oskrbo babici.« (DP 94); »Udejstvovati se na kulturnem področju, napisati knjigo.« (DP
287)).
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Preglednica 4.1: Splošni življenjski cilji, ki jih navajajo uporabniki dolgih programov (v %, podatki na vzorcu)
Splošni življenjski cilji vzorca uporabnikov dolgih programov SA (N: 379)
N
%
Zaposlitev

306

89 %

Zaključiti izobraževanje, dodatna izobraževanja

104

27,4 %

Stanovanje, osamosvojitev

88

23,2 %

Ustvariti družino/ najti partnerja

54

14,2 %

Boljša finančna situiranost

53

14 %

Vozniško dovoljenje/ nakup avtomobila

46

12,1 %

Osebnostni napredek

42

11,1 %

Uspešna vzgoja otrok

30

7,9 %

Višja kvaliteta življenja

27

7,1 %

Izboljšati zdravje

26

6,9 %

Potovanje, izlet

24

6,3 %

Širjenje socialne mreže

13

3,4 %

Socialna vključenost

8

2,1 %

Pomoč drugim

8

2,1 %

Dobri odnosi

7

1,8 %

N- število uporabnikov, ki cilj omenjajo; %- odstotek uporabnikov, ki cilj omenjajo

Cilji in pričakovanja glede vključenosti v socialno aktivacijo (dolg program SA)
Cilje in pričakovanja glede vključenosti v socialno aktivacijo navaja 364 (85 % uporabnikov, vključenih
v vzorec). Nekaj več kot polovica si jih želi pridobiti uporabna znanja, spretnosti ali izkušnje vezane
predvsem na boljšo zaposljivost. Radi bi spoznali raznovrstna področja dela in možnosti zaposlovanja.
Želijo si pridobiti praktične izkušnje, navajajo želje po učenju tujih jezikov, dela z računalnikom, v manjši
meri izpopolnjevanja znanja slovenskega jezika. Izpostavljajo tudi učenje spretnosti komuniciranja in
nastopanja. Nekaj manj kot polovica želi že tekom projekta socialne aktivacije najti zaposlitev ali imeti
pomoč pri iskanju zaposlitve. Določeni cilji uporabnikov pa niso vezani izključno na zaposlitev. Dobra
tretjina vzorca uporabnikov pričakuje, da si bo z udeležbo v dolgem programu SA razširila svojo socialno
mrežo in si obeta druženja s soudeleženci. Tekom socialne aktivacije si okvirno 18 % uporabnikov dolgih
programov SA želi osebnostno napredovati (izboljšati komunikacijske spretnosti, samopodobo in
samozavest, se učiti asertivnosti, napredovati v življenju, izpolniti svoj potencial, spoznati svoja
interesna področja in same sebe, pridobiti delovne navade, se naučiti reševanja problemov, tehnik
spopadanja s stresom). Okvirno 15 % si od dolgega programa SA obeta spoznavanja potencialnih
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delodajalcev in mreženja z njimi. Manjši del vzorca uporabnikov dolgih programov SA (okvirno 10 %
vzorca) bi si želelo pridobiti nova znanja in veščine, zaključiti izobraževanje, pridobiti dodaten poklic,
opraviti prekvalifikacijo, tečaje. Med 364 uporabniki jih okvirno 10 % navaja, da si želijo določenih
življenjskih sprememb, npr. postati bolj aktivni in motivirani (»Pridobiti delovne navade.« (DP 64);
»Aktivno zapolniti obdobje brezposelnosti.« (DP 177); »Da se aktivira, da ne bo samo doma.« (DP 401);
»Izstopiti iz kroga vsakdana.« (DP 175); »Enolično življenje pustiti za sabo.« (DP 339); »Da bi ohranjal
motivacijo do konca.« (DP 376)), nekateri pa bi radi v življenju vzpostavili rutino in stalnost (manj kot
10 % vzorca uporabnikov) (»Da se bo preizkusila v rutini in videla, kako bo na to vplivajo zdravje.« (DP
12); »S SA bo ugotovil, kako je, ko hodiš za 8 ur na dan od doma delat.« (DP 21); »Strukturiran urnik
dejavnosti.« (DP 292)). V manjši meri izpostavljajo želje po dobrem vzdušju in počutju v programu ter
željo po psihosocialnem svetovanju in podpori pri reševanju svojih težav. Okvirno 3 % vzorca
uporabnikov omenja, da jim cilje in motivacijo predstavlja dohodek, ki ga bodo pridobili tekom
obiskovanja programa. Najmanj uporabnikov pa omenja, da do programa nima pričakovanj in si ne
zastavlja ciljev.
Preglednica 4.2: Cilji in pričakovanja glede vključenosti v SA, ki jih navajajo uporabniki dolgih programov (v %,
podatki na vzorcu)
N
%
Cilji in pričakovanja glede projekta socialne aktivacije vzorca uporabnikov
dolgih programov SA (N: 364)
Uporabna znanja, spretnosti, izkušnje

201

55,2 %

Zaposlitev, pomoč do zaposlitve

178

48,9 %

Širjenje socialne mreže, druženje

130

35,7 %

Osebnostni napredek

65

17,9 %

Mreženje z delodajalci

52

14,3 %

Izobraževanje

35

9,6 %

Aktiviranje (motivacija)

33

9,1 %

Stalnost, rutina

22

6%

Dobro vzdušje, počutje v programu

19

5,2 %

Svetovanje, podpora

10

2,7 %

Dohodek

8

2,2 %

Brez pričakovanj

7

1,9 %

N- število uporabnikov, ki cilj omenjajo; %- odstotek uporabnikov, ki cilj omenjajo
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Predčasni izhodi iz programov
Izmed 428 uporabnikov dolgih programov SA v našem vzorcu, jih je 78 (18 %) obiskovanje programa
predčasno zaključilo. Od teh jih je 12 sodelovanje zavrnilo kmalu po podpisu pogodbe o vključitvi, še
pred začetkom izvajanja programa.
Tretjina tistih, ki so predčasno izstopili iz dolgih programov (26 uporabnikov), je program zaključila
zaradi zaposlitve, pri čemer gre za različne oblike zaposlitev oz. dela. Več kot polovica izmed njih se je
v času obiskovanja programa redno zaposlila (največkrat se omenjajo proizvodna in trgovska dela).
Dobra četrtina jih je iz programa izstopila zaradi vključitve v program javnih del, nekateri posamezniki
pa so vstopili v programe, kakršni so delovni preizkus, osebno dopolnilno delo in pripravništvo.
Približno petina oziroma 16 uporabnikov dolgih programov SA, ki so predčasno izstopili iz programa,
kot razlog izstopa navaja nezadovoljstvo s programom, z izvajalcem ali s soudeleženci. Večkrat
omenjajo, da v programu niso zares videli smisla, niso čutili napredka (»Šest ur je sedel in delal, počel
nič.« (DP 271)), se jim je zdel neprofesionalno izveden ali pa so bili nezadovoljni s klimo v skupini.
Omenja se »nespoštljivost, kritiziranje, poniževalnost« (DP 163), nekatere je zmotilo tudi »Opravljanje
aktivnosti /…/ kot bi bili v službi za 0,8€/h.« (DP 159).
8 uporabnikov, ki so predčasno zapustili program, je iz programa izstopila iz osebnih razlogov, kar je
največkrat pomenilo težave z zdravjem, kompleksno družinsko oziroma bivanjsko situacijo ali pa težave
s prevozom.
Eden od uporabnikov dolgih programov SA v vzorcu je bil zaradi neprimernega vedenja predčasno
izključen.
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4.3 Značilnosti (vzorca) uporabnikov kratkih programov SA
Značilnosti ciljnih skupin kratkih programov SA (ciljne skupine programov tipa A in ciljne skupine
programov tipa C) je bilo iz dokumentacije možno popisati v manjši meri kot značilnosti ciljnih skupin
dolgih in vmesnih programov SA, saj je ta le redko zajemala individualne dogovore, ki so ključni vir
informacij (pri kratkih programih individualni dogovori z udeleženci niso predvideni, vendar so jih
nekateri koordinatorji ali izvajalci samoiniciativno izvajali in so priloženi v dokumentaciji uporabnika).
Značilnosti uporabnikov programov tipa A v tem delu besedila bodo zapisane na podlagi navedb v
individualnih dogovorih manjšega vzorca uporabnikov kratkih programov SA, torej tistih, kjer so bili
individualni dogovor priloženi v dokumentaciji. Še manj informacij je na voljo o uporabnicah kratkih
programov tipa C, saj v dokumentaciji teh uporabnic ni individualnih dogovorov (izvajalci niso dobili
navodil za pisanje individualnih izvedbenih načrtov z udeleženkami, poleg tega so se srečevali z
jezikovnimi ovirami in s pomanjkanjem števila ur kulturnega mediatorja, ki je opravljal tudi naloge
tolmača). Iz določenega vzorca priloženih izvedbenih načrtov pa je bilo možno identificirati zastavljene
cilje uporabnic, ki jih povzamemo v nadaljevanju.

4.3.1 Značilnosti (vzorca) uporabnikov kratkih programov tipa A

Značilnosti primarne družine ter ključni dogodki iz otroštva in mladosti
Materialno stanje svoje primarne družine je ocenilo šest uporabnikov kratkih programov tipa A iz
vzorca. Dva ocenjujeta, da so živeli razmeroma dobro, trije so imeli občasne finančne težave in so
skromno živeli, eden pa ocenjuje, da je bilo materialno stanje primarne družine slabo, živeli so v
pomanjkanju ter se soočali z rednimi finančnimi težavami.
Omenjenih šest uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca je ocenilo tudi kakovost odnosov v
svojih primarnih družinah, pri čemer štirje menijo, da so bili odnosi srednje dobri, kar pomeni, da s
svojimi družinskimi člani niso vzpostavili globljih odnosov, niso bili pretirano povezani, ali so se
razumeli le z določenimi člani družine, z drugimi pa so se slabo razumeli in podobno, dva uporabnika
iz vzorca pa ocenjujeta, da so bili odnosi z družinskimi člani dobri.
Poleg ocene materialnega stanja in kvalitete odnosov v primarni družini štirje uporabniki iz vzorca
omenjajo še druge, njim pomembne izstopajoče ključne dogodke iz otroštva in mladosti. Dva izmed
uporabnikov pri opisovanju situacije v primarni družini navajata zgodnjo smrt starša, eden izmed
uporabnikov omenja težave v duševnem zdravju in zgodnji zaključek izobraževanja (»Zaradi socialne
fobije in depresije je pri 16 letih začasno končala šolo.« (KP A 82), eden pa druge zdravstvene težave
(»Kot otrok je bila operirana na srcu, zaradi zdravstvenih težav je evidentirana kot nezaposljiva.« (KP A
69)). Eni uporabnici kratkih programov tipa A iz vzorca je ključne dogodke v mladosti predstavljalo
selitev iz tujine v Slovenijo, zgodnja zanositev in nato ločitev (KP A 30).
Izobraževanje
Kot je razvidno iz razdelka 4.1 o socio-demografskih značilnostih ciljnih skupin, je dosežena stopnja
izobrazbe uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca relativno nizka. Največ uporabnikov iz vzorca
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(takih je 6) je dokončalo nižjo poklicno šolo, pet jih ima dokončano osnovno šolo, ravno tako 5 jih je
dokončalo srednjo poklicno šolo. Eden je dokončal srednjo strokovno šolo, eden pa višjo šolo.
Ena uporabnica iz vzorca omenja nezaključen študij (»Na fakulteti ji manjka le še zaključna naloga.«
(KP A 82)), dva nezaključeno srednjo šolo. Poleg formalnega izobraževanja dva uporabnika iz vzorca
navajata še opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo, trije pa imajo opravljene razne tečaje (tečaj
šivanja, računalništva, skladiščenja).
Delovne izkušnje
Svoje delovne izkušnje je opisalo 16 uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca. Slabi dve tretjini
(10) jih izraža širše raznolike interese glede dela, od tega se jih je 7 že preskusilo na različnih delovnih
mestih. Polovica je v preteklosti pogosto menjala delodajalce, le eden pa je dolgotrajno delal pri enem
delodajalcu. Štirje izmed šestnajstih še nimajo formalnih delovnih izkušenj (niso bili redno zaposleni),
trije imajo izkušnje z javnimi deli oziroma usposabljanjem na delovnem mestu, prav tako trije omenjajo
kratko trajne zaposlitve eden pa je delal le na podjemne pogodbe. Dva omenjata slabe izkušnje, od
tega ena omenja zavrnitve za zaposlitev (»Bila je razočarana, ker ni bila izbrana na razpisu za javna
dela na dveh šolah.« (KP A 101)), eden pa delo pri delodajalcu, ki ga ni prijavil v obvezna zdravstvena
zavarovanja (»Veliko delal, pa dolgo ni bil prijavljen v delovno razmerje. Pozna veliko delodajalcev, a
ima z mnogimi slabe izkušnje.« (KP A 98)).
Dvanajst uporabnikov omenja, da ima motivacijo za zaposlitev, dva je nimata. Štirje omenjajo, da
aktivno iščejo zaposlitev, osem pa ni aktivnih iskalcev zaposlitve.
Stanovanjske razmere
Štirinajst uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca opiše svoj stanovanjski status. Od tega jih
sedem živi pri sorodnikih (običajno starših), dva živita v najemnem tržnem stanovanju, dva v najemnem
stanovanju brez podatka o najemnini, dva v lastnem stanovanju, ena uporabnica iz vzorca pa v
materinskem domu.
Od dvanajstih uporabnikov iz vzorca, ki dodatno pojasnjujejo svoje stanovanjske razmere, jih sedem
živi s svojo primarno družino, posamezniki pa s partnerjem, otroki ali z drugimi osebami.
Materialno stanje
Iz dokumentacije sedmih uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca je mogoče razbrati
opredelitev njihovega trenutnega materialnega stanja. Med njimi jih pet omenja, da v življenju težje
shajajo, nimajo dovolj finančnih sredstev, prejemajo zgolj DSP, kar jim ne zadostuje za dostojno
preživetje (»Ne more si privoščiti šolanja ali stanovanja.« (KP A 30); »V stiski, ker nekaj časa ni prejemal
DSP, saj je bil izbrisan iz evidence ZRSZ.« (KP A 70); »Osebni stečaj.« (KP A 90)). Dohodki enega izmed
uporabnikov kratkih programov tipa A so nizki, a vendar ne občuti materialne stiske. Eden pa živi v
gospodinjstvu z nizkimi razpoložljivimi dohodki, v katerem se nahaja več brezposelnih oseb (»Ima še
brezposelna brata, en brat obiskuje dolgi program SA.« (KP A 110)).
Zdravstveno stanje
Svoje zdravstveno stanje je ocenilo deset uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca, dva nimata
posebnih zdravstvenih težav, osem uporabnikov pa poroča o kateri izmed naslednjih zdravstvenih ovir:
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težave s hrbtenico, z nogami, s srcem ali s pljuči, o alergijah, prebolelih rakavih obolenjih, statusu
invalida ali težavah v duševnem zdravju (depresija).
Socialna mreža
Enajst uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca v individualnih dogovorih omenja, da ima v svoji
socialni mreži alterje, na katere se lahko obrne. Njihova socialna mreža je v največji meri sestavljena iz
članov primarne družine (starši, mama, sestra) ali prijateljev (oboje omenja po osem uporabnikov iz
vzorca). Dva uporabnika omenita tudi partnerja, dva sorodnike, eden otroke ali sosede.
Vsakodnevne aktivnosti
Iz navedb vsakodnevnih aktivnosti okvirno 14 uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca, je možno
oceniti, kako so vsakodnevno aktivni, v smislu, koliko vsakodnevnih aktivnosti navajajo. Pri tem gre za
različne oblike aktivnosti, od ukvarjanja s športom in rekreacijo, umetniškega ustvarjanja oz. izražanja,
do druženja s prijatelji. Gre torej za aktivnosti, s katerimi si uporabniki kratkih programov iz vzorca
zapolnijo svoj dan oz. s pomočjo katerih si oblikujejo svojo strukturo dneva.
Izmed 14 uporabnikov je sedem uporabnikov večinoma aktivnih24, štirje so večinoma neaktivni25. Dva
uporabnika iz vzorca sta neaktivna26, eden pa navaja obseg aktivnosti, ki kažejo na to, da vsakdan
preživi zelo aktivno27.
Vsakdan šestnajstih uporabnikov kratkih programov tipa A je največkrat sestavljen iz rekreacije in
preživljanja časa v naravi (sprehodi, kolesarjenje, gobarjenje ali ribarjenje) ali iz opravljanja
gospodinjskih opravil. V manjši meri uporabniki navajajo druženje z družinskimi člani ali prijatelji,
članstvo v društvih, ali pa preživljanje časa z uporabo interneta in televizije, s poslušanjem glasbe ali z
igranjem glasbenih instrumentov. Dva izmed njih zaključujeta študij ali obiskujeta razne tečaje.
Splošni življenjski cilji
V dokumentaciji vzorca kratkih programov tipa A so bili razvidni splošni življenjski cilji, ki si jih je zadalo
26 uporabnikov. Cilj petnajstih uporabnikov je zaposlitev, od tega bi posamezniki iskali pripravništvo
(»Iskanje možnosti za opravljanje pripravništva za bolničarja.« (KP A 73), ali pa prilagojene oblike
zaposlitve (»Rada bi delala prek javnih del (administracija, arhiv).« (KP A 82). Cilj treh uporabnikov
kratkih programov tipa A je osamosvojitev ali izboljšanje bivalnih razmer (»Selitev v večje stanovanje.«
(KP A 107)), po dva uporabnika pa si bodisi želita boljše finančne situiranosti, bodisi potovanj, bodisi
izboljšanja svojega zdravstvenega stanja (»Sprememba življenjskega sloga, opustitev kajenja.« (KP A

24

Kot večinoma aktivne smo opredelili uporabnike, ki poleg rednih gospodinjskih opravil in morebitne skrbi za
družinske člane opravljajo še nekatere druge dejavnosti ali hobije (se, na primer, ukvarjajo z rekreacijo, preživljajo
čas v naravi, obdelujejo vrt ali delajo na kmetiji, se umetniško udejstvujejo, družijo s prijatelji itd.) ali kako drugače
zapolnijo svoj dan.
25
Kot večinoma neaktivne smo opredelili uporabnike, ki svoj dan preživijo z delnim opravljanjem gospodinjskih
opravil, skrbjo za otroke ali opravljajo druge nujne aktivnosti, da preživijo dan.
26
Kot neaktivne smo opredelili uporabnike, ki opravljajo zgolj osnovne preživitvene dejavnosti, so večinoma
doma in se ne ukvarjajo z nobenim hobijem.
27
Kot zelo aktivne smo opredelili uporabnike, ki poleg rednih gospodinjskih opravil in morebitne skrbi za
družinske člane opravljajo številne raznovrstne dejavnosti, aktivno participirajo v družbi (z opravljanjem
prostovoljnega dela, sodelovanjem v društvih ipd.) in se ukvarjajo s številnimi hobiji.
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107). Cilji posameznikov so zaključiti študij ali osebnostno napredovati (»Postati bolj samozavestna.«
(KP A 82)).
Cilji in pričakovanja glede vključenosti v SA (v kratek program tipa A)
Pričakovanja in cilji od udeležbe v projektu socialne aktivacije trinajstih uporabnikov kratkih programov
tipa A iz vzorca so predvsem širjenje socialne mreže in druženje (slednje cilje navaja šest uporabnikov),
najti zaposlitev ali pomoč pri iskanju zaposlitve (štirje uporabniki), ter tekom programa pridobiti
uporabna znanja, informacije in veščine (»Pričakovala je, da bo program podoben kot Papilot, ne pa
toliko drugih aktivnosti.« (KP A 86)) (štirje uporabniki). Po dva uporabnika navajata želje po
osebnostnem napredku (pridobitev samozavesti, opolnomočenje), posamezniki pa bodisi željo po
spoznavanju potencialnih delodajalcev v lokalnem okolju in mreženju z njimi, bodisi po življenjskih
spremembah, da bi postali bolj aktivni in motivirani (»Ne več monotoni dnevi, manj doma.« (KP A 107)).
Spet drugi posamezniki pa nimajo posebnih pričakovanj do programa.
Predčasni izhodi iz programov
Izmed 110 uporabnikov kratkih programov tipa A v našem vzorcu jih je 7 obiskovanje programa
zaključilo predčasno. Trije so sodelovanje v programu zavrnili kmalu po podpisu pogodbe o vključitvi,
še pred začetkom izvajanja programa, saj so imeli težave s prevozom do lokacije izvajanja programa ali
pa so ugotovili, da zaradi zdravstvenih težav programa ne bodo zmogli obiskovati (»Predstavitev mu je
dala vedeti, da bi s svojimi zdravstvenimi omejitvami težko zdržal ob ročnih delih.« (KP A 105)).
Eden izmed njih je iz programa izstopil zaradi nezadovoljstva s programom, z izvajalcem ali slabih
odnosov s soudeleženci (»Občutek nesprejetosti v skupini.« (KP A 35)). Dva sta program zaključila zaradi
zaposlitve, vendar se je eden od njiju zaposlil le za kratek čas oziroma poskusno obdobje.
Trije se v program kljub podpisu pogodbe niti niso vključili, pri čemer kot težavo npr. navajajo
nezmožnost kritja stroškov prevoza (KA110), eden pa je neprimernost programa zase ocenil po
televizijski predstavitvi (KA105).

4.3.2 Značilnosti (vzorca) uporabnic kratkih programov tipa C
O značilnostih uporabnic kratkih programov tipa C iz vzorca imamo najmanj informacij. Glede na javni
razpis28 so ciljna skupina delavnic tipa C 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.
Vzorec uporabnic kratkih programov tipa C izstopa po tem, da dosegajo najvišjo starost (41,7 let) med
uporabniki glede na tip programa iz vzorca (glej razdelek 4.1). Pri vzorcu uporabnic kratkih programov
tipa C je najmlajša vključena uporabnica stara 19 let, najstarejša pa 53 let.
V vzorcu dokumentacije (izvedbenih načrtov) so za 17 uporabnic kratkih programov tipa C na voljo
informacije o nekaterih omenjenih splošnih življenjskih ciljih. Cilj desetih je zaposlitev (izrazile so želje
28

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«
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zaposlitve na področju prodaje, gostinstva - pomoč v kuhinji, proizvodnje in aranžerstva), cilj treh je
ohraniti prebivališče v Sloveniji in pridobiti slovensko državljanstvo. Posameznice si želijo šolanja,
pridobiti vozniško dovoljenje, poskrbeti za svoje zdravje in zdravje svojih otrok ter omogočiti šolanje
svojim otrokom.
Štiri uporabnice kratkih programov tipa C iz vzorca udeležbo v programu SA razumejo kot priložnost za
izboljšanje znanja slovenskega jezika, dve uporabnici pa kot priložnost za pridobitev zaposlitve in
pridobitev vozniškega dovoljenja. Za ostale ni podatka.
Izmed 36 uporabnic kratkih programov tipa C iz vzorca jih je pet obiskovanje programa zaključilo
predčasno. Tri se kljub podpisu pogodbe niso udeležile prvega srečanja in se niso vključile v program.
Ena izmed njih je izstopila iz osebnih razlogov (»Visoka nosečnost.« (KP C 16)), za eno pa razlog
predčasnega zaključka programa ni znan.
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4.4 Značilnosti (vzorca) uporabnikov vmesnih programov SA
Značilnosti primarne družine ter ključni dogodki iz otroštva in mladosti
Izmed 65 uporabnikov vmesnih programov, vključenih v vzorec popisane dokumentacije, je 37
uporabnikov (kar znaša okvirno 57 %) ocenilo materialno stanje v svoji primarni družini. Med njimi 22
uporabnikov (58 %) ocenjuje, da so živeli skromno, imeli so občasne finančne težave in so morali skrbno
načrtovati svoje finančne izdatke. Enajst (okvirno 30 %) uporabnikov izmed njih je takšnih, ki se jim je
materialno stanje družine zdelo razmeroma dobro, dobrih 10 % (štirje uporabniki) pa jih navaja, da so
živeli v hudem pomanjkanju in so imeli stalne finančne težave.
Dobra polovica od 65 uporabnikov vmesnih programov iz vzorca je ocenila tudi kakovost odnosov v
svojih primarnih družinah. Največji delež med njimi (58 % oziroma 22 uporabnikov) jih ocenjuje kot
srednje dobre, kar pomeni, da z družinskimi člani niso vzpostavili globljih odnosov, niso bili pretirano
povezani, ali se le z določenimi člani v družini niso dobro razumeli in podobno. Dobra četrtina (10
uporabnikov) odnose ocenjuje kot dobre, 13 % (5 uporabnikov) pa kot slabe. Približno vsak peti izmed
35 uporabnikov, ki so se do te teme opredelili, pri opisovanju razmer v primarni družini omenja
prisotnost nasilja ali zlorab v družini, vsak deseti pa prisotnost alkohola ali drog.
Ravno tako je dobra polovica (55 %) oziroma 36 uporabnikov vmesnih programov iz vzorca opisala
zanje ključne dogodke in okoliščine v primarni družini. Izmed teh jih največ omenja življenje v družini z
ločenimi starši. Manjši del jih je živel v veliki družini (kjer je bilo vsaj šest članov), ali pa se je soočil z
zgodnjo smrtjo katerega izmed bližnjih, eden je bil oddan v rejništvo.
Slaba polovica (48 %) oziroma 31 uporabnikov vmesnih programov iz vzorca je izpostavila njim
pomembne druge izkušnje iz otroštva in mladosti. Od teh štirje omenjajo, da so bili deležni vrstniškega
zbadanja ali nasilja, medtem ko eden omenja duševno stisko. Dva uporabnika iz vzorca izpostavljata
težave z odvisnostjo od alkohola ali prepovedanih drog (»Imel je težave z alkoholom in heroinom,
terapija z morfijem. Ko je mama našla igle, ga je vrgla iz stanovanja.« (VP 10)). Trije omenjajo tudi
zgodnji začetek dela (plačanega ali neplačanega), pri čemer navajajo npr. zaposlitev v času srednje šole,
eden izmed kandidatov pa omenja celo opravljanje dela pri desetih letih (VP 24). Še malce pogostejši
so primeri zgodnjega starševstva (13 % oziroma štirje uporabniki), dva uporabnika iz vzorca sta kot
ključen dogodek iz otroštva ali mladosti navajala selitev (iz tujine v Slovenijo ali pa v drug kraj).
Določeni uporabniki iz vzorca so tako v mladosti živeli v družinah s kompleksno psihosocialno
problematiko, saj so doživeli različno kombinacijo zgoraj navedenih življenjskih dogodkov in okoliščin
(»Mama je umrla zaradi odvisnosti. Doma so živeli v revščini. Oddan je bil v rejo. Nasilni sošolci.
Travmatični spomini.« (VP 1)).
Uporabniki vmesnih programov iz vzorca sicer precej redko (le v 7,7 %, kar pomeni 5 uporabnikov)
navajajo tudi primere zanje ključnih dogodkov v odrasli dobi. Od teh pa jih trije omenjajo smrt
bližnjega, po en uporabnik pa navaja odvisnost od alkohola in prepovedanih drog oziroma ločitev.
Izobraževanje
V razdelku 4.2 z opisom socio-demografskih značilnosti uporabnikov programov SA je že opisana
izobrazbena struktura uporabnikov vmesnih programov iz vzorca. Poleg dosežene stopnje izobrazbe je
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dobri dve tretjini (68 % oziroma 44) uporabnikov vmesnih programov iz vzorca omenilo tudi druge
informacije o svojem izobraževanju.
Med njimi je manj kot 10 % takšnih, ki omenjajo, da so imeli težave pri opravljanju šolskih obveznosti
(»V šolo ni hodil s posebnim veseljem, komaj je izdeloval.« (VP 8)) ali pa izpostavljajo menjavanje
srednjih šol. V sklopu svojih izkušenj z izobraževanjem pogosto (30 %) omenjajo nedokončano srednjo
šolo ali fakulteto (25 %). Glede drugih informacij o izobraževanju še največkrat (v 39 % primerov)
izpostavljajo, da so poleg dosežene formalne izobrazbe opravili razne delavnice in tečaje, pri tem pa
gre največkrat za izobraževanja, kakršen je program Papilot, ali pa za računalniške tečaje, jezikovne
tečaje ipd. Okvirno 11 % uporabnikov navaja opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Delovne izkušnje
Med vzorčenimi uporabniki vmesnih programov je 95 % oziroma 62 uporabnikov natančneje opredelilo
svoje dosedanje delovne izkušnje. Od teh je okvirno 37 % takšnih, ki izražajo širše raznolike interese
glede dela, dobrih 27 % pa hkrati takšnih, ki so se do sedaj na raznovrstnih delovnih mestih tudi že
preskusili. Slabih 15 % uporabnikov izpostavlja, da so dlje časa delali pri enem delodajalcu.
Uporabniki vmesnih programov iz vzorca poleg izobrazbenih in formalnih delovnih izkušenj večinoma
(62 uporabnikov oziroma 95 %) omenjajo še razne druge delovne izkušnje. Med navedenimi uporabniki
jih 21 % formalnih delovnih izkušenj še nima, slabih 18 % pa jih izpostavlja predvsem opravljanje
študentskih del. Slabih 5 % uporabnikov omenja opravljanje dela na črno, skoraj 18 % jih je opravljalo
razna kratkotrajna, priložnostna dela, vsak deseti navaja dela preko avtorskih ali podjemnih pogodb
ter prostovoljno delo, manj kot 5 % jih je bilo vključeno v program javnih del. Okvirno 10 % jih navaja
slabe izkušnje z delodajalci, kar lahko pomeni neplačano delo ali delodajalčevo izkoriščanje (brez
prijave v obvezna zdravstvena zavarovanja, nekorekten odnos delodajalca ipd.) (»Nepriznanje delovne
dobe.« (VP 10); »Delodajalec 7 let ni plačeval prispevkov.« (VP 34).
Vsebina individualnih dogovorov kaže tudi, koliko uporabnikov je motiviranih za zaposlitev in koliko jih
je aktivnih iskalcev zaposlitve. Pri vzorcu uporabnikov vmesnih programov je delež motiviranih za
zaposlitev nekoliko nižji od uporabnikov dolgih programov (znaša okvirno 79 %), okvirno 67 % pa jih
omenja, da aktivno iščejo zaposlitev.
Stanovanjske razmere
Svoj stanovanjski status opiše 95 % oziroma 62 uporabnikov vmesnih programov iz vzorca. Tako kot
uporabniki dolgih programov, tudi uporabniki vmesnih programov iz vzorca najpogosteje (39 %) živijo
pri sorodnikih (najpogosteje starših), približno 11 % jih živi v najemnem neprofitnem stanovanju,
okvirno 10 % uporabnikov v najemnem tržnem stanovanju, še okvirno 18 % je takih, ki živijo v
najemniškem stanovanju, vendar podatka o vrsti najemnine ni bilo na voljo. Pri drugi osebi ali v svojem
lastniškem stanovanju živi le nekaj uporabnikov, skupaj manj kot 10 %. Poleg naštetega nekateri
uporabniki (okvirno 10 %) omenjajo bivanje v raznih domovih (materinski dom, dom za zaposlene v
kliničnem centru), takšni so trije, prav tako trije pa živijo v stanovanju, ki je v lasti njihovih staršev.
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Slika 4.11: Uporabniki vmesnih programov SA glede na stanovanjski status (v %, podatki na vzorcu)
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Izmed 51 od 62 uporabnikov vmesnih programov SA, ki so pojasnili še to, s kom živijo, je največ takih
(57 %), ki še vedno bivajo s svojo primarno družino. Slabih 30 % jih živi s partnerjem in/ali otroki, slabih
14 % je takšnih, ki živijo sami, skoraj 6 % jih živi z drugo osebo (npr. v domu ali pri prijateljih).
Materialno stanje
Okvirno dve tretjini vzorca uporabnikov vmesnih programov SA (44 uporabnikov) pojasni svoje
trenutno materialno stanje. Od teh največ uporabnikov (slaba polovica) opiše materialno stanje ostalih
članov svojega gospodinjstva, ki pomembno (bodisi pozitivno ali negativno) vpliva na njihovo finančno
situiranost. Zaposlitev ostalih članov gospodinjstva namreč lahko pomeni višji proračun, hkrati pa
uporabniki poročajo tudi o več brezposelnih članih gospodinjstva ali upokojenih članih gospodinjstva z
nizko pokojnino ter posledičnih težavah z revščino in odvisnostmi.
Petina od teh, ki opišejo svoje materialno stanje, jih namreč navaja, da za lažje preživetje prejemajo
finančno pomoč družine (bodisi staršev, otrok, sorojencev, bodisi partnerjevih staršev) (»Najemnino
pomaga plačati sin.« (VP 56)), posamezniki se obrnejo po materialno pomoč na humanitarne
organizacije (»Občasno hrana na RK.« (VP 48)). Dobra petina uporabnikov tudi navaja, da si v
gospodinjstvu delijo stroške in tudi sami prispevajo v proračun gospodinjstva. Okvirno 10 %
uporabnikov vmesnih programov za lažje preživetje proti plačilu ali v zameno za druge materialne
prispevke opravlja priložnostna dela (»Pomaga ljudem na vrtu v zameno za hrano ali oblačila.« (VP
56)).
Okvirno tretjina uporabnikov vmesnih programov SA navaja, da v življenju težje shaja, ima premalo
sredstev za preživetje, in težave s plačilom mesečnih stroškov (»Velikokrat je lačen.« (VP 1); »Težko
preživi čez mesec z otroki.« (VP 2); »Težave z rubežnikom zaradi zapadlih položnic.« (VP 27)). Manjši
delež (manj kot 10 %) navaja, da mesečne stroške redno poravnajo, živijo pa nekoliko bolj skromno.
Okvirno 97 % oziroma 59 uporabnikov iz vzorca vmesnih programov SA omeni, da prejema denarno
socialno pomoč. Dobra četrtina (26 % uporabnikov iz vzorca) pa omenja, da prejema tudi druge
denarne prejemke (med njimi jih osem uporabnikov navaja otroški dodatek, otroci štirih prejemajo
preživnino, trije so deležni subvencionirane najemnine, po eden pa prejemajo dodatek za nego otroka,
IDSP, dodatek za aktivnost in nadomestilo za brezposelnost).
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Zdravstveno stanje
V primerjavi z uporabniki dolgih programov SA iz vzorca, večji delež uporabnikov vmesnih programov
SA (okvirno 74 %) navaja določene zdravstvene težave. Ravno tako kot uporabnikih dolgih programov
SA imajo tudi uporabnikih vmesnih programov največ težav s hrbtenico (takih je okvirno 30 %), navajajo
pa tudi druge telesne težave (pogosteje omenjajo težave s sklepi, koleni ali bolečinami v rokah in težave
s pljuči, v manjši meri pa težave s krvnim tlakom, srcem, ravnotežjem, želodcem, prebavo, zobmi,
ginekološke težave, migrene, težave s kilogrami). Okvirno 17 % jih ima težave s slabovidnostjo, ravno
toliko jih navaja kronične bolezni (sladkorna bolezen, epilepsija idr.).
Ravno tako kot uporabniki dolgih programov tudi slaba četrtina (okvirno 23 %) uporabnikov vmesnih
programov navaja težave v duševnem zdravju, prepoznati je simptome depresije, psihoze,
anksioznosti, tesnobe, socialne fobije (»V preteklosti je bil pri psihiatru, na obdobja je depresiven. Čuti
potrtost. Meni, da ima obsesivno kompulzivno motnjo. Ima panične napade, tesnoben je v družbi.« (VP
6); »Pri 25. psihoza in depresija, prejema minimalno terapijo. Ima težave s trenutnim spominom. Zaradi
stranskih učinkov zdravil čuti utrujenost – spi. Bolezen ga ovira pri delu v večji skupini ljudi.« (VP 29)).
Nekoliko več uporabnikov vmesnih programov kot uporabnikov dolgih programov (okvirno 15 %)
omenja trenutne težave z odvisnostjo od alkohola ali druge zasvojenosti, ali pa so imeli težave v
preteklosti.
Socialna mreža
Okvirno 74 % oziroma 48 uporabnikov vmesnih programov SA iz vzorca omenja alterje v svoji socialni
mreži, na katere se lahko obrne po pomoč. Med njimi jih največ (dve tretjini uporabnikov) navaja
prijatelje, nekoliko manj (slabi dve tretjini) pa člane primarne družine (od katerih največkrat omenijo
starše, samo mamo, sestre, brate, samo očeta). Slaba tretjina jih omenja otroke, četrtina znance in
druge osebe (na primer sostanovalke, strokovne delavke v varni hiši, člane podporne skupine itn.),
slaba četrtina pa partnerja ali zakonca. Majhen delež (13 %) jih omenja druge sorodnike.
Slika 4.12: Alterji, ki jih v svojih socialnih mrežah navajajo uporabniki vmesnih programov (v %, podatki na
vzorcu)
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Iz opisov okvirno 71 % oziroma 46 uporabnikov vmesnih programov SA iz vzorca je razvidna opredelitev
bodisi kakovosti odnosov znotraj svoje socialne mreže bodisi njena velikost, ali pa pogostost stikov z
alterji socialne mreže.
Med njimi 13 uporabnikov omenja, da so odnosi z vsaj enim alterjem svoje socialne mreže kakovostni
in si znotraj gospodinjstva medsebojno pomagajo (»Dobri odnosi v družini, rešujejo težave, pomoč
brata.« (VP 42)). Morebitnih slabih odnosov uporabniki iz vzorca ne omenjajo.
Štirinajst uporabnikov vmesnih programov poroča o razviti socialni mreži, medtem ko 11 uporabnikov
poroča, da je njihova socialna mreža ozka (»Nima prijateljice in nima podpore družine. Navadil se je biti
sam.« (VP 1); »Prosti čas namenja hčerki, sprehodom z možem. Mir - ne druži z drugimi in nima
prijateljev.« (VP 48); »Odkar je brez zaposlitve in denarja, nima prijateljev, vsi so zaposleni in nimajo
časa, en je v tujini.« (VP 57)).
V primerjavi z uporabniki dolgih programov SA je nekoliko večji delež uporabnikov vmesnih programov,
ki izpostavljajo redke stike z akterji svoje socialne mreže (12 uporabnikov), trije uporabniki omenjajo,
da nimajo stikov z akterji. Manj kot 5 % pa pravi, da ima pogoste stike z akterji svoje socialne mreže.
Vsakodnevne aktivnosti
O vsakodnevnih aktivnostih poroča 62 uporabnikov vmesnih programov (95 %).
Dve tretjini (okvirno 66 %) uporabnikov iz vzorca je večinoma aktivnih29, dobra petina (okvirno 21 %)
pa večinoma neaktivnih30. Okvirno 8 % uporabnikov iz vzorca navaja obseg aktivnosti, ki kažejo na to,
da vsakdan preživijo zelo aktivno31. Okvirno 5 % uporabnikov iz vzorca je neaktivnih32.

29

Kot večinoma aktivne smo opredelili uporabnike, ki poleg rednih gospodinjskih opravil in morebitne skrbi za
družinske člane opravljajo še nekatere druge dejavnosti ali hobije (se, na primer, ukvarjajo z rekreacijo, preživljajo
čas v naravi, obdelujejo vrt ali delajo na kmetiji, se umetniško udejstvujejo, družijo s prijatelji itd.) ali kako drugače
zapolnijo svoj dan.
30
Kot večinoma neaktivne smo opredelili uporabnike, ki svoj dan preživijo z delnim opravljanjem gospodinjskih
opravil, skrbjo za otroke ali opravljajo druge nujne aktivnosti, da preživijo dan.
31
Kot zelo aktivne smo opredelili uporabnike, ki poleg rednih gospodinjskih opravil in morebitne skrbi za
družinske člane opravljajo številne raznovrstne dejavnosti, aktivno participirajo v družbi (z opravljanjem
prostovoljnega dela, sodelovanjem v društvih ipd.) in se ukvarjajo s številnimi hobiji.
32
Kot neaktivne smo opredelili uporabnike, ki opravljajo zgolj osnovne preživitvene dejavnosti, so večinoma
doma in se ne ukvarjajo z nobenim hobijem.
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Slika 4.13: Samoocena nivoja aktivnosti uporabnikov vmesnih programov SA (v %, podatki na vzorcu)
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Med uporabniki, ki opišejo svoj vsakdan (torej okvirno 95 %), se jih okvirno 31 % udejstvuje tudi v
dejavnostih izven doma. Za 58 uporabnikov lahko ugotovimo nabor dejavnosti, ki sestavljajo njihov
vsak dan:
-

-

v največji meri opravljajo gospodinjska opravila ali druga opravila, povezana z vzdrževanjem
stanovanja in okolice (okvirno 70 %);
preživljanje časa v naravi, ukvarjanje z rekreacijo (okvirno 52 % oziroma 30 uporabnikov).
Največkrat omenjajo sprehode v naravi in kolesarjenje, sledijo tek, hoja v hribe, nogomet,
fitnes, plavanje, vaje za hrbtenico, košarka, ribolov, nabiranje gob in gozdnih sadežev.
Preživljanje prostega časa ob računalniku, na spletu, družbenih omrežjih, gledanje televizije in
filmov (slaba tretjina uporabnikov);
obdelovanje vrta, skrb za kmetijo ali hišne živali (okvirno 31 % oziroma 18 uporabnikov);
skrb za otroke, prilagajanje dneva njihovim dejavnostim (okvirno 22 % (13 uporabnikov));
branje knjig, spremljanje novic (20 %);
v manjši meri navajajo ukvarjanje s prostovoljnim delom ali članstvom v društvih, umetniško
ustvarjanje (na primer risanje, slikanje, ustvarjanje z lesom, amaterska kultura, pisanje (pesmi),
kvačkanje, gobelini, barvanje mandal), iskanje zaposlitve, poslušanje glasbe ali igranje
glasbenega instrumenta, izobraževanje (tečaji, delavnice, študij), delo na osebnosti (»Veliko
dela na osebni rasti in obiskuje razne delavnice za to.« (VP 6) in pomoč drugim (»Pomoč
osebam, ki se ne znajdejo pri opravilih (starejši).« (VP 49); »Občasno pomoč prijateljem pri
kmečkih opravilih.« (VP 34).

Dva uporabnika vmesnih programov izpostavita, da nimata hobijev, s katerimi bi si zapolnila prosti čas.
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Slika 4.14: Vsakodnevne aktivnosti, ki jih navajajo uporabniki vmesnih programov (v %, podatki na vzorcu)
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Splošni življenjski cilji
Med uporabniki vmesnih programov jih 60 poroča o življenjskih ciljih, ki bi jih želeli doseči (92 %
uporabnikov iz vzorca). Med njimi je izpostavljen cilj dobrih dveh tretjin uporabnikov zaposlitev,
četrtina pa bi rada zaključila šolanje ali bila deležna dodatnih izobraževanj (npr. študij, NPK, tečaji).
Okvirno 18 % uporabnikov omenja osamosvojitev, pridobitev stanovanja ali izboljšanje bivalnih
pogojev. Ravno toliko uporabnikov bi rado izboljšalo lastno finančno situiranost in pridobilo vozniško
dovoljenje ali kupilo lasten avtomobil. Manjši delež uporabnikov pa si cilje zastavlja širše od
zaposlitvene aktivacije in kot cilj izpostavlja izboljšanje svojega zdravstvenega stanja (»Urediti zobe,
zmanjšati kajenje cigaret.« (VP 10); »Trenirati z osebnim trenerjem in skrbeti za zdravo
prehranjevanje.« (VP 57)), željo po partnerski zvezi in ustvarjanju družine, zdravljenje odvisnosti
(»Obiskovati AA skupino.« (VP 16); »Ohraniti abstinenco.« (VP 27)), osebnostni napredek (rast
samozavesti, motivacije, delo na komunikaciji, postaviti si realne cilje). Po dva uporabnika bi si želela
večje socialne vključenosti ali pa potovanj, posamezniki pa izražajo željo po pomoči drugim (»Pomagati
ljudem s svojo izkušnjo bolezni, odpreti spletni portal.« (VP 55)), uspešni vzgoji otrok, ali pa nimajo ciljev
(»Ne ve, kaj si želi.« (VP 1)).
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Preglednica 4.3: Splošni življenjski cilji, ki jih navajajo uporabniki vmesnih programov (v %, podatki na vzorcu)
Splošni življenjski cilji vzorca uporabnikov vmesnih programov SA (N: 60)
N
%
Zaposlitev

41

68,3

Zaključiti izobraževanje, dodatna izobraževanja

15

25

Stanovanje, osamosvojitev

11

18,3

Boljša finančna situiranost

11

18,3

Vozniško dovoljenje/ nakup avtomobila

11

18,3

Izboljšati zdravje

7

11,7

Ustvariti družino/ najti partnerja

7

11,7

Svetovanje, pomoč, zdravljenje odvisnosti

6

10

Osebnostni napredek

5

8,3

Potovanje, izlet

2

3,3

Socialna vključenost

2

3,3

Pomoč drugim

1

1,7

Uspešna vzgoja otrok

1

1,7

Brez ciljev

1

1,7

N- število uporabnikov, ki cilj omenjajo; %- odstotek uporabnikov, ki cilj omenjajo

Cilji in pričakovanja glede vključenosti v SA (v vmesni program SA)
Okvirno dve tretjini oziroma 43 uporabnikov iz vzorca je v pogovoru s koordinatorji SA izpostavilo tudi
cilje in pričakovanja glede udeležbe v vmesnih programih SA. Med njimi bi si dobra polovica želela
pridobiti uporabna nova znanja, informacije, spretnosti in izkušnje za povečanje zaposlitvenih
možnosti. Slabih 40 % omenja željo po zaposlitvi in pomoči pri iskanju zaposlitve. Tretjina jih pričakuje,
da si bo z udeležbo v dolgem programu SA razširila svojo socialno mrežo in si obeta druženja s
soudeleženci (»Spoznavanje ljudi s podobnimi težavami.« (VP 35, 37, 38), dobra petina bi rada naredila
življenjske spremembe, postala bolj aktivna in motivirana (»Sprememba okolja.« (VP 6); »Izkoristiti
priložnost, da se bo udejstvovala.« (VP 49); »Ugotoviti, kaj ga veseli.« (VP 28); »Izogniti se brezdelju.«
(VP 29); »Zamotiti misli z vsebinami.« (VP 39)). Okvirno 16 % vzorca uporabnikov izpostavlja željo po
dobrem počutju in odnosih v programu, ravno toliko si jih obeta spoznavanja potencialnih delodajalcev
in mreženja z njimi. Okvirno 15 % si je za cilj zastavilo osebnostni napredek (višja samozavest,
discipliniranost, spoznavanje samega sebe, zmanjšanje tesnobe, najti smisel v življenju itd.). Manjši
delež pa pridobiti pomoč pri pridobivanju dodatne izobrazbe, prekvalifikacije, priložnost za povečanje
svojega dohodka, ali pa do projekta nima pričakovanj (»Ne verjame v projekt in nič ne pričakuje.« (VP
4)).
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Preglednica 4.4: Cilji in pričakovanja glede vključenosti v SA, ki jih navajajo uporabniki vmesnih programov (v %,
podatki na vzorcu)
N
%
Cilji in pričakovanja glede projekta SA vzorca uporabnikov vmesnih programov
(N: 43)
Uporabna znanja, spretnosti, izkušnje

22

51,2

Zaposlitev, pomoč do zaposlitve

17

39,5

Širjenje socialne mreže, druženje

14

32,6

Aktiviranje (motivacija)

9

20,9

Dobro vzdušje, počutje v programu

7

16,3

Mreženje z delodajalci

7

16,3

Osebnostni napredek

6

14

Izobraževanje

3

7

Dohodek

2

4,7

Brez pričakovanj

2

4,7

N- število uporabnikov, ki cilj omenjajo; %- odstotek uporabnikov, ki cilj omenjajo

Predčasni izhodi uporabnikov iz vmesnih programov
Izmed 65 uporabnikov vmesnih programov SA v našem vzorcu, jih je 9 obiskovanje programa
predčasno zaključilo.
Od tega sta 2 program zapustila zaradi nezadovoljstva s programom, z izvajalci ali s soudeleženci. Eden
zato, kar v programu ni videl smisla ali ni čutil napredka (»Ne vidi pravega smisla, iz njega pa se vrača
utrujen.« (V57)). Spet drugi pa je program zapustil zaradi nezaupanja v uspešnost programa, saj je v
preteklosti imel slabe izkušnje s predhodnimi aktivacijskimi programi.
Dva uporabnika sta iz programa izstopila iz osebnih razlogov, kar je največkrat pomenilo selitev, varstvo
otroka ipd.
Eden izmed uporabnikov vmesnih programov SA se je v času obiskovanja programa zaposlil, trije od
devetih pa so bili zaradi neupoštevanja pravil in neprimernega vedenja predčasno izključeni.
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4.5 Shematska primerjava izbranih značilnosti uporabnikov dolgih in vmesnih
programov SA
Na spodnji sliki shematsko prikazujemo izbrane rezultate kvalitativne analize dokumentacije o
uporabnikih dolgih in vmesnih programov SA. Zaradi premajhnega števila enot uporabnikov kratkih
programov v vzorcu (bodisi tipa A ali tipa C) in zaradi pomanjkanja informacij (za uporabnike kratkih
programov se pred vključitvijo ne pripravljajo individualni dogovori) teh nismo vključili v shematski
prikaz.
Pridobljeni rezultati opisujejo vzorec uporabnikov in jih ne moremo posplošiti na celotno populacijo.
Kljub temu se, iz informacij pridobljenih iz individualnih dogovorov pred vključitvijo uporabnikov v
dolge in vmesne programe SA, dobro kaže slika kompleksnosti in tudi heterogenosti težav uporabnikov
dolgih in vmesnih programov. To se posledično odraža tudi v relativno malo delovne dobe in v
(večinoma) zelo dolgotrajni brezposelnosti uporabnikov. Na splošno lahko ugotovimo, da so uporabniki
v dolgih in vmesnih programih SA dejansko iz ciljnih skupin opredeljenih za socialno aktivacijo in da gre
za osebe, ki tovrstne programe zares potrebujejo za svoje opolnomočenje, graditev kompetenc in
spretnosti ter izboljšanje zaposljivosti (približevanje trgu dela) ter zanje programi APZ ne bi bili primerni
(še ali sploh ne). Hkrati so uporabniki zelo heterogeni, tako po svojih socialnih problematikah kot po
starosti in izobrazbi, kar (kot smo ugotavljali tudi iz analize odgovorov izvajalcev programov v Poglavju
3) izvajalce programov postavlja pred precejšnje izzive.
Iz Slike 4.15, na kateri primerjamo uporabnike dolgih in vmesnih programov po izbranih značilnostih,
je razvidno, da obstajajo precejšne razlike med njimi. Uporabniki vmesnih programov SA se kažejo kot
bolj zahtevna ciljna skupina, tako zaradi svojih zdravstvenih in socialnih težav in ovir, manj formalnih
delovnih izkušenj (nižja povprečna delovna doba) in izrazito dolgotrajne brezposelnosti, pa tudi zaradi
nižje motiviranosti in manjše usmerjenosti v zaposlitev. Zelo verjetno je, da je do razlik med uporabniki
dolgih in vmesnih programov prišlo zaradi nekoliko različnega zajema kandidatov za vključitev v
programe. Kandidati za dolge programe so registrirano brezposelni (iskalci zaposlitve) z različnimi
ovirami, zaradi katerih so težko zaposljivi (nabor prvenstveno opravi urad za delo), kandidati za vmesne
programe pa so bodisi začasno nezaposljivi (odstopljeni iz ZRSZ na CSD preko medinstitucionalnih
komisij), bodisi osebe, ki so dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči in imajo zelo kompleksne
problematike (nabor opravi CSD). Uporabniki vmesnih programov so tudi starejši (starost za vključitev
navzgor ni omejena), medtem ko se v dolge programe vključujejo le osebe v starosti do 49 let.
Slika 4.15: Shematski prikaz izbranih značilnosti uporabnikov dolgih in vmesnih programov SA (v %, podatki na
vzorcu)
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Priloga 1: Vprašalniki za izvajalce dolgih, vmesnih in kratkih programov
SA
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