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1 Uvod
Pričujoče poročilo predstavlja prvo vmesno poročilo Inštituta 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. V celoti gledano je namen spremljanja in ocene izvajanja SA (sistema
in programov) sprotno ugotavljanje morebitnih težav in neželenih potekov, opozarjanje MDDSZ nanje
in priprava predlogov za izboljšave, pregled dobrih in slabih praks izvajalcev ter izkušenj uporabnikov
– in skozi vse opisano podajanje zunanje ocene uspešnosti poteka pilotnega projekta glede na
zastavljene cilje in izvajanja programov SA glede na zastavljene cilje in z vidika koristi za uporabnike.
Spremljanje in ocena poteka pilotnega projekta (operacije) je zastavljena tako na nivoju sistema SA in
njegove umestitve v obstoječe okolje (sodelovanje deležnikov, umestitev koordinatorjev, delitev vlog,
ipd.) kot na nivoju programov SA (dolgih, kratkih, vmesnih), pri čemer je glavni poudarek na
ocenjevanju z vidika koristi za uporabnika, vključenega v SA (npr. zadovoljstvo in ocena uporabnikov,
napredek uporabnikov, ocenjevanje dobrih in slabih praks izvajalcev z vidika koristi za uporabnika,
izhodi iz programov, ipd.). Ob tem pa pri spremljanju in oceni poteka projekta upoštevamo vidike,
poglede in ocene vseh ključnih deležnikov v projektu SA: MDDSZ (Direktorata za socialne zadeve),
Projektne enote (PE) za delovanje sistema SA, vključno s koordinatorji socialne aktivacije (v
nadaljevanju koordinatorji SA), centrov za socialno delo (v nadaljevanju CSD), Zavoda RS za
zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) in njegovih uradov za delo (v nadaljevanju UD), izvajalcev
programov SA in uporabnikov.
S spremljanjem in oceno projekta SA smo na IRSSV pričeli marca 2018 in bomo nadaljevali do konca
leta 2019. V tem obdobju bodo pripravljena štiri vmesna poročila (vključno s pričujočim prvim vmesnim
poročilom) in končno poročilo decembra 2019.
V pričujočem prvem vmesnem poročilu se osredotočamo predvsem na pregled vzpostavitve sistema
in izbora programov SA ter na izkušnje, poglede in ocene ključnih deležnikov v sistemu SA (oblikovalci
sistema, koordinatorji SA kontaktne osebe za SA na UD in kontaktne osebe za SA na CSD). 1 Poročilo je
strukturirano v 7 poglavij (in navedbe uporabljeni virov na koncu). Uvodu sledi opis vsebinskega
konteksta in metodološkega pristopa (poglavje 2), nato opis poteka vzpostavitve sistema SA in izbora
programov SA, vključno s podatki, ki popisujejo vzpostavitev in delovanje sistema in izbora programov
ter vključitve uporabnikov v obdobju od začetka leta 2017 do maja 2018 (poglavje 3). Štiri naslednja
poglavja se osredotočajo na izkušnje, poglede in ocene ključnih deležnikov v sistemu, in sicer
oblikovalcev sistema (poglavje 4), koordinatorjev SA (poglavje 5), CSD (poglavje 6) in UD (poglavje 7).
Informacije in podatke o vzpostavitvi in delovanju sistema SA ter o že vključenih uporabnikih smo
večinoma pridobili od PE za delovanje sistema SA, podatke o izboru izvajalcev programov pa iz javnih
1

Naslednje (drugo) vmesno poročilo bo pripravljeno sredi oktobra 2018 in se bo osredotočalo na izkušnje s
programi SA (dobre in slabe prakse izvajalcev, vidik uporabnikov, ocene programov s strani različnih deležnikov,
ipd.)
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objav MDDSZ in od PE za izvajanje kohezijske politike. Vsem se iskreno zahvaljujemo za posredovanje
informacij in podatkov, še posebej zaposlenim v PE za delovanje sistema SA za podatke o uporabnikih,
vključenih v sistem in v programe SA.
Najlepše se zahvaljujemo tudi sodelujočim na razpravi v fokusni skupini oblikovalcev sistema in vsem
deležnikom, ki so izpolnili elektronske vprašalnike: koordinatorjem SA, kontaktnim osebam za SA na
CSD in kontaktnim osebam za SA na UD. Prav vsem hvala za pripravljenost za sodelovanje in za čas, ki
so si ga vzeli.
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2 Vsebinski kontekst in metodološki pristop
Z vidika socialnega sistema predstavlja socialna aktivacija odziv na problematiko dolgotrajne oz. zelo
dolgotrajne brezposelnosti in hkrati na visoko število oseb, ki dolgotrajno prejemajo DSP. Čeprav se je
gospodarska situacija v zadnjih petih letih bistveno izboljšala in je Slovenija v obdobju izrazite
konjukture, kar se odraža tudi v zelo ugodnih razmerah na trgu dela (veliko povpraševanje po delovni
sili, visoka raven zaposlovanja, upadanje brezposelnosti), nekaterih ranljivih skupin in posameznikov
dobre razmere na trgu dela ne dosežejo. To je tudi posledica težje zaposljivosti oseb, ki so dalj časa na
obrobju trga dela, dejstva, da te osebe s trajanjem brezposelnosti izgubljajo delovna in poklicna znanja
in kompetence, in dejstva, da je dolgotrajna brezposelnost pogosto povezana s socialnimi in
zdravstvenimi težavami. Poleg tega se socialne težave s trajanjem brezposelnosti kopičijo in postajajo
vse bolj kompleksne.
Velja sicer opozoriti, da je bil koncept socialne aktivacije zasnovan v obdobju, ko je bila brezposelnost
še izrazita, dolgotrajna brezposelnost še ni začela upadati in je bil obseg ciljnih skupin za vključitev v
socialno aktivacijo večji. V obdobju začetka izvajanja socialne aktivacije (od leta 2017 naprej) je namreč
tudi dolgotrajna brezposelnost že v upadu, saj je povpraševanje po delovni sili zelo visoko in so
delodajalci pripravljeni zaposlovati tudi manj 'optimalno' delovno silo, da jo le dobijo. Posledično
spremenjene razmere glede brezposelnosti (izrazit upad brezposelnosti in tudi dolgotrajne
brezposelnosti v letih 2017 in 2018) in povečanega povpraševanja po delovni sili pomenijo, da se je
bazen oseb v ciljnih skupinah za socialno aktivacijo zmanjšal in imajo UD in CSD na nekaterih območjih
kar nekaj težav pri pripravi nabora zadostnega števila kandidatov za programe SA.
Socialna aktivacija je v prvi vrsti namenjena osebam, ki so dolgotrajno brezposelne, še zmožne za delo,
a jih pri dostopu do zaposlitve ovirajo različne kompleksne socialne problematike, ranljivosti in
okoliščine (zaradi katerih so težko zaposljive), večinoma pa se preživljajo s prejemanjem denarne
socialne pomoči (v nadaljevanju DSP) in drugih socialnih prejemkov. Ciljna skupina socialne aktivacije
so tudi dolgotrajni prejemniki DSP, ki zaradi različnih razlogov niso aktivni iskalci zaposlitve, pa tudi
druge neaktivne osebe, ki še imajo nekaj potenciala za zaposlitev, pa ne prejemajo DSP.
Splošno rečeno je namen socialne aktivacije preko aktivnega urejanja socialne situacije/problematike
oseb, informiranja in podpore za opolnomočenje, dviga različnih funkcionalnih kompetenc, širjenja
socialnih omrežij in stikov ter dviga delovnega potenciala (s pridobivanjem novih spretnosti in znanj)
podpreti ljudi za njihovo ponovno aktivacijo, integracijo v različne družbene sisteme in ponovno
vključitev na trg dela oz. v zaposlitev (na odprtem trgu ali v socialna podjetja ali v še bolj prilagojene
oblike zaposlitev). Glavni cilj socialne aktivacije je ponovna socialna in zaposlitvena vključenost
udeležencev, torej ureditev socialne situacije in vključitev/vrnitev na trg dela.
Z vidika socialnega sistema oz. pristopa socialne politike pomeni socialna aktivacija preobrat od pasivne
k aktivni socialni politiki, torej od politike, ki blaži socialne stiske predvsem s pomočjo socialnih
transferjev, k politiki bolj aktivnih pristopov in ukrepov, ki omogočajo večjo stopnjo aktivnosti in
socialne vključenosti posameznikov (ki so zdaj odrinjeni na obrobje). Glede na ciljno skupino, pomeni
socialna aktivacija poseg v koncept dela z uporabnikih tako na CSD kot na ZRSZ in vnaša novosti v
ustaljene postopke dela svetovalcev za zaposlitev za dolgotrajno brezposelne osebe na UD in v delo
strokovnih delavcev na CSD, ki dodeljujejo DSP.
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Pilotna vzpostavitev sistema SA, ki jo MDDSZ financira iz evropskih kohezijskih sredstev v okviru
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-20202, tako ne
pomeni le vzpostavitev sistema SA (koordinatorji SA in osebe za podporo), ampak tudi umestitev tega
sistema v obstoječe procedure in prakse dela z uporabniki na CSD in na UD. Poleg dela koordinatorjev
SA je tako ključnega pomena za uspeh projekta SA tudi odziv in sprejetje s strani strokovnih delavcev
na CSD in UD. Poleg sistema SA se pilotno uvajajo tudi programi SA in sicer trije tipi programov: kratki,
dolgi in vmesni; za vsak tip programov pa je določena tudi ciljna skupina uporabnikov.
Dejstvo, da je celotna operacija vzpostavitve in delovanja sistema SA in programov SA zastavljena
pilotno, pomeni, da gre za novost v slovenskem socialnem sistemu, pri kateri se različne praktične
izpeljave in rešitve pogosto iščejo sproti, ko se sistem prilagaja na izzive, ki se pojavljajo. Tudi s tega
vidika je spremljanje izvajanja operacij (vzpostavitve in delovanja sistema in programov SA) in
ocenjevanje poteka z vidika uspeha (izidov) za uporabnike nujno potrebno.
V pričujočem poročilu (prvo vmesno poročilo) smo se osredotočili predvsem na vzpostavitev in
delovanje sistema SA ter začetek programov SA z vidika vseh ključnih deležnikov v sistemu:
oblikovalcev sistema, koordinatorjev SA, CSD in UD. Pri vseh deležnikih nas je zanimala njihova ocena
vzpostavitve in delovanja sistema in programov SA, njihov pogled na socialno aktivacijo nasploh ter
njihove izkušnje z medsebojnim sodelovanjem in z uporabniki v sistemu.
Za pridobitev informacij in podatkov, vključenih v to poročilo, smo uporabili tako kvalitativen kot
kvantitativen pristop.
Od kvalitativnih metod smo uporabili razpravo v fokusni skupini z oblikovalci sistema SA. Pod
oblikovalci sistema razumemo tiste predstavnike institucij, oddelkov in organizacijskih enot (predvsem
MDDSZ, pa tudi ZRSZ in CSD), ki so sodelovali pri različnih vidikih in delih postopkov in odločitev
konkretne vzpostavitve sistema SA in tudi izbire izvajalskih organizacij za programe SA. Na razpravo v
fokusni skupini smo povabili predstavnike Direktorata za socialne zadeve, predstavnike PE za izvajanje
kohezijske politike, predstavnike PE za delovanje sistema SA (vodstvo PE), predstavnike Urada za
izvajanje kohezijske politike ter predstavnike ZRSZ (centralne službe) in predstavnika CSD (CSD MostePolje). Namen fokusne skupine je bil reflektirati opravljeno delo pri vzpostavitvi sistema SA z vidika
odstopanj od zastavljenih načrtov, težav in spremenjenih okoliščin. Predhodno smo vsem vabljenim na
razpravo v fokusni skupini poslali izhodišča za pogovor, ki so priložena temu poročilu v Prilogi 2.
Razprava v fokusni skupini je potekala v prostorih MDDSZ, 28.3.2018. Razpravo smo snemali in po njej
opravili prepis razgovora. Informacije in ocene oblikovalcev sistema SA, ki smo jih pridobili z razpravo
v fokusni skupini, smo analitično uporabili v zapisu poglavja 3 in poglavja 4.
Od kvantitativnih pristopov smo uporabili metodo spletnega anketiranja. Pripravili smo tri obsežne
spletne vprašalnike, namenjene: koordinatorjem SA, kontaktnim osebam za SA na CSD in kontaktnim
osebam za SA na UD. 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: vsebinska priprava na SA,
informiranje, navodila za delo in materiali o SA, sodelovanje na usposabljanju deležnikov, ocene
dosedanjega poteka dela, delo z uporabniki, ocene dosedanjega izvajanja programov v regiji, ocene
sodelovanja z deležniki v sistemu SA in širše z drugimi deležniki v lokalnem okolju, splošna ocena
izvajanja projekta in dosedanje izkušnje s SA. Vprašanja v vprašalnikih so se med seboj delno razlikovala

2

Financiranje celotne operacije poteka v razmerju 80 (evropska sredstva): 20 (sredstva proračuna RS).
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glede na specifično vlogo deležnikov v sistemu (koordinatorji, CSD, UD), tako da ni šlo za identične
vprašalnike, ampak za prilagojene posamezni skupini (deležnikom). Najbolj obsežen (z največ vprašanji)
je bil vprašalnik za koordinatorje SA.
Vprašalniki so bili najprej pripravljeni v papirni obliki in testirani, nato pa preneseni v spletno okolje
(orodje 1-ka) in ponovno testirani (predvsem je bilo treba večkrat testirati preskoke v vprašalnikih
glede na različne situacije respondentov, npr. ali se v regiji izvajajo dolgi programi ali se izvajajo kratki
programi ali se programi v regiji sploh ne izvajajo). Končne verzije vseh treh vprašalnikov se nahajajo v
Prilogi 3.
Kontaktne naslove vseh koordinatorjev SA smo pridobili od PE za delovanje sistema SA. Vsakemu
koordinatorju smo za namen lažjega izpolnjevanja anketnega vprašalnika dodelili posebno kodo za
dostop do spletnega vprašalnika (individualizirana koda je omogočala izpolnjevanje vprašalnika v več
delih in v daljšem časovnem obdobju. Dopis s pojasnilom glede vprašalnika in zaprosilom za njegovo
izpolnitev ter z individualizirano kodo za dostop smo koordinatorjem poslali po elektronski pošti
11.5.2018. Pri tem smo koordinatorje SA zaprosili, da vprašalnik izpolnjujejo individualno, da torej
opišejo in izrazijo svoje osebne izkušnje, mnenja in ocene (in ne izkušnje in ocene RME kot celote).
Tudi v primeru CSD smo za vsak CSD kreirali posebno kodo za dostop do spletnega vprašalnika. Dopis
s pojasnilom glede vprašalnika, zaprosilom za njegovo izpolnitev in individualizirano kodo za dostop do
vprašalnika smo poslali na splošne elektronske naslove vseh CSD (splošni elektronski naslovi CSD so
javno dostopni) dne 14.5.2018. V navodilih za izpolnjevanje vprašalnika smo pojasnili, da je vprašalnik
namenjen kontaktnim osebam za SA na CSD, in kontaktne osebe za SA na CSD zaprosili, da se po potrebi
pri izpolnjevanju vprašalnika posvetujejo tudi z drugimi strokovnimi delavci na CSD. Tako smo želeli
preko kontaktnih oseb za SA na CSD dejansko dobiti ocene, mnenja in izkušnje CSD (ne le kontaktnih
oseb).
Povezavo na vprašalnik namenjen UD oz. kontaktnim osebam za SA na UD smo skupaj z dopisom poslali
na spletne naslove vseh območnih služb ZRSZ, s prošnjo, da jih posredujejo vsem UD znotraj
posamezne območne službe. Neposrednega dostopa do UD po elektronski pošti namreč nismo imeli
zaradi načina organiziranosti območnih služb ZRSZ. Dopis s povezavo na vprašalnik je bil po elektronski
pošti poslan dne 15.5.2018. Tudi v primeru UD smo v navodilih za izpolnjevanje vprašalnika pojasnili,
da je vprašalnik namenjen kontaktnim osebam za SA na UD, in kontaktne osebe za SA na UD zaprosili,
da se po potrebi pri izpolnjevanju vprašalnika posvetujejo tudi z drugimi strokovnimi delavci (svetovalci
za zaposlitev) na UD. Tako smo želeli preko kontaktnih oseb za SA na UD dejansko dobiti ocene, mnenja
in izkušnje UD (ne le kontaktnih oseb).
V zadnjih dveh tednih maja smo za vse tri vprašalnike (koordinatorjem SA, kontaktnim osebam na CSD
in kontaktnim osebam na UD) poslali še dva opomnika s ponovnimi prošnjami za izpolnitev
vprašalnikov. Koordinatorje SA smo v primeru neizpolnitve vprašalnika klicali tudi telefonsko.
Vztrajanje pri izpolnitvi vprašalnikov čim večjega dela vseh treh ciljnih skupin, je na koncu rezultiralo v
visokih stopnja odgovorov (odziva) pri vseh treh skupinah. Podatki o odzivu oz. pridobljenih odgovorih
so naslednji:
-

Od 48 koordinatorjev SA smo dobili 39 izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 81,3 % odziv.
Ob tem velja zapisati, da je bilo v času anketiranja (maj 2018) dejansko aktivnih le 39
koordinatorjev SA, ostali so bili na materinskem oz. starševskem dopustu ali daljši bolniški
odsotnosti – kar pomeni, da smo z anketo oz. vprašalnikom zajeli odgovore vseh
koordinatorjev SA aktivnih v maju 2018.
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-

Od 62 CSD smo pridobili odgovore (izpolnjen vprašalnik) 54 CSD oz. 54 kontaktnih oseb za SA
iz CSD, kar predstavlja 87,1 % odziv.
Od 58 UD smo pridobili odgovore (izpolnjen vprašalnik) 56 UD oz. 56 kontaktnih oseb za SA iz
UD, kar predstavlja 96,6 % odziv.

Z vprašalniki pridobljene informacije, podatke, mnenja in ocene smo analizirali na kvantitativen način
(frekvenčne porazdelitve pri odgovorih zaprtega tipa) in na kvalitativen način (vsebinska analiza in
grupiranje odgovorov odprtega tipa). Informacije in podatki pridobljeni s spletnimi vprašalniki med
koordinatorji SA, kontaktnimi osebami za SA na CSD in kontaktnimi osebami za SA na UD so uporabljeni
v poglavjih 3, 5, 6 in 7.
V tem poročilu poleg podatkov in informacij pridobljenih na zgoraj opisane načine uporabljamo tudi
agregirane podatke, ki smo jih pridobili od PE za delovanje sistema SA in od PE za izvajanje kohezijske
politike. Od PE za delovanje sistema smo pridobili predvsem sklop agregiranih podatkov o uporabnikih
vključenih v različne faze procesa SA (npr. število vabljenih na informativne predstavitve za programe
SA, število udeležencev informativnih predstavitev, število podpisanih soglasij za nadaljnjo obravnavo
s strani koordinatorjev, število oseb, s katerimi so koordinatorji podpisali individualni načrt, število
dejansko vključenih v dolge in v kratke programe, ipd.). Gre za podatke, ki bi se sicer avtomatsko zbirali
v informacijskem sistemu SA – če bi sistem obstajal. Ker trenutno informacijske podpore sistemu SA še
ni, PE za delovanje sistema podatke zbira (od koordinatorjev SA) in vnaša ročno (v Excel tabele), kar
predstavlja precejšnjo obremenitev za PE. Količina informacij in podatkov, zabeležena na 'ročni' način
v Excel tabelah je velika in se bo v prihodnje še povečevala, kar vpliva in bo vplivalo na slabo
preglednost podatkov. Prav tako so možnosti hitrega pregleda in hitrih analiz bistveno manjše. Največji
problem pa je, da tak način zbiranja podatkov tudi zmanjšuje zanesljivost podatkov, s čimer smo se
soočili tudi pri pripravi pričujočega poročila, še posebej pri informacijah in podatkih o številu vključenih
uporabnikov v različnih fazah in procesih sistema in pri informacijah o izvajanju programov. Če
sklenemo: odsotnost informacijske podpore sistemu SA predstavlja in bo predstavljala problem
predvsem z vidika preglednosti in analiziranja podatkov in spremljanja udeležencev SA. S trajanjem
projekta (operacij) SA se količina podatkov in informacij povečuje, v sistem je vključenih vedno več
uporabnikov in spremljanje na 'ročni' način bo verjetno postajajo vse manj zanesljivo. Informacijska
podpora delovanju sistema SA je torej nujna in bi morala biti naslovljena takoj.
Na nivoju udeležencev SA je za vsako osebo, ki se vključi v SA, na MDDSZ odprt poseben SPIS, v katerem
se uradno beležijo oz. zbirajo vsi dokumenti o uporabniku, ki nastajajo skozi udeležbo v SA. Točka, na
kateri se za posameznika (uporabnika) odpre SPIS (torej točka, ki jo razumemo kot vstop v sistem SA),
je s strani posameznika podpisano soglasje za nadaljnjo obravnavo s strani koordinatorjev SA. V
individualnem SPISu se nato zbirajo vsi dokumenti o uporabniku, vezani na njegovo udeležbo v SA, kot
so: morebitni uradni zaznamki koordinatorjev glede individualnih razgovorov, individualni dogovor o
vključitvi v program SA, pogodba o vključitvi v program SA, individualni izvedbeni načrt, individualna
mesečna poročila, individualno zaključno poročilo izvajalca, zaključno poročilo koordinatorja. Ko bo
vzpostavljena informacijska podpora sistemu SA, se bodo individualni SPISi (v katerih bodo zbrani
dokumenti, nastali skozi udeležbo posameznika v SA) vodili še naprej, hitrejše in olajšano pa bo
vnašanje podatkov in predvsem bo zbiranje agregiranih podatkov, potrebnih za različne analize,
avtomatizirano, kar bo zmanjšalo možnost napak.
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3 Potek priprave in vzpostavitve sistema SA ter izbor izvajalskih
organizacij za programe SA
3.1 Priprave na črpanje evropskih sredstev in organizacijska shema črpanja sredstev za
namen vzpostavitve in delovanja sistema SA
Projekt socialne aktivacije je bil na MDDSZ načrtovan že daljše obdobje, tj. od začetka priprav na
črpanje sredstev iz evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, saj je projekt financiran iz
sredstev Evropskega socialnega sklada (80 % iz sredstev ESS in 20 % iz proračuna RS). Dejstvo, da je
projekt financiran iz evropskih sredstev (finančne perspektive 2014-2020), je imelo za posledico
potrebo po izvedbi različnih tehničnih operacij, ki so podlaga za črpanje sredstev in s katerimi so se
zaposleni na Direktoratu za socialne zadeve MDDSZ srečali prvič.
Razlogi za projekt socialne aktivacije in okvir (osnovni parametri) uvedbe sistema socialne aktivacije,
namen in cilji (vključno s kazalniki) so bili zapisani že v Operativnem programu za izvajanje evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-20203, in sicer v 9. prednostni osi (Socialna
vključenost in zmanjševanje tveganja revščine), prednostna naložba Aktivno vključevanje, vključno s
spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj 1:
Vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije, v povezavi z njim pa tudi specifični cilj 2:
Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela. Pri prvem specifičnem cilju gre za vzpostavitev
sistema socialne aktivacije in njegovo umestitev v sistem že delujočih struktur in institucij na socialnem
in zaposlitvenem področju, pri drugem cilju pa za programe socialne aktivacije, namenjene osebam, ki
so dolgotrajno brezposelne in/ali dolgotrajno prejemajo denarno socialno pomoč in imajo različne
kompleksne socialne problematike oz. se pri vstopu na trg dela srečujejo z več ovirami.
MDDSZ je pri pripravi na projekt socialne aktivacije kot vsebinsko izhodišče oz. okvir služila tudi študija
IRSSV z naslovom Podlage za pripravo in zagon programov socialne aktivacije (Trbanc idr. 2015), ki jo
je IRSSV pripravil po naročilu ZRSZ (iz sredstev ESS). Študija naslavlja problematiko obeh zgoraj
omenjenih specifičnih ciljev in vsebuje definicijo ciljne skupine (ciljnih skupin) za socialno aktivacijo in
pripravljen predlog sistematičnega pristopa socialne aktivacije, ki se nanaša na delo z uporabniki na
CSD in na uradih za delo ter na programe socialne aktivacije in njihove vsebine.
Proces priprave na projekt socialne aktivacije je na MDDSZ potekal od leta 2015 naprej, najbolj
intenzivno pa v letu 2016 in v letu 2017. Opravljenega je bilo veliko pripravljalnega dela, s katerim so
se na Direktoratu za socialne zadeve (kot že omenjeno) soočali prvič, kar je podaljšalo sam proces
priprave in tudi sprejemanja ključnih odločitev. Do organizacijskih težav je prihajalo tudi zaradi začetne
kadrovske podhranjenosti na direktoratu in zaradi pogostih menjav vodstva Direktorata za socialne
zadeve v obdobju od leta 2014 do 2017 (z vmesnimi obdobji, ko je bil direktorat brez vodstva), pa tudi
zaradi spreminjanja umeščenosti projekta znotraj Direktorata za socialne zadeve (v kateri sektor spada
projekt, menjave vodij sektorjev oz. odgovornih oseb). Vse to je vplivalo na variacije v fokusiranju
3

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 je bil podpisan oktobra 2014
(pred tem je Vlada RS dokument sprejela na 68. redni seji, julija 2014). Osnovna verzija Operativnega programa
za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 je bila potrjena s strani EK decembra 2014,
kasneje je prišlo do dveh sprememb v dokumentu (prva spremenjena verzija potrjena s strani EK oktobra 2016,
druga sprememba potrjena s strani EK decembra 2017).
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projekta socialne aktivacije (npr. glede ciljnih skupin, glede vsebine in tipov potrebnih programov) in
je podaljševalo čas sprejemanja ključnih odločitev pri pripravi projekta. V obdobju od sredine leta 2016
do konca leta 2017 je zato tehnično vodenje projekta socialne aktivacije (predvsem z vidika izvedbe
različnih tehničnih operacij, ki so podlaga za črpanje sredstev, priprave in izvedbe javnih razpisov ipd.)
začasno prevzel Urad za izvajanje kohezijske politike (na MDDSZ), seveda s sodelovanjem Direktorata
za socialne zadeve.4
Februarja 2016 je bila (s sistematizacijo) na Direktoratu za socialne zadeve ustanovljena Projektna
enota (PE) za izvajanje kohezijske politike, v kateri je MDDSZ zaposlilo 5 oseb. 5 Ena izmed njenih večjih
začetnih nalog je bila priprava vloge za črpanje evropskih kohezijskih sredstev za operacijo Razvoj in
vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije. V vlogi je bilo treba natančno opredeliti vse korake
za vzpostavitev sistema: določitev regijskih mobilnih enot (v nadaljevanju RME) in njihovih sedežev na
koordinatorskih (območnih) CSD v regijah, določitev vseh parametrov vzpostavitve Projektne enote za
delovanje sistema (število zaposlenih, kje bodo prostori koordinatorjev SA, izobrazbene zahteve za
zaposlitev koordinatorjev SA, novo opremo za delo koordinatorjev, nakup avtomobilov za RME ipd.),
izobraževanje koordinatorjev in drugih ključnih deležnikov v sistemu SA ipd. Vlogo je moral potrditi
organ upravljanja evropskih kohezijskih sredstev v Republiki Sloveniji, to je Urad za kohezijsko politiko
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je na podlagi vloge MDDSZ operacijo Razvoj in vzpostavitev celovitega modela
socialne aktivacije potrdila konec 30.11.2016. S tem je bila dana podlaga za vzpostavitev Projektne
enote (v nadaljevanju PE) za delovanje sistema SA, ki je bila ustanovljena s sistematizacijo januarja
2017.
Pred formalno ustanovitvijo PE za delovanje sistema SA, je moralo MDDSZ izpeljati obsežne priprave.
To je, med drugim, za sekretariat MDDSZ (in njeno kadrovsko službo) pomenilo tudi pripravo
sistematizacije za delovna mesta bodočih zaposlenih na PE (ki jo je morala potrditi Vlada RS) in izpeljavo
postopka zaposlitev (izvedba javnega razpisa za zaposlitve, izvedbo izbora kandidatov, ipd.) za
predvidenih 48 koordinatorjev SA in 4 osebe v zaposlene v PE. Priprava celotne dokumentacije za
sistematizacijo delovnih mest koordinatorjev SA se je izkazala kot velik tehničen pa tudi strokoven
zalogaj za kadrovsko službo, saj je bilo potrebno zaposlitev koordinatorjev urediti tako, da (bi) se lahko
v sklopu reorganizacije CSD koordinatorji SA kasneje vključili v sistem CSD. Prav tako se je MDDSZ prvič
soočalo s tem, da bo toliko oseb, zaposlenih direktno na MDDSZ, zaposlitev opravljalo dislocirano po
RME na ozemlju celotne Slovenije. Ker so bili postopki zaposlovanja za sekretariat MDDSZ (kadrovsko
službo) časovno zelo zamudni, je določena opravila (npr. organizacijo delovnih prostorov za
koordinatorje na terenu; nakup opreme za delovne prostore) v začetku prevzel Urad za izvajanje
kohezijske politike na MDDSZ.

4

Gre za obdobje, v katerem je bila socialna aktivacija formalno umeščena kot del projekta reorganizacije CSD
(projekt Vlade RS). Vladni projekt reorganizacije CSD je bil sestavljen iz treh stebrov (delov), poleg socialne
aktivacije, ki naj bi (vsaj delno) predstavljala vsebinsko prenovo dela strokovnih delavcev na CSD (več dela
strokovnih delavcev z dolgotrajnimi prejemniki DSP in razpoložljivi programi za njihovo aktivacijo), še
(avtomatski) informativni izračun prejemkov iz naslova starševskih prejemkov in subvencij vezanih na otroke,
(otroški dodatek, dodatek za veliko družino, subvencija vrtca, subvencija šolske prehrane), ter administrativna
reorganizacija CSD (ustanovitev regijskih enot CSD in centralne enote), povezana z reorganizacijo področij dela.
5
Junija 2018 je v PE za izvajanje kohezijske politike zaposlenih 7 oseb.
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Po vzpostavljeni PE za delovanje sistema SA (ustanovljena je bila januarja 2017) je bila dokončana
organizacijska shema črpanja evropskih kohezijskih sredstev za potrebe vzpostavitve in delovanja
sistema SA. MDDSZ pri tem deluje v dveh vlogah, in sicer:
-

-

v vlogi posredniškega organa in skrbnika sistema (to vlogo opravlja Urad za izvajanje kohezijske
politike in sicer preko PE za izvajanje kohezijske politike ter Službe za koordinacijo, ki v
tehničnem smislu usmerja izvajanje projekta (koordinira javne razpise v okviru projekta ipd.)),
ter
v vlogi upravičenca posredniškega organa (izvajalca: za izvajanje projekta je bila ustanovljena
PE za delovanje sistema SA, sestavljena iz zaposlenih, ki nudijo podporo koordinatorjem na
terenu, ter koordinatorjev SA).

Projekt socialne aktivacije je zelo kompleksen; njegova vzpostavitev in delovanje temelji na treh
glavnih operacijah:
-

-

vzpostavitev in delovanje sistema SA,
vzpostavitev informacijske podpore sistemu SA (sistematično beleženje informacij o vseh
procesih in stanjih v sistemu SA, informacij o uporabnikih vključenih v programe SA in o
njihovem napredku ter povezanih informacij o izvajalcih in izvajanju programov),
programi SA (javni razpisi za izbor izvajalskih organizacij).

V časovni točki začetka junija 2018 lahko ugotovimo, da sta bili prva in tretja operacija dejansko
izpeljani (sistem deluje, izvajalske organizacije za programe so bile izbrane in programi se izvajajo 6),
medtem ko na področju vzpostavitve informacijske podpore sistemu SA aktivnosti potekajo z zamudo
in projekt SA še ni informacijsko podprt. To dejansko pomeni, da je vodenje vseh statistik v okviru
projekta SA opravljeno ročno (na papirnat način oz. se informacije zbirajo v različnih tabelah), kar ima
za posledico kopičenje velike količine informacij na 'papirnat' način oz. v Excel tabelah. To seveda
bistveno zmanjšuje možnosti analiz in hitrega pregleda podatkov o uporabnikih, o izvajalcih in tudi o
procesih, ki potekajo v sistemu SA. Hkrati to tudi zmanjšuje zanesljivost podatkov in bo pri evalvaciji
projekta SA predstavljalo precejšen problem7 in veliko dodatnega dela za izvajalca evalvacije. Seveda
je mogoče razumeti MDDSZ, ki je bilo v časovni stiski soočeno z enormno količino postopkov in
preobremenjeno z vzpostavitvijo sistema SA in s številnimi javnimi razpisi (za programe, ipd.), in je zato
časovno odložilo postopke za oblikovanje podpornega informacijskega sistema, vendar to ne spremeni
dejstva, da so slabosti odsotnosti informacijskega sistema, ki bi podpiral izvajanje SA, velike in lahko
vplivajo na potek izvajanja projekta (kot tudi na njegovo evalvacijo).

6

Izvajajo se kratki in dolgi programi, vmesni se bodo začeli izvajati poleti 2018.
S tem problemom smo se soočili tudi pri pripravi pričujočega poročila, še posebej pri informacijah in podatkih
o številu vključenih uporabnikov v različnih fazah in procesih sistema in pri informacijah o izvajanju programov.
7
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3.2 Projektna enota za delovanje sistema SA
Ključen korak pri vzpostavitvi sistema socialne aktivacije je bila vzpostavitev Projektne enote (PE) za
delovanje sistema socialne aktivacije, s predvidenimi štirimi zaposlenimi osebami za podporo
koordinatorjem SA in za vodenje sistema SA ter 48 koordinatorji SA, zaposlenimi na MDDSZ, lociranimi
pa po 16 regionalnih mobilnih enotah.
Regijske mobilne enote (v nadaljevanju: RME) so bile oblikovane na osnovi predvidene sheme
reorganizacije CSD, s ciljem, da se sistem SA po zaključku pilotnega projekta organizacijsko in vsebinsko
zlije z reorganiziranim sistemom CSD.8 RME torej načeloma sledijo organizacijski strukturi 16 območnih
CSD, oblikovanih v okviru reorganizacije CSD. Ker pa je med postopkom usklajevanja in sprejemanja
zakonodaje za podlago reorganizacije CSD, prišlo do nekaterih sprememb v mejah bodočih območnih
CSD, se določeni RME ne skladajo več popolnoma z območnimi CSD. Tak primer je RME Obljubljanska
regija – zahod, ki vključuje tudi območje CSD Grosuplje, Logatec in Vrhnika, medtem ko so območja
omenjenih istoimenskih upravnih enot razvrščena pod območni CSD Ljubljana. Območje CSD Lenart je,
na primer, uvrščeno v RME Ptuj, medtem ko spada pod območni CSD Maribor. Reorganizacija
predvideva tudi delitev obstoječega CSD Maribor na Maribor – center in Maribor – Tezno, v sklopu
RME pa Maribor ostaja ena enota. Snovanje RME je upoštevalo tudi delitev na vzhodno in zahodno
kohezijsko regijo, z izjemo že omenjene Obljubljanske regije – zahod, ki vključuje mešanico CSD iz obeh
kohezijskih regij.
PE za delovanje sistema SA je bila na MDDSZ (v Direktoratu za socialne zadeve) ustanovljena januarja
2018. Javni razpis, namenjen zaposlitvi koordinatorjev SA, je bil objavljen marca 2017. Pogoji za
kandidiranje za delovna mesta koordinatorjev SA so bili: (1) višješolska oz. višja strokovna izobrazba s
področij socialnega dela in svetovanja, sociologije in študije kultur, psihologije, izobraževalnih ved, (2)
3 leta delovnih izkušenj in (3) opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva.
Po časovno zahtevnem postopku izbora, se je večina izbranih koordinatorjev SA zaposlila v PE za
delovanje sistema socialne aktivacije na MDDSZ v začetku junija 2017, nekateri pa ob koncu junija in
začetku julija 2017. V tej časovni točki je bilo zaposlenih manj koordinatorjev, kot je bilo sprva
načrtovano (z delom je poleti 2017 pričelo 36 od predvidenih 48). Poleg tega je v nadaljevanju prišlo
še do nekaterih daljših odsotnosti, saj so nekatere koordinatorke uveljavljale materinski oziroma
starševski dopust. V obdobju od oktobra 2017 do decembra 2017 je bilo zato zaposlenih še nekaj
dodatnih koordinatorjev, še zadnji pa marca 2018. Trenutno (na dan 31. 5. 2018) je v sistemu socialne
aktivacije zaposlenih vseh 48 koordinatorjev9, vendar od tega 7 koordinatork uveljavlja materinski
oziroma starševski dopust, kar pomeni, da trenutno delo koordinatorja dejansko opravlja 41
koordinatorjev (41 koordinatorjev je aktivnih). Vodja PE za delovanje sistema SA je z zaposlitvijo pričela
v začetku julija, kar je bilo mesec kasneje od predvidenega terminskega načrta.
Vsi koordinatorji SA (ne glede na to, kdaj so bili zaposleni) so bili ob nastopu zaposlitve deležni krajšega
tehnično-administrativnega usposabljanja s strani MDDSZ. Poleg tega je bilo za koordinatorje
organizirano dvodnevno vsebinsko izobraževanje, ki je potekalo 5. in 6. junija 2017 v Ljubljani (za takrat
8

Območja RME so bila določena že v vlogi za črpanje evropskih kohezijskih sredstev za operacijo Razvoj in
vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije.
9
Med njimi je zaposlenih 46 koordinatorjev ženskega spola in dva koordinatorja moškega spola, kar odraža
feminizacijo poklicev na področju socialnega varstva nasploh.
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že zaposlene koordinatorje). Kasneje zaposleni koordinatorji so bili deležni le tehničnoadministrativnega usposabljanja s strani MDDSZ, posebnega vsebinskega izobraževanja o zasnovi
projekta socialne aktivacije in o postopkih ter načinu dela koordinatorjev pa ne. Dodatno je PE za
delovanje sistema SA poleti 2017 za koordinatorje SA organizirala izobraževanje na Zavodu RS za
zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) v Ljubljani in v Mariboru.
Vsebinsko izobraževanje v sistemu SA je bilo sicer zastavljeno za tri ciljne skupine,10 poleg (1)
koordinatorjev še za (2) kontaktne osebe na CSD in UD ter za (3) druge pomembne deležnike v
lokalnem okolju. Vsebina izobraževanj (usposabljanj) je bila opredeljena v elaboratu z naslovom
Vsebine izobraževanja za socialno aktivacijo (Lebar idr. 2016), organizacijo izobraževanj pa je izpeljal
na javnem razpisu izbran ponudnik (Prihrani.SI).11 Kot predavatelji in moderatorji so na izobraževanjih
za prvo in drugo ciljno skupino sodelovali zaposleni na MDDSZ (načrtovalci sistema SA), zaposleni na
IRSSV (kot eksperti sodelujoči v projektu) in zunanji (posebej najeti) predavatelji. Izobraževanja za
tretjo ciljno skupino so že izvedli zaposleni na PE za delovanje sistema SA. Medtem, ko je bilo
dvodnevno izobraževanje za koordinatorje SA izpeljano centralno, so izobraževanja za drugo in tretjo
ciljno skupino potekala regijsko in so bila enodnevna. Izobraževanja za kontaktne osebe na CSD in UD
so bila tako po regijah organizirana v juniju 2017, na njih pa so sodelovali tudi (že zaposleni)
koordinatorji SA. Izobraževanja za tretjo ciljno skupino so bila izvedena v septembru in oktobru 2017,
v celoti so jih izpeljali zaposleni v centralni enoti PE za delovanje sistema SA in koordinatorji.
V prvih mesecih izvajanja projekta so se tako koordinatorji SA kot osebe zaposlene v centrali PE za
delovanje sistema SA soočali z različnimi težavami oz. izzivi. V praksi se je pojavilo veliko vprašanj, na
katera ni bilo vnaprej pripravljenih odgovorov oz. rešitev (ker jih tudi ni bilo mogoče v celoti vnaprej
predvideti); pogosto so se nove rešitve iskale sproti, pri čemer so bile vključene različne službe MDDSZ.
Poleg tega je bila vodja PE za delovanje sistema SA dalj časa odsotna (v obdobju jesen 2017-pomlad
2018), nekaj časa pa je bila odsotna tudi njena namestnica (januar – februar 2018). Od koordinatorjev
SA in oseb zaposlenih v centrali PE za delovanje sistema se je pričakovalo veliko samoiniciativnosti pri
opravljanju nalog, precejšen del opravil je bil prepuščen njihovi strokovni presoji in razumevanju pisnih
materialov. Mnogotera vprašanja, naslovljena na PE in na MDDSZ so bila pojasnjena z zamudo, saj na
dileme s terena pogosto ni bilo mogoče podati enoznačnega odgovora in so zaposleni v centrali PE za
delovanje sistema SA v sodelovanju s preostalimi službami MDDSZ na novo iskali rešitve, kar je
zahtevalo več časa. Kasneje se je zasedba PE prestrukturirala z novimi zaposlenimi (npr. z začasno
premestitvijo koordinatork iz regij, v katerih se programi ne izvajajo, v centralo PE) in je delo bolj steklo,
prav tako tudi tok informacij in hitrost reševanja težav. Vendar je vseeno mogoče opaziti, da so se kot
posledica začetne prepuščenosti lastni (strokovni) presoji, do določene mere izoblikovali nekoliko
različni pristopi koordinatorjev v različnih RME.
Koordinatorji so v projektu socialne aktivacije razvrščeni v 16 RME in imajo v vsaki RME sedež (pisarno)
v prostorih, ki jih je pred začetkom izvajanja projekta najelo MDDSZ. Prostori (pisarne) koordinatorjev
so najpogosteje v isti stavbi ali v neposredni bližini prostorov CSD, ki so bili določeni kot območni CSD
v regiji, ponekod pa so tudi drugje v lokalnem okolju (npr. v prostorih v bližini območnih služb ZRSZ ali
uradov za delo, v bližini zdravstvenega doma). Dve koordinatorki nimata svojih prostorov in delo z
10

Kot je bilo določeno že vlogi za črpanje evropskih kohezijskih sredstev za operacijo Razvoj in vzpostavitev
celovitega modela socialne aktivacije.
11
Izbrani ponudnik je organizacijsko izvedel izobraževanja za vse tri navedene ciljne skupine, za prvo skupino
centralno (v Ljubljani), za drugo in tretjo ciljno skupino pa so bila izobraževanja izvedena regijsko.
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dokumentacijo opravljata doma, ena od njiju pa je to v času uvajanja opravljala v prostorih oziroma
pisarni koordinatorke iz druge RME, delo z udeleženci pa v prostorih izvajalca, UD ali CSD.
Na zemljevidu v Sliki 3.1 je prikazana regijska razdelitev RME, število zaposlenih koordinatorjev v
posameznih RME (število aktivnih koordinatorjev in v oklepaju število zaposlenih koordinatorjev) 12 in
lokacije njihovih prostorov. Poleg tega so prikazane lokacije sedežev CSD in uradov za delo ZRSZ,
delujočih v RME.
Iz Slike 3.1 je razvidno, da je največ koordinatorjev SA zaposlenih v RME Maribor (5), sledita RME
Ljubljana in Celje (po 4), po trije so zaposleni v RME Kočevje, RME Koper, RME Murska Sobota, RME
Nova Gorica, RME Novo mesto, RME Postojna, RME Slovenj Gradec, RME Trbovlje, RME Kranj (ob tem,
da se v RME Kranj izvaja več programov kot v drugih regijah s tremi koordinatorji, kar je prikazano na
Sliki 3.2). V drugih regijah sta zaposlena po dva koordinatorja. Na sliki je prikazana tudi razlika med
številom v maju 2018 aktivnih koordinatorjev (število poleg kraja, v katerem so koordinatorji locirani)
in številom zaposlenih koordinatorjev (število v oklepaju poleg lokacije koordinatorjev). Do te razlike
prihaja zaradi daljših odsotnosti koordinatork zaradi materinstva (materinski oz. starševski dopust), ki
jih je zaradi specifičnosti dela težko v kratkem času nadomeščati. Nižje od števila dejansko zaposlenih
je število aktivnih koordinatorjev SA v Ljutomeru, Celju, Novi Gorici, Krškem in Postojni (po eden manj)
ter v Kočevju (dva manj), vendar se v RME Obljubljanska regija – zahod, RME Krško in RME Postojna
programi do maja 2018 še ne izvajajo – niti kratki, niti dolgi, tako da zaenkrat nižje število aktivnih
koordinatorjev v teh RME še ni problematično. Na sliki vidimo, da je v RME Murska Sobota lokacija
koordinatorjev v Ljutomeru, saj sledi lokaciji območnega CSD v sklopu reorganizacije. V oči pade tudi
geografska razdelitev RME Obljubljanska regija – zahod, ki je razdeljena na dve območji, sedež
koordinatorjev pa je v Kočevju.

12

Z zaposlenimi koordinatorji označujemo vse koordinatorje, ki so v delovnem razmerju, torej zaposleni na
delovnih mestih koordinatorjev. Z aktivnimi koordinatorji pa označujemo tiste koordinatorje, ki so v maju 2018
prisotni na delovnem mestu oz. dejansko opravljajo delo (kratkotrajne odsotnosti niso upoštevane). Del
koordinatork je namreč zaradi uveljavljanja materinskega oz. starševskega dopusta daljši čas odsoten, zato je
število aktivnih koordinatorjev manjše od števila zaposlenih koordinatorjev.
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Slika 3.1: Sistem SA: prikaz števila zaposlenih koordinatorjev v posameznih RME, lokacij njihovih prostorov ter sedežev CSD in UD na dan 31. 5. 201813

Opomba: Lokacija koordinatorjev RME Nova Gorica je prikazana v Novi Gorici, vendar ti koordinatorji še nimajo urejenih prostorov (delo na domu). Število aktivnih koordinatorjev je nižje od števila zaposlenih koordinatorjev zaradi uveljavljanja
materinskega in starševskega dopusta ali daljših bolniških odsotnosti koordinatorjev.

13

Viri podatkov: podatki PE za delovanje sistema (maj 2018), PE za izvajanje kohezijske politike (maj 2018), anketa IRSSV (maj 2018)
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3.3 Programi SA
Enako pomemben korak kot vzpostavitev sistema SA je bil tudi izbor izvajalskih organizacij za izvajanje
programov socialne aktivacije. V začetku je bil načrtovan le nabor izvajalcev dolgih in kratkih
programov SA, ker pa po izboru izvajalskih organizacij za kratke in dolge programe s programi niso bile
pokrite vse RME, se je MDDSZ odločilo še za razpis vmesnih programov.
Izbor izvajalskih organizacij je potekal preko štirih javnih razpisov (dveh za izvajalce dolgih, enega za
izvajalce kratkih, ter enega za izvajalce vmesnih programov). V obdobju od februarja do maja 2017 so
potekali razpisi za izvajalce (izvajalske organizacije) kratkih in dolgih programov, razpis za izvajalce
vmesnih programov pa je bil objavljen naknadno (potekal je od novembra do decembra 2017), ker so
potrebe na terenu pokazale vrzeli v pokritosti regij s programi.
Dolgi programi trajajo 11 mesecev, javna razpisa (prvi in dodatni) sta predvidela vključitev 20 oseb na
program in izvajanje dveh ciklov programa v projektu. Oba javna razpisa za izvajalske organizacije sta
kot ciljno skupino uporabnikov za dolge programe opredelila osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24
mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč (DSP). Vstopna točka v SA so za uporabnike
dolgih programov Uradi za delo (ti pripravijo nabor kandidatov in z njimi že opravijo krajši razgovor), ki
morajo skupaj s koordinatorji SA za potencialne udeležence dolgih programov tudi izvesti informativne
delavnice (na katerih se predstavijo tudi izvajalci v regiji).
Kratki programi trajajo tri mesece, razpis je predvideval vključitev 15 oseb na delavnico. Javni razpis za
izvajalske organizacije je bil razdeljen na tri ločene sklope, tj. na delavnice tipa A, delavnice tipa B in na
delavnice tipa C. Pri delavnicah tipa A je za vsako izvajalsko organizacijo predvidena izvedba 7 – 10
ponovitev delavnic, pri delavnicah tipa B izvedba 27 – 36 delavnic na izvajalsko organizacijo in pri
delavnicah tipa C dve izvedbi delavnic na izvajalsko organizacijo. Ciljne skupine uporabnikov kratkih
programov so bile v javnem razpisu določene glede na tip delavnice:
-

-

-

ciljna skupina uporabnikov delavnic 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 Zakona o urejanju trga dela (ZUTD)
vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.
Ciljna skupina uporabnikov delavnic tipa B 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 vpisane v evidenco oseb, ki so
začasno nezaposljive.
Ciljna skupina uporabnikov delavnic 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 osebe, ki so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

Vstopna točka za kratke programe tipa A in tipa C so CSD (ti pripravijo nabor kandidatov in z njimi
opravijo razgovore). Vstopna točka za kratke programe tipa B so Uradi za delo.
Programi četrtega javnega razpisa (t. i. vmesni programi) trajajo oz. bodo trajali šest mesecev, javni
razpis pa je predvideval vključitev 15 oseb na program in izvajanje dveh ciklov programa v projektu
izbrane izvajalske organizacije. Ciljna skupina uporabnikov za vključitev v vmesni program so odrasli
upravičenci/prejemniki DSP, odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki
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DSP, ter osebe, ki so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive. Vstopna
točka za uporabnike za vključitev v vmesne programe SA so CSD, ki pripravijo nabor kandidatov iz ciljne
skupine, opravijo z njimi razgovore in skupaj s koordinatorji (in izvajalci programov v regiji) izvedejo
informativne predstavitve.
Preglednica 3.1: Javni razpisi za izvajalske organizacije za izvedbo programov SA: predvideno in
dejansko število izbranih projektov dolgih, kratkih in vmesnih programov iz štirih javnih razpisov v
obdobju 2017–2019

Predvideno št.
projektov
Št. izbranih izvajalcev
Št. izbranih projektov
SKUPAJ
(izbranih projektov)
SKUPAJ
(izvedenih
programov/delavnic)
SKUPAJ
(izvedenih
programov/ delavnic
na dan
31. 5. 2018)

JR dolgi programi 1
(10. 2. 2017)
40 (22 KRVS, 18 KRZS)

Dodatni JR dolgi programi
(21. 4. 2017)
21 (10 KRVS, 11 KRZS)

JR kratki programi
(7. 4. 2017)
18 (9 KRVS, 3 KRZS, 6 v
obeh)
7 (4 KRVS, 3 KRZS)

JR vmesni programi
(3. 11. 2017)
21 (13 KRVS, 8 KRZS)

14 (8 KRVS, 6 KRZS)

5 (2 KRVS, 2 KRZS, 1 v
obeh)
9 (4 KRVS, 5 KRZS)

7 (4 KRVS, 3 KRZS)

13 (8 KRVS, 5 KRZS)

25 (14 KRVS, 11 KRZS)

7 (4 KRVS, 3 KRZS)

13 (8 KRVS, 5 KRZS)

50 (28 KRVS, 22 KRZS)

29 (18 KRVS, 11 KRZS)

26 (16 KRVS, 10 KRZS)

25 (14 KRVS, 11 KRZS)

18 (12 KRVS, 6 KRZS)

0 (0 KRVS, 0 KRZS)

16 (10 KRVS, 6 KRZS)

12 (7 KRVS, 5 KRZS)

Opomba: Okrajšava KRVS pomeni kohezijska regija Vzhodna Slovenija; okrajšava KRZS pomeni kohezijska regija Zahodna
Slovenija.

Vir: MDDSZ, PE za delovanje sistema SA in PE za izvajanje kohezijske politike

Iz Preglednice 3.1 je razvidno, da je bilo na prvem javnem razpisu za dolge programe, objavljenem 10.
2. 2017, izbranih 14 izvajalskih organizacij (od tega 8 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 6 za
kohezijsko regijo Zahodna Slovenija), ki izvajajo skupno 16 projektov (od tega 10 za kohezijsko regijo
Vzhodna Slovenija in 6 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Dodaten razpis za izvajalce dolgih
programov je bil objavljen 21. 4. 2017 in je predvideval dodaten nabor 21 programov (od tega 10 za
vzhodno kohezijsko regijo in 11 za zahodno kohezijsko regijo) v RME, kjer po prvem razpisu še ni bilo
izbranih dolgih programov. Na drugem (dodatnem) razpisu za izvajalske organizacije za izvajanje dolgih
programov SA je bilo izbranih še 5 izvajalskih organizacij, med temi tri, ki so bile izbrane že ob prvem
razpisu (od tega 2 za vzhodno kohezijsko regijo, 2 za zahodno kohezijsko regijo in ena, ki programe
izvaja v obeh kohezijskih regijah). Te izvajalske organizacije izvajajo skupno 9 projektov (od tega 4 za
kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 5 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Na obeh razpisih je
bilo tako izbranih 16 izvajalcev (izvajalskih organizacij) dolgih programov, ki po različnih lokacijah v
Sloveniji izvajajo skupno 25 projektov, od tega 14 v vzhodni kohezijski regiji in 11 v zahodni kohezijski
regiji. Po dveh javnih razpisih za izvajalske organizacije za dolge programe SA se tako izvaja slabi dve
tretjini (62,5 %) projektov, ki jih je predvideval prvi javni razpis za izvajalske organizacije za izvajanje
dolgih programov SA (ta je predvideval 40 projektov, od tega 22 za vzhodno kohezijsko regijo in 18 za
zahodno kohezijsko regijo). Dejanski začetek izvajanja dolgih programov SA je bil od konca oktobra do
druge polovice novembra 2017. Izvajalci dolgih programov morajo v projektu glede na razpis izvesti
dva programa, to je dva cikla istega programa, tako da bo v obdobju 2017 – 2019 skupno izvedenih 50
programov (od tega 28 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 22 za kohezijsko regijo Zahodna
Slovenija).
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Na razpisu za izvajalske organizacije za izvajanje kratkih programov, objavljenem 7. 4. 2017, je bilo
izbranih 8 izvajalskih organizacij (od tega 4 za vzhodno kohezijsko regijo, 3 za zahodno kohezijsko regijo
in 1 za obe kohezijski regiji). Od izbranih izvajalskih organizacij je ena naknadno odstopila od pogodbe,
tako da kratke programe izvaja 7 izvajalcev (od tega 4 za vzhodno kohezijsko regijo, 2 za zahodno
kohezijsko regijo in 1 za obe kohezijski regiji), ki bodo skupaj izvedli 29 delavnic. Število na javnem
razpisu izbranih projektov kratkih programov SA predstavlja okvirno slabih 40 % števila projektov
predvidenih z javnim razpisom (predvidenih je bilo 18 projektov, od tega 9 v vzhodni kohezijski regiji,
3 v zahodni kohezijski regiji in 6 v obeh).
Med izvajalci kratkih programov so trije izvajalci delavnic tipa A, ki morajo, glede na razpis, izvesti
sedem različnih delavnic (v sedmih različnih krajih), ter štirje izvajalci delavnic tipa C, ki morajo izvesti
vsaj dve delavnici. Za delavnice tipa B se na javni razpis ni prijavilo zadostno število izvajalskih
organizacij, zato je MDDSZ kasneje ta del javnega razpisa razveljavilo (izvajajo se le delavnice tipa A in
tipa C).
Na dan 31. 5. 2018 tako 7 izvajalcev izvaja (ali je že izvedlo) skupno 18 kratkih programov (delavnic) –
v 18 krajih po Sloveniji (od tega 12 v vzhodni kohezijski regiji in 6 v zahodni kohezijski regiji), skupno pa
bodo v letih 2017 in 2018 izvedli 29 delavnic kratkih programov (od tega 18 v vzhodni kohezijski regiji
in 11 v zahodni kohezijski regiji).
V celoti na dan 31. 5. 2018 poteka ali je že potekalo 25 dolgih in 18 kratkih programov, skupaj torej 43
programov socialne aktivacije.
Četrti javni razpis za izvajalske organizacije za izvajanje programov SA je bil namenjen za vmesne
programe – objavljen je bil 3. 11. 2017 in je predvideval 21 projektov, od tega 13 v vzhodni kohezijski
regiji in 8 v zahodni kohezijski regiji. Po nekoliko podaljšanem postopku izbora je MDDSZ v maju 2018
podpisalo pogodbe s 13timi izbranimi izvajalci 14tih projektov (od tega 9 projektov za vzhodno
kohezijsko regijo in 5 projektov za zahodno kohezijsko regijo). Od izbranih izvajalcev je en naknadno
odstopil od pogodbe, tako da bo 12 izvajalcev izvajalo 13 projektov četrtega javnega razpisa (od tega
8 za vzhodno kohezijsko regijo in 5 za zahodno kohezijsko regijo), kar predstavlja slabi dve tretjini od
predhodno (na javnem razpisu) predvidenega nabora izvajalskih organizacij za vmesne programe.
Vmesni programi SA se bodo predvidoma začeli izvajati poleti 2018 in bodo morali v projektu glede na
razpis izvesti dva cikla programa, tako da bo v obdobju 2017–2019 skupno izvedenih 26 programov (od
tega 16 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 10 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija).
Podroben zapis izbranih izvajalskih organizacij za izvajanje dolgih, kratkih in vmesnih programov SA,
predvidene lokacije izvajanja in lokacije izvajanja na dan 31. 5. 2018 14 so prikazane v Preglednicah A, B
in C v Prilogi 1.
Na Sliki 3.2 je na zemljevidu prikazana regijska razporeditev izvajanja kratkih in dolgih programov na
dan 31. 5. 2018. Iz slike je razvidno, da je trenutno regijska razporeditev dolgih in kratkih programov
socialne aktivacije neenakomerna. Največ programov (7) se je na dan 31. 5. 2018 izvajalo v RME Kranj
14

Lokacije izvajanja za delavnice tipa A kratkih programov in dveh izvajalcev delavnic tipa C se tekom projekta
spreminjajo, izvajalci delavnic tipa A namreč izvajajo sedem trimesečnih delavnic v različnih krajih, dva izvajalca
delavnic tipa C pa izvajata delavnice v dveh različnih krajih. Lokacije dolgih programov pa ostajajo enake v obeh
ciklih izvedbe. Zemljevid na sliki 3.2 prikazuje lokacije izvajanja programov v času opravljanja ankete IRSSV s
koordinatorji SA (konec maja 2018).
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(od tega 3 dolgi in 4 kratki), sledijo RME Maribor, RME Ljubljana in RME Celje s po 5 izvajanimi programi
na regijo, ter RME Velenje, RME Ptuj in RME Slovenj Gradec s po 3 programi na regijo. Drugje je
programov manj. V RME na zahodu in jugovzhodu države se izvajajo samo dolgi programi (po 2 v RME
Novo mesto in RME Nova Gorica, ter eden v RME Koper), v nekaterih RME pa se programi ne izvajajo
(v RME Postojna, RME Obljubljanska regija – zahod, RME Trbovlje, RME Krško). Tudi ko se znotraj RME
programi izvajajo, je na dan 31. 5. 2018 v nekaterih primerih opaziti dele regij, ki ostajajo nepokriti s
programi (npr. območja CSD Sežana, Tolmin, Nova Gorica, Radovljica, Litija, Laško, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Mozirje, Žalec, Metlika, Trebnje).
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Slika 3.2: Geografski prikaz razporejenosti izvajanja dolgih in kratkih programov na dan 31. 5. 2018 po RME15

15

Viri podatkov: podatki PE za delovanje sistema (maj 2018), PE za izvajanje kohezijske politike (maj 2018), anketa IRSSV (maj 2018)
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Po izvedenem razpisu za vmesne programe (z namenom umestitve dodatnih programov v kraje/regije
brez programov ali v regije s premajhnim številom obstoječih programov), se je pokritost RME s
programi izboljšala. Programe SA (vmesne) so dobile vse štiri RME, ki so bile prej brez programov, in
sicer Obljubljanska regija – zahod 1 program, RME Krško 3 programe, RME Postojna 1 program in RME
Trbovlje 2 programa.
Na Sliki 3.3 geografsko prikazujemo pokritost regij z vsemi tremi tipi programov (kratki, dolgi, vmesni)
in zaposlenimi koordinatorji SA na dan 31. 5. 2018, pri čemer navajamo tudi kraje, v katerih se programi
na dan 31. 5. 2018 še ne izvajajo, vendar se bodo izvajali v obdobju, ki ga pokrivajo štirje izvedeni javni
razpisi (MDDSZ) za izvajalske organizacije, to je v obdobju do konca leta 2019. To se nanaša na kratke
programe, pri katerih smo na Sliki 3.2 prikazali kraje, kjer se delavnice izvajajo ali so bile že izvedene,
na Sliki 3.3 pa smo prikazali vse lokacije (kraje) izvajanja delavnic v celotnem obdobju 2017 – 2019.
Prav tako smo na Sliki 3.3 prikazali kraje izvajanja vmesnih programov, ki se bodo začeli izvajati šele v
prihodnjih mesecih (se konec maja 2018 še ne izvajajo).
Ugotovimo lahko, da kljub dodatno izbranim vmesnim programom določena območja ostajajo
nepokrita ali manj pokrita s programi. To so, na primer, območja CSD Tolmin, Radovljice, Cerknice,
Ilirske Bistrice, Ribnice, Grosuplja, Logatca, Vrhnike, Mozirja, Dravograda, Ljutomera, Metlike, Trebnja,
Zagorja ob Savi. V posameznih regijah se še vedno izvajajo samo dolgi programi (RME Novo mesto).
Zaznati je tudi neenakomerno število razporejenih koordinatorjev SA po RME glede na število izvajanih
programov. Izrazito izstopajo, na primer, RME Kranj (kjer se izvaja 7 programov in so zaposleni 3
koordinatorji, medtem ko so po 3 koordinatorji zaposleni tudi v RME Novo mesto in RME Trbovlje, v
katerih se izvajata po 2 programa), Murska Sobota (v kateri se izvaja 5 programov in sta aktivna 2
koordinatorja SA, ravno tako sta 2 koordinatorja SA zaposlena tudi v RME Postojna, kjer se bo začel
izvajati en program) in Krško (kjer so po zadnjem – četrtem – javnem razpisu izbrani 3 programi, na
dan 31. 5. 2018 pa je zaposlen en koordinator SA). Razmerja med številom koordinatorjev SA in
izvajanimi programi so neenakomerna tudi v katerih drugih RME. MDDSZ oz. PE za delovanje sistema
SA se sicer na situacije neenakomerne obremenitve koordinatorjev po RME odziva z začasnim
prerazporejanjem na območja, kjer so potrebe večje.
Iz Slike 3.3 je razvidna tudi raznolika geografska razpršenost programov znotraj RME. V nekaterih RME
koordinatorji SA za obisk programov premagujejo večje razdalje kot v drugih (kot RME z večjimi
razdaljami izstopajo, na primer, RME Nova Gorica, Kranj, Slovenj Gradec in Novo mesto).
Če povzamemo: razmerje med številom koordinatorjev SA in številom programov (kratkih, dolgih,
vmesnih), ki se oz. se bodo izvajali v posameznih RME, kaže na neenakomerno delovno obremenitev
koordinatorjev SA, ki jo bo MDDSZ oz. PE za delovanje sistema SA moralo tudi v prihodnje spremljati
in poskrbeti za ustrezno premeščanje koordinatorjev ali morebitno zaposlitev dodatnih koordinatorjev.
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Slika 3.3: Geografski prikaz razporejenosti vseh programov SA v obdobju 2017–2019 in aktivnih zaposlitev koordinatorjev SA na dan 31. 5. 2018 po RME16

Opomba: Lokacija koordinatorjev RME Nova Gorica je prikazana v Novi Gorici, vendar ti koordinatorji nimajo urejenih prostorov (delo na domu).
Aktivne zaposlitve koordinatorjev pomenijo zaposlene koordinatorje, ki so aktivni na dan 31.5.2018 (niso na daljši odsotnosti – materinskem, porodniškem dopustu).

16

Viri podatkov: podatki PE za delovanje sistema (maj 2018), PE za izvajanje kohezijske politike (maj 2018), anketa IRSSV (maj 2018)
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Ko so bili izvajalci programov izbrani, so nabor potencialnih udeležencev za dolge programe opravljali
regijsko pristojni uradi za delo (UD) ZRSZ, nabor udeležencev kratkih programov (tipa A in tipa C) pa
CSD v RME glede na lokacijo izvajanja programa, izjemoma so UD in CSD tudi sodelovali pri pripravi
nabora. Strokovni delavci UD so bili za potrebe dela pri pripravi nabora kandidatov za vključitev v dolge
programe deležni navodil s strani ZRSZ (navodila glede postopka izbora, primernosti kandidatov,
obveznosti brezposelne osebe, da se udeleži informativne predstavitve, zapis tega v zaposlitveni načrt
brezposelne osebe). MDDSZ je iz svojih evidenc (ISCSD2 – odrasli upravičenci do DSP) pripravilo
sezname ciljne skupine uporabnikov dolgih programov SA in jih posredovalo na ZRSZ. Strokovni delavci
na UD so sezname pregledali in na podlagi dodatnih strokovnih kriterijev določili potencialne
kandidate. S kandidati za dolge programe so opravili krajše razgovore in udeležbo na informativni
predstavitvi tem osebam tudi vpisali v zaposlitvene načrte. Kandidate za dolge programe so povabili
na informativno predstavitev socialne aktivacije. Za kratke programe skupinske predstavitve niso bile
predvidene, so pa jih v določenih RME koordinatorji samoiniciativno organizirali in so se izkazali za
dobro prakso.
Podatke o številu oseb, ki so bile vabljene na informativne predstavitve, številu udeležencev na teh
predstavitvah, številu podpisanih soglasij za nadaljnjo obravnavo v okviru SA, številu sklenjenih
individualnih dogovorov, številu podpisanih pogodb o vključitvi v izbran program SA ter številu
vključenih v programe SA, smo pridobili od PE za delovanje sistema SA in se vsi nanašajo na obdobje
do 11. 5. 2018. Glede na dejstvo, da še ne deluje enoten informacijski sistem za podporo SA, v katerem
bi se zbirali vsi podatki o uporabnikih SA ter bi omogočal hiter izpis osnovnih statistik in značilnosti
delovanja SA, so omenjeni podatki spremljani oz. vnašani s strani PE ročno in zato niso povsem
zanesljivi. Spodnje podatke zato velja brati kot ilustracijo oz. kot okvirne številke.17
Število vabljenih na informativne predstavitve je bilo odvisno od števila izvajalcev v RME, zato je bilo v
nekaterih RME vabljenih več oseb (kandidatov za vključitev) kot v drugih. Običajna praksa UD in CSD je
bila, da so na skupinske informativne predstavitve vabili dvakrat več oseb, kot je bilo predvidenih
vključitev v programe, zaradi verjetnosti osipa. Glede na podatke, pridobljene od PE za delovanje
sistema socialne aktivacije, je bilo do 11. 5. 2018 na informativne predstavitve za dolge in kratke
programe skupno vabljenih 3123 oseb, od tega 2137 na informativne predstavitve za dolge (68 %) in
986 za kratke programe (32 %).
Informativnih predstavitev se je (v obdobju do 11. 5. 2018) udeležilo 2168 oseb, od tega 1612 oseb
predstavitev dolgih in 556 oseb predstavitev kratkih programov. Skupno se je predstavitev udeležilo
nekaj manj kot 70 % vabljenih nanje, kar pomeni, da je bil osip na tej (začetni) točki približno 30
odstoten.
Soglasje za nadaljnje kontaktiranje za vključitev v socialno aktivacijo (v primeru udeležbe na
informativnih predstavitvah programov so se soglasja podpisovala ob koncu predstavitve) je do 11. 5.
2018 podalo 1444 oseb, kar predstavlja dve tretjini od vseh udeleženih na predstavitvah. Soglasje za
nadaljnje kontaktiranje za udeležbo v dolgih programih je podalo skupno 985 oseb (68 %), za kratke pa
459 oseb (32 %).

17

Zapisano ne predstavlja kritike dela PE za delovanje sistema, ampak objektivno okoliščino njenega delovanja,
saj dejstvo, da ni vzpostavljene centralne informacijske podpore sistemu, močno otežuje natančno beleženje in
zbiranje podatkov o tokovih v sistemu SA.
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Koordinatorji SA so z zainteresiranimi kandidati za dolge programe na osnovi več razgovorov pripravili
individualni dogovor, v katerem so bili opredeljeni cilji ob vključitvi v socialno aktivacijo. 18 Sklenjenih
dogovorov je bilo do 11. 5. 2018 skupaj 567 (58 % od oseb, ki so podanih soglasij za nadaljnje
kontaktiranje za vključitev v dolge programe SA).
Pogodbo o vključitvi v izbran program je do 11. 5. 2018 sklenilo skupaj 873 oseb (60 % od vseh podanih
soglasij), za dolge programe 551 oseb (56 % oseb, ki so podale soglasje za nadaljnjo obravnavo), za
kratke programe pa 322 (70 % oseb, ki so podale soglasje za nadaljnjo obravnavo). Osip od točke
soglasja za obravnavo v okviru SA do dejanskega strinjanja z vključitvijo v program SA (podpis pogodbe
o vključitvi) je torej precej višji v primeru dolgih programov kot v primeru kratkih programov, kar je
pričakovano, saj se uporabnik v primeru dolgega programa SA zaveže k udeležbi skoraj za eno leto.
Od vseh oseb, ki so podpisale pogodbo o vključitvi v program SA, je dve tretjini žensk in ena tretjina
moških. Skupno je pogodbo o vključitvi podpisalo največ oseb starih od 30 do 50 let (približno 77 %),
oseb, starih od 15 do 29 let je bilo okoli 16 %, preostanek oseb je starih 51 in več. 19
V obdobju izvajanja programov je prihajalo tudi do (relativno pogostih) izstopov udeležencev iz
programov. Pogodbo je do 11. 5. 2018 skupaj prekinilo 249 oseb, kar predstavlja skoraj 30 % od vseh
sklenjenih pogodb. Poleg zaposlitev udeležencev ali vključitev v programe APZ so (po navedbah
koordinatorjev SA) najpogostejši razlogi za sorazmerno visok osip: osebne okoliščine ali osebna
naravnanost udeležencev, neprivlačnost vsebin programov ter objektivne okoliščine (npr.
neorganiziranost javnega prevoza).20
Izstope (osip) iz programov je bilo glede na javni razpis pri dolgih programih SA v začetnih dveh modulih
in pri kratkih v prvi fazi programa potrebno nadomeščati, zato so bili izvedeni dodatni nabori
nadomestnih kandidatov. Teh je bilo skupaj 87 oseb.
Na dan 11. 5. 2018 je vse programe obiskovalo 577 uporabnikov, od tega je bilo v kratke programe
vključenih 228 uporabnikov (okvirno 70 % vseh, ki so sklenili pogodbo o vključitvi za kratke programe),
v dolge pa 349 uporabnikov (okvirno 60 % vseh, ki so sklenili pogodbo o vključitvi za dolge programe).
Dolge programe obiskuje slabi dve tretjini žensk in dobra tretjina moških. Največ uporabnikov dolgih
programov sodi v starostno skupino od 30 do 50 let (okvirno 80 %), okoli 15 % oseb je starih od 15 do
29 let, ostali so stari 51 in več. Podatka po spolu in starosti uporabnikov kratkih programov (in
posledično skupnega podatka za vse programe) iz gradiv PE za delovanje sistema ni bilo možno določiti.
V Preglednici 3.2 so zbrano prikazani zgoraj navedeni podatki o številu uporabnikov SA po različnih
fazah vključitve, na dan 11. 5. 2018. Še bolj podroben tabeliran prikaz različnih podatkov o uporabnikih
v sistemu SA pa je v Prilogi 1, Slika A.

18

Individualni dogovori se pripravljajo le v primeru vključitve v dolg program SA, v primeru vključitve v kratek
program SA pa ne.
19
Vsi podatki pridobljeni od PE za delovanje sistema SA.
20
Razlogi za izstope iz programov so pridobljeni iz odgovorov koordinatorjev SA na vprašalnik IRSSV. Več o tem
v poglavju 5: Izkušnje, pogledi in ocene koordinatorjev SA.
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Preglednica 3.2: Število uporabnikov programov SA: prikaz števila kandidatov za vključitev v SA in uporabnikov SA v različnih fazah vključitve po tipu programa
do dne 11. 5. 201821
Do dne
11. 5. 2018

Število oseb,
vabljenih na
informativne
predstavitve

Kratki programi

Dolgi programi
2137
Kratki
programi
682
(Tip A)
986
Kratki
programi
304
(Tip C)
Skupaj
3123
Vir: PE za delovanje sistema SA

21

Število
udeležencev
informativnih
predstavitev
1612

Število
podpisanih
soglasij za
nadaljnjo
obravnavo v SA
985

367
556

2168

Število
podpisanih
pogodb o
vključitvi v
program
551

Število
prekinjenih
pogodb
(izstopov iz
programa)
190

193

45

286
459

189

Število
sklenjenih
individualnih
dogovorov o
vključitvi
567

/

322

59

173
1444

873

65

349
13

249

127
228

14

Kot že večkrat omenjeno so podatki okvirni, saj so s strani PE za delovanje sistema SA spremljani in vneseni ročno.
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Število
udeležencev na
dan
11. 5. 2018

22

129
567

Število
nadomeščenih
izstopov

9
87

101
577

4 Izkušnje, pogledi in ocene oblikovalcev sistema SA
4.1 Koga razumemo z izrazom 'oblikovalci sistema SA'?
Ideja o potrebi po socialni aktivaciji kot aktivnem pristopu v socialni politiki, namenjenemu predvsem
osebam s kompleksnimi socialnimi stiskami in tveganji, ki so pogosto dolgotrajno brezposelni ali
neaktivni in za svoje opolnomočenje ter postopno reševanje socialnih in zaposlitvenih stisk
potrebujejo več kot zgolj različne programe APZ, je v slovenskem prostoru (v različnih razvojnih
dokumentih, v strokovni literaturi, v strokovnih razpravah) prisotna že vsaj desetletje in pol. Tudi na
IRSSV smo sodelovali v argumentaciji za socialno aktivacijo in (za ZRSZ) izvedli študijo Podlage za
priprave in zagon programov SA, v kateri smo opredelili in umestili socialno aktivacijo, opredelili ciljne
skupine ter predlagali oblike in vsebine programov SA (Trbanc idr. 2015). Še vedno pa je bilo vse
našteto le na nivoju raziskovalnih in policy idej in predlogov. Služilo je kot utemeljitev in okvir oz.
izhodišče za pripravo konkretne zastavitve sistema SA in programov SA, vendar je bilo potrebno za
dejansko vzpostavitev delujočega sistema SA in programov SA formalno-pravno, tehnično in vsebinsko
izpeljati zelo obsežen sklop odločitev, postopkov in rešitev, s katerimi se je potem dejansko oblikoval
in vzpostavil sistem SA (in tudi programi SA).
Ko govorimo o oblikovalcih sistema SA tako govorimo o predstavnikih institucij, oddelkov in
organizacijskih enot, ki so sodelovali pri različnih vidikih in delih postopkov in odločitev konkretne
vzpostavitve sistema SA in tudi izbire izvajalskih organizacij za programe SA. Gre predvsem za
zaposlene na MDDSZ: na Direktoratu za socialne zadeve, v PE za izvajanje kohezijske politike ter v PE
za delovanje sistema SA (zaposleni za podporo koordinatorjem in vodenje sistema) in tudi v Uradu za
izvajanje kohezijske politike. Poleg tega med oblikovalce sistema lahko štejemo tudi predstavnike
institucij, ki so najbolj vpete v delovanje sistema SA (ker delajo z uporabniki, ki so ciljna skupina za SA),
tj. Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) in centrov za socialno delo (v nadaljevanju CSD).
Pri predstavnikih ZRSZ in CSD imamo v mislih osebe, ki so dejansko sodelovale pri oblikovanju rešitev
v zvezi s postopki in navodili za delo uradov za delo in CSD v okviru SA in so tudi sodelovale pri
izobraževanjih (v vlogi predavateljev) za prvo in drugo ciljno skupino (koordinatorje SA in kontaktne
osebe na CSD in UD).
Da bi pridobili informacije o izkušnjah, ocenah in mnenjih predstavnikov institucij (zaposlenih), ki so
sodelovali pri oblikovanju sistema SA in/ali izboru izvajalskih organizacij SA, smo konec marca 2018
pripravili razpravo v fokusni skupini, na katero smo povabili osebe, ki so sodelovale oz. sodelujejo pri
oblikovanju sistema SA in izbora programov SA: predstavnike Direktorata za socialne zadeve,
predstavnike PE za izvajanje kohezijske politike, predstavnike PE za delovanje sistema SA (vodstvo PE),
predstavnike Urada za izvajanje kohezijske politike ter predstavnike ZRSZ (centralne službe) in
predstavnika CSD (CSD Moste-Polje). Namen fokusne skupine je bil reflektirati opravljeno delo pri
vzpostavitvi sistema SA z vidika odstopanj od zastavljenih načrtov, težav in spremenjenih okoliščin.
Zanimali so nas pogledi sodelujočih glede kritičnih točk pri vzpostavitvi sistema, vmesnih prilagoditev
projekta skladno z danimi okoliščinami, glede morebitnih odprtih vprašanj in možnih rešitev. Želeli smo
pridobiti mnenja in ocene oblikovalcev sistema o različnih procesih, pomembnih za delovanje sistema
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(na primer izvedbe izobraževanj, izvedbe razpisov za izvajalce programov, poteka nabora kandidatov
za vključitev v programe, ipd.) kot tudi oceno samega poteka programov.22

4.2 Proces oblikovanja PE za delovanje sistema SA na Direktoratu za socialne zadeve in
zaposlitev koordinatorjev
Predstavnica Direktorata za socialne zadeve, ki je vsebinsko pokrivala pripravo projekta SA (v
nadaljevanju: predstavnica Direktorata za socialne zadeve) je navedla, da je bil Direktorat za socialne
zadeve na MDDSZ ob oblikovanju podlag za ustanovitev PE za delovanje sistema SA v fazi menjave
vodstva, zato je to nalogo prevzel Urad za kohezijsko politiko. PE za delovanje sistema SA se je
oblikovala istočasno kot zaposlitev 48 koordinatorjev na terenu, in centralno zaposleni v PE so bili
zaposleni istočasno kot koordinatorji, čeprav so predhodne usmeritve strmele k prvotni vzpostavitvi
PE in zaposlitvi oseb v centrali in kasneje zaposlitvi koordinatorjev. Priprava celotne dokumentacije za
spremembo sistematizacije delovnih mest koordinatorjev se je izkazala kot velik tehničen pa tudi
strokoven zalogaj za kadrovsko službo, saj je bilo potrebno zaposlitev koordinatorjev urediti tako, da
se lahko v sklopu reorganizacije CSD koordinatorji kasneje vključijo v sistem centrov za socialno delo.
Prav tako se je MDDSZ prvič soočalo s tem, da bo toliko oseb, zaposlenih direktno na MDDSZ, zaposlitev
opravljalo dislocirano po RME na ozemlju celotne Slovenije. Zaposlitve koordinatorjev po RME in PE za
delovanje sistema na MDDSZ je bilo treba organizirati v kratkem obdobju (od marca 2017 do začetka
junija 2017).
Ker je bila zaposlitev oseb v 'centrali' PE za delovanje sistema SA izvedena istočasno kot zaposlitev
koordinatorjev SA, je nekatere aktivnosti, ki so morale biti urejene pred zaposlitvijo koordinatorjev
(npr. organizacija izobraževanj) ali pa bi jih morale pred zaposlitvijo koordinatorjev urediti splošne
službe MDDSZ – služba za premoženje in generalni sekretariat (npr. organizacija prostorov
koordinatorjem na terenu), na začetku prevzela PE za izvajanje kohezijske politike.
Takoj po zaposlitvi so imeli koordinatorji (skupaj z novo zaposlenimi osebami v 'centrali' PE) dvodnevno
izobraževanje o vsebinah socialne aktivacije in svojega dela, potem pa so bili napoteni na spoznavanje
dela in zaposlenih na CSD z namenom vzpostavljanja lažjega sodelovanja tekom izvajanja projekta. Vsi
koordinatorji še niso imeli urejenih prostorov za delo (pisarn), vendar so se te zadeve hitro urejale.
'Centrala' PE za delovanje sistema SA je dodatno organizirala tudi izobraževanje za koordinatorje na
ZRSZ, ki je trajalo 5 dni in bilo izvedeno v Ljubljani in v Mariboru. Ker je prišlo tudi do časovnega zamika
pri izboru izvajalskih organizacij za programe SA, je bil posledično zamaknjen začetek izvajanja
programov SA in koordinatorji v prvih mesecih še niso začeli delati z uporabniki. Namesto tega so dobili
nalogo, da v svojih okoljih (v svojih REM) preverijo, kateri programi (socialnovarstveni, zaposlitveni,
socialno integracijski, ipd.) se izvajajo, z izvajalci navežejo stike in za PE pripravijo seznam le teh. Prav
tako so koordinatorji izvajali aktivnosti mreženja z drugimi relevantnimi deležniki v okolju. Spodbujeni
so bili tudi, da v poletnih mesecih 2017 (če želijo) koristijo dopust.
Predstavniki MDDSZ so se strinjali, da je bila ena od večjih težav v začetnih mesecih dela
koordinatorjev, da vodstvo in podporni zaposleni v PE za delovanje sistema SA niso bili zaposleni vsaj
nekaj mesecev pred koordinatorji, da bi lahko vsebinsko usmerjali in organizirali njihovo delo ter jim
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nudili podporo pri urejanju organizacijskih in administrativnih zadev (prostori, ipd.). Tako pa je bila
vodja PE za delovanje sistema SA zaposlena celo mesec kasneje kot večina koordinatorjev, ko so se
težave in vprašanja (tako tehnične kot vsebinske narave) že začeli kopičiti. Nekoliko kasneje so se
dodatno pojavile težave pri organizaciji dela PE za delovanje sistema SA zaradi daljše odsotnosti vodje
PE (jesen 2017 – pomlad 2018) in krajši čas tudi namestnice vodje PE (januar – februar 2018).
Tudi predstavnice PE za delovanje sistema SA so povedale, da je zaradi že omenjenih okoliščin v prvih
mesecih delovanja PE prihajalo do zmede in organizacijskih težav ter težav pri usmerjanju
koordinatorjev na terenu. Kasneje je MDDSZ PE za delovanje sistema SA nekoliko okrepilo (nove
zaposlitve, premestitev kadrov iz RME, kjer se programi niso izvajali). Dejstvo pa je, da se PE poleg
vsebinskih in strokovnih zadev vezanih na delo koordinatorjev in na socialno aktivacijo ukvarja tudi z
veliko strokovno in administrativno-tehničnimi deli (npr. sklepanje pogodb za lokacije prostorov,
iskanje novih prostorov …), pri katerih je pogosto treba iskati nove rešitve.
V začetni fazi (junija 2017) niso bili zaposleni vsi predvideni koordinatorji, kar je pomenilo odstopanje
od časovnega načrta za sistem SA. Zdaj je zaposlenih vseh 48 koordinatorjev, vendar kadrovske težave
povzročajo številne daljše odsotnosti koordinatork, vezane na pravice do materinskega oz.
starševskega dopusta ali daljše bolniške odsotnosti (skupaj skoraj četrtina zaposlenih koordinatork).
Postopki nadomeščanj začasno odsotnih koordinatorjev so dolgotrajni in zahtevajo veliko angažmaja
PE za delovanje sistema ter strokovnih služb MDDSZ.

4.3 Izvedba izobraževanj treh ciljnih skupin
Vsebinska izobraževanja za tri ciljne skupine akterjev socialne aktivacije, in sicer za (1) koordinatorje
SA, (2) kontaktne osebe na CSD in na UD ter za (3) druge deležnike v lokalnem okolju, so bila predvidena
že v vlogi za črpanje evropskih kohezijskih sredstev za operacijo Razvoj in vzpostavitev celovitega
modela socialne aktivacije.23 Ker je bilo treba vsebinska izobraževanja za prvo in drugo skupino akterjev
pripraviti že pred prvimi zaposlitvami oseb v PE za delovanje sistema SA, je organizacijo teh
izobraževanj prevzela PE za izvajanje kohezijske politike. Izobraževanja za prvo in drugo skupino so bila
namreč izvedena v juniju 2017, takoj po zaposlitvah koordinatorjev SA in oseb iz PE za delovanje
sistema. Za koordinatorje SA in osebe iz 'centrale' PE za delovanje sistema SA so bila izobraževanja
obvezna in so se jih udeležili vsi, ki so bili v času izobraževanja (5. in 6. junij 2017) že zaposleni (večina
koordinatorjev). Tudi za kontaktne osebe iz CSD in UD so bila enodnevna izobraževanja njihova delovna
obveznost, zato je bila udeležba tudi na teh izobraževanjih (organiziranih regijsko) visoka. Organizacijo
enodnevnega izobraževanja za tretjo ciljno skupino (drugi deležniki v okolju) pa je že prevzela PE za
delovanje sistema SA in ta izobraževanja regijsko izvedla v septembru 2017, udeležba na njih pa ni bila
obvezna.
Razlika med vsebinskimi izobraževanji za prvo in drugo skupino akterjev, na eni strani, in tretjo skupino
akterjev (deležnikov) na drugi strani, je precejšnja, saj je šlo pri prvih dveh za izobraževanje o njihovih
neposrednih delovnih nalogah in postopkih, medtem, ko je šlo pri tretji skupini (deležniki v lokalnem
okolju, tj. različne institucije in organizacije v lokalnem okolju) bolj za informiranje o tem, kaj SA je,
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še administrativno-tehnično izobraževanje na MDDSZ ter pet dnevno izobraževanje na ZRSZ v Ljubljani in v
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kako bodo potekale aktivnosti in katerim ciljnim skupinam so namenjene ter kako bi lahko medsebojno
sodelovali. Prvi dve izobraževanji sta bili za udeležence obvezni, tretje pa seveda ne in je udeležba
deležnikov temeljila predvsem na predhodno vzpostavljenih stikih in na njihovi presoji, da je udeležba
zanje smiselna oz. koristna. Zato je razumljivo manjše število udeležencev na izobraževanjih za tretjo
skupino (deležnike) oz. nihajoča udeležba glede na različna lokalna okolja (REM).
Predstavnice PE za delovanje sistema SA in predstavnica PE za izvajanje kohezijske politike vsebinska
izobraževanja za koordinatorje SA ocenjujejo pozitivno, vendar menijo, da bi morala biti (še) bolj
praktično naravnana (sploh glede motiviranja uporabnikov). Predstavnice ZRSZ so povedale, da je ZRSZ
dodatno izvedel delavnico za koordinatorje SA na temo motivacijskega intervjuja. Koordinatorji so bili
z izvedbo te delavnice na ZRSZ zelo zadovoljni. Predstavnica Direktorata za socialne zadeve pa je
opozorila, da je bilo med izobraževanjem koordinatorjev v začetku junija 2017 in pred nastopom dela
ali tik ob začetku dela z udeleženci programov obdobje, ko se je od koordinatorjev SA pričakovalo veliko
samoiniciativnosti in so ti včasih imeli občutek, da so deležni manj podpore, kot so jo potrebovali.
Sodelujoče na fokusni skupini so povedale, da so pri izobraževanju za kontaktne osebe na UD in CSD
prisotni strokovni delavci UD in CSD naslavljali predvsem konkretna vprašanja o napotovanju v
programe, vprašanja glede plač kontaktnih oseb (za dodatno obremenitev) ipd. V začetku je prihajalo
do precejšnjega merjenja moči med CSD in UD, vendar se je ob zaključku izobraževanja to že zmanjšalo,
saj so ugotovili, da se srečujejo s podobnimi težavami in podobno rešujejo posamezne primere.
Izvedbo vsebinskih izobraževanj za prvi dve ciljni skupini predstavnice Direktorata za socialne zadeve
in PE za izvajanje kohezijske politike ocenjujejo kot zelo dobro, sodelovanje z organizatorjem pa kot
uspešno. Izobraževanje za tretjo ciljno skupino (druge deležnike v lokalnem okolju), ki ga je organizirala
PE za delovanje sistema, pa so ocenile kot nekoliko manj uspešno, sploh prvih nekaj izvedenih
izobraževanj (po regijah). Pri prvih izobraževanjih za druge deležnike v lokalnem okolju je bilo namreč
na izobraževanja vabljenih premalo oseb (deležnikov) in izobraževanje ni doseglo ciljne skupine. Po teh
prvih izkušnjah je PE za delovanje sistema SA okrepila kontakte z lokalnimi deležniki in na regijska
izobraževanja vabila več oseb, tako da se je udeležba in izvedba naslednjih delavnic za to ciljno skupino
zelo izboljšala. Predstavnice PE za delovanje sistema SA so povedale, da je na izvedbo izobraževanj za
tretjo ciljno skupino vplivalo dejstvo, da udeležba ni bila (ni mogla biti) obvezna, poleg tega drugi
deležniki v okolju s projektom SA še niso bili dobro seznanjeni, tematika je bila tej ciljni skupini v
začetku nezanimiva in je bila zato udeležba v začetnih delavnicah izobraževanj nizka. V nadaljevanju je
PE za delovanje sistema skupaj s koordinatorji SA prevzela vlogo promoviranja projekta in je
intenzivneje seznanjala druge deležnike v okolju s projektom ter zagotovila zadostno število udeleženih
na izobraževanjih.

32

4.4 Proces izbire izvajalcev kratkih in dolgih programov SA
Sodelujoče v razpravi so se strinjale, da ima (oz. je imel) Direktorat za socialne zadeve premalo znanja
in izkušenj za načrtovanje in pripravo tako zahtevne razpisne dokumentacije kot je bila razpisna
dokumentacija za izbor izvajalskih organizacij za programe SA.
Glavne pomanjkljivosti razpisov za izbor izvajalskih organizacij za izvajanje programov SA, na katere je
opozorila predstavnica Direktorata za socialne zadeve, so bile:
-

finančno prenizko vrednotenje programov ter zelo natančna opredelitev finančnega izvajanja,
a hkrati premalo natančno opredeljeni kriteriji strokovnosti programov,
potreba po natančnejši predelitvi ciljev programov, novo pridobljenih kompetenc in
vsebinskega dela programa.

Po mnenju sodelujočih v razpravi bi bilo v prihodnje treba izoblikovati metodologijo (lestvice/ocene)
vrednotenja kompetenc uporabnikov in zajeti tako zaposlitvene kot tudi socialne kompetence
(celostne obravnave kompleksnih psihosocialnih težav), saj prihaja do vsebinskega razhajanja v
razumevanju koncepta (med socialno in zaposlitveno stroko). Metodologija bi služila ugotavljanju
pridobivanja kompetenc udeležencev programov (kompetence ob vstopu, razvoj kompetenc skozi
udeležbo v programu).
Način, kako strokovnost izvajalcev umestiti kot obvezen del pogodbe predstavlja izziv tudi za nadaljnje
razpise.
Dileme pri razpisih za izvajalske organizacije so se kazale tudi glede kriterijev za druge projektne
partnerje pri izvajanju programov in glede neprofitnosti organizacij. Skladno s povratnimi
informacijami s terena, predstavnice Direktorata za socialne zadeve in PE za izvajanje kohezijske
politike ocenjujejo, da bi morali kriteriji za zaposlen kader v programih SA zajemati dve strokovni vodji
programa, zaposleni za polni delovni čas (trenutno je izvajalskim organizacijam financiran en strokovni
vodja in en strokovni sodelavec), ki bi delali v programu. Menijo, da bi bilo v prihodnje (na prihodnjih
razpisih) treba formirati manjše skupine uporabnikov in skrajšati trajanje dolgih programov.
Vse sodelujoče na fokusni skupini so se strinjale, da je bila ciljna skupina dolgih programov nekoliko
neustrezno določena, tako z vidika trajanja prejemanja DSP (vsaj 12 krat v zadnjih 24 mesecih) kot z
vidika starostne omejitve na 49 let. Na splošno rečeno je sedaj ciljna skupina za dolge programe
opredeljena tako, da so v njej tudi osebe, ki nimajo zelo velikih in kompleksnih težav ter za njih
vključevanje v dolge programe SA ni smiselno (potrebno) in traja predolgo. Predstavnice ZRSZ
predlagajo razširitev ciljne skupina na starejše od 50 let, ki med dolgotrajno brezposelnimi
predstavljajo večino in bi potrebovali daljše programe.
V zvezi z izvajalci dolgih programov SA so predstavnice ZRSZ omenile tudi težavo, ki izhaja iz prijavljanja
zaposlitvenih centrov na razpise za dolge programe SA, saj so se slednji v veliki meri prijavili z interesom
pridobitve poceni delovne sile ali pa samopromocije.
Sodelujoče na fokusni skupini so ugotavljale, da se posledice nekoliko šibko formirane razpisne
dokumentacije kažejo v pomanjkanju kakovostnih izvajalcev predvsem dolgih programov. Precejšen
del potencialno kakovostnih izvajalcev se, po mnenju predstavnice ZRSZ, zaradi finančno
podvrednotenega projekta, ni prijavil. Predstavnice Direktorata za socialne zadeve, ZRSZ in CSD so
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povedale, da opažajo, da določeni izvajalci dejansko nimajo izkušenj dela z uporabniki s tako
kompleksnimi težavami in ne vedo, kako zastaviti program dela.
Glede nekaterih izvajalcev dolgih programov, ki izvajajo več programov, pa so se izkazali kot slabi, se
pojavlja moralno strokovno vprašanje napotovanja oseb v drugi cikel izvajanja programa, saj program
ljudem ne koristi, ampak jim potencialno celo škoduje (na to je izrecno opozorila predstavnica CSD). Za
enega od moralno spornih programov se je MDDSZ obrnilo celo na Častno razsodišče Socialne zbornice,
da ugotovi, ali je njihovo delovanje v skladu s spoštovanjem kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.
Določeni izvajalci pa so kakovostni in dobro delajo, saj se znajo osredotočiti na izvorne težave oseb, ki
ljudi ohranjajo v dolgotrajni brezposelnosti. Po navedbah predstavnice CSD, ti izvajalci v prvih modulih
ustvarjajo predpogoje za izvajanje socialne aktivacije (delo s samopodobo, podpora, krepitev moči …),
potem pa praktično delo prilagodijo potrebam oseb. Predstavnica PE za izvajanje kohezijske politike je
še posebej pohvalila izvedbo kratkih programov tipa C za albanske ženske, za katere prejemajo
pozitivne povratne informacije.
Izvajalcem kratkih programov je projekt po navedbah predstavnice PE za izvajanje kohezijske politike
administrativno tehnično prezahteven, z razpoložljivo kadrovsko strukturo (strokovna vodja in
strokovni sodelavec) težko zmorejo izvajati vsebine in voditi dokumentacijo, potrebno za uveljavljanje
evropskih sredstev. Tudi kratkim programom je namenjenih premalo finančnih sredstev, predvsem
kadru v tipu delavnic A, ker morajo sočasno izvajati dve delavnici, kar pomeni, da je lahko na eni lokaciji
prisotna samo ena oseba (izziv predstavljajo bolniške odsotnosti kadra, dopusti, itd.). Časovni razpon
(tri mesece in pol) za izvedbo programov je prekratek. Izvajalci skrbnikom pogodb v PE za izvajanje
kohezijske politike sporočajo potrebo po vmesnem obdobju po zaključku prvega cikla programa za
opravljanje administracije, zapisovanje izvedbenih načrtov, predajanje informacij koordinatorjem,
CSD, UD.
Dilema pri oblikovanju razpisov je, kako časovno zastaviti obdobje po podpisu pogodbe z izvajalcem in
med pričetkom izvajanja programov, da lahko akterji opravijo nabor, koordinatorji SA izvedejo
individualne razgovore in podpis pogodbe z udeleženci, obenem pa vzdržujejo motivacijo kandidatov
v obdobju pred pričetkom izvajanja programov. V prihodnje bo treba bolj časovno uskladiti nabor
izvajalcev in pričetek izvajanja, ki ga opravlja MDDSZ, z delom koordinatorjev.

4.4 Proces nabora kandidatov za kratke in dolge programe SA
Vstopna točka programov SA sta UD (za dolge programe) in CSD (za kratke programe tipa A in tipa C).
Predstavnici ZRSZ sta povedali, da je, glede nabora kandidatov za dolge programe, ZRSZ za zaposlene
organiziral predhodna usposabljanja za prepoznavanje potreb v socialni aktivaciji in pripravil strokovne
kriterije, kdo potrebuje storitve socialne aktivacije. Strokovni delavci na UD so pregledali sezname
ciljnih skupin, ki jih je pripravilo MDDSZ (seznam oseb, ki so 12-krat v 24 mesecih prejeli DSP) in po
dodatnih strokovnih kriterijih določili potencialne kandidate za dolge programe SA. Običajno so bile to
osebe, ki jih ZRSZ vključuje v iskanje veščin iskanja zaposlitve, a je očitno, da tovrstne storitve zanje
niso zadostne in je v fokusu reševanje osnovnih socialnih težav. Podobne skupine oseb so običajno
preko medinstitucionalnih komisij ZRSZ in CSD odstopljene v obravnavo CSD. ZRSZ je oblikoval notranji
dogovor, da je bila udeležba na informativni predstavitvi za kandidate za vključitev obvezna, kar se je
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tudi zapisalo v zaposlitveni načrt brezposelne osebe. Odločitev za vstop v dolg program SA pa je bila
prostovoljna.
Predstavnici ZRSZ sta povedali, da je bilo treba nabor kandidatov za dolge programe SA opraviti hitro
(sklep razpisa o izbranih izvajalcih na MDDSZ se je zavlekel), v določenih regijah pa je brezposelnost
zdaj že tako nizka, da je bilo kandidatov premalo (npr. na območju UD Idrija). Na drugi strani izvajalec
programa ne sme začeti s številom kandidatov, nižjim od predvidenega (za dolge 20, za kratke 15
udeležencev). Pri načrtovanju razpisne dokumentacije je po mnenju predstavnic ZRSZ v prihodnje treba
bolj upoštevati razmere na trgu dela in stopnjo brezposelnosti v regiji.
Ponekod (predvsem v krajih z manjšimi UD in v Ljubljani), so po navedbah predstavnic ZRSZ in CSD pri
naboru kandidatov za dolge programe sodelovali tudi predstavniki CSD. Na splošno je bilo, po mnenju
predstavnic ZRSZ in CSD, nabor kandidatov za dolge programe SA zahtevno opraviti. Še težje ga bo
predvidoma opraviti ob naslednjem ciklu izvajanja dolgih programov (poleti 2018), saj so kandidati ob
prvem ciklu programe SA razumeli kot novost, nadalje pa bo še posebej zahtevno pridobiti kandidate
za programe izvajalcev, o katerih sedanji udeleženci poročajo negativne povratne informacije.
Nabor za kratke programe z delavnicami tipa A in C je opravljal CSD. Po mnenju predstavnice
Direktorata za socialne zadeve na MDDSZ je manjkal vezni člen, ki bi sodeloval s CSD. Predvideno je
bilo, da bo komunikacijo s CSD prevzela PE za delovanje sistema SA, vendar je ni, zaradi začetnih
kadrovskih težav. MDDSZ je sicer na podlagi predhodnih navodil ZRSZ za UD pripravilo navodila tudi za
CSD in jih predstavilo na aktivu skupnosti CSD za ZUPJS in kasneje navodila tudi dopolnilo.
Nabor za kandidate vmesnih programov, ki se bodo začeli izvajati poleti 2018, bo opravljal CSD.
Predstavniki oblikovalcev sistema se strinjajo, da izziv pri tem predstavlja nepoenotenost načina dela
(nekaterih postopkov) med CSD, slednji imajo namreč še vedno različne predstave o projektu SA in
delajo vsak na svoj način. Dogaja se, da kandidatov ne motivirajo v zadostni meri, nekateri CSD pa v
aktivaciji uporabnikov ne vidijo pravega smisla.
Pomembna tema je tudi vzpostavljanje in krepitev sodelovanja med CSD in UD (izmenjava podatkov,
dogovori in vpisi v evidence, izbrisi iz evidenc). Predstavnica Direktorata za socialne zadeve je za v
prihodnje predlagala naslavljanje problematike z enotnim načrtom uporabnika, saj se je izkazalo, da
ima ZRSZ težave v poznavanju socialne problematike brezposelnih oseb. Težavo predstavlja tudi
nepovezanost podatkov znotraj sistema CSD in pomanjkljivo, neurejeno beleženje storitev znotraj Baze
socialnih podatkov.
Po izvedenem naboru kandidatov za dolge programe SA, so koordinatorji organizirali skupinske
informativne predstavitve za potencialne udeležence. Izkušnje izvedbe informativnih predstavitev
programov so pokazale, da je pomembno, če so izpeljane v sodelovanju koordinatorjev SA, ZRSZ, CSD
in izvajalcev, saj ljudje dobijo občutek enotnega nastopa in sodelovanja institucij, ter lahko naslovijo
svoje dileme (glede upravičenosti do pravic itd.) na vse institucije hkrati. Po mnenju predstavnic CSD
in Direktorata za socialne zadeve, je predstavitve potrebno organizirati v manjših skupinah (na primer
za 15 kandidatov), ter jih po mnenju predstavnic PE za delovanje sistema SA organizirati tudi za kratke
programe SA, za katere trenutno niso predvideni. V določenih RME so jih koordinatorji samoiniciativno
izvedli tudi za kratke programe, kar se je izkazalo kot zelo koristno. Pri kratkih programih tipa C je na
informativnih predstavitvah potrebno zagotoviti tudi kulturnega mediatorja. Predstavnica PE za
izvajanje kohezijske politike je opozorila, da teh v Sloveniji primanjkuje in je tovrsten kader težko dobiti.
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4.5 Izkušnje s potekom izvajanja projekta SA
Koordinatorji SA na PE za delovanje sistema SA (včasih pa tudi mimo PE direktno na Direktorat za
socialne zadeve) vse od začetka projekta naslavljajo številna vprašanja glede dilem pri delu. Predvsem
v začetnih mesecih je bilo vprašanj ogromno, tako vsebinskih kot procesnih in čisto administrativnotehničnih. Prihajalo je do zamud pri odgovarjanju, delno tudi zato, ker odgovori niso bili vedno znani
in v naprej predvideni ter je bilo treba rešitve šele poiskati ali jih uskladiti z drugimi službami, npr. z
Uradom za izvajanje kohezijske politike, sekretariatom MDDSZ, ipd. PE za delovanje sistema SA se je
organizirala tako, da na vprašanja s terena odgovarja dnevno, na tista, ki terjajo več usklajevanj, pa
naknadno (na primer do konca tedna). Kasneje se je tudi delo koordinatorjev uteklo, razvili določene
prakse dela, in vprašanj, ki jih naslavljajo na MDDSZ je manj.
Z namenom oblikovanja navodil za potrebe koordinatorjev na terenu, je MDDSZ oblikovala delovno
skupino, sestavljeno iz štirih koordinatorjev SA, ki strokovno izstopajo. Ti pripravijo predlog navodil, ki
ga MDDSZ pregleda in predstavi ostalim koordinatorjem SA.
Enkrat mesečno potekajo sestanki MDDSZ s kontaktnimi koordinatorji vseh 16 RME z namenom
načrtovanja nadaljnjega dela. Na nekaj mesecev (okvirno 3 – 4 krat letno) pa so organizirana srečanja
z vsemi 48 koordinatorji SA. Koordinatorji izpostavljajo željo po superviziji, ki trenutno ni predvidena,
zato MDDSZ preverja možnosti za financiranje supervizorjev. So pa že vzpostavljene regijske intervizije:
v srečanjih petih intervizijskih skupin sodelujejo predstavniki različnih RME (od 2 do 4 RME skupaj, tako
kot so se sami organizirali), PE za delovanje sistema SA pa prejema zapisnike intervizijskih srečanj.
Zahtevnejše primere regijski predstavniki (koordinatorji) predebatirajo skupaj z MDDSZ na mesečnih
sestankih. Koordinatorji SA o intervizijah podajajo pozitivne povratne informacije, vendar se na
intervizijah pojavljajo tudi vprašanja, na katere si ne znajo odgovoriti, zato za reševanje določenih
strokovnih težav te ne zadoščajo in bi dejansko potrebovali tudi supervizije.
Izvajalci dolgih programov o svojem delu koordinatorjem SA pošiljajo mesečna poročila, vendar so, po
navedbah predstavnic PE za delovanje sistema SA, zapisi mesečnih poročil večinoma skopi. Nekateri
koordinatorji neustrezne zapise zavrnejo in zahtevajo dopolnitev. Dogaja se, da izvajalci določenih
informacij, ki kažejo na težave v poteku programa, ne vključijo v poročanje iz bojazni, da bi se pokazali
kot nekompetentni, zato se nerešene težave kopičijo oz. jih izvajalci skušajo rešit sami. Za težave
koordinatorji pogosto izvedo neformalno in ne preko mesečnega poročanja. Redki izvajalci z MDDSZ
sodelujejo na povsem odkrit način. Izvajalske organizacije z udeleženci pripravijo tudi izvedbeni načrt.
Slednjega v pregled pošljejo v treh fazah, za zgled so jim pripravljena gradiva s strani IRSSV.
Predstavnica Direktorata za socialne zadeve je poročala, da imajo koordinatorji pri svojem delu
kontinuirane stike z vključenimi osebami, stikov je več tam, kjer so v programih težave. Precej
koordinatorjev izvajalcem, ki se soočajo s težavami, nudi tehnično in strokovno podporo.
Predstavnica Direktorata za socialne zadeve je tudi opozorila, da izvajalske organizacije težko ločijo
vlogo in pristojnosti koordinatorjev SA ter vlogo ministrstva, saj po zgledu sistema APZ pričakujejo le
dualen odnos (akterja, ki razpiše in nadzira, ter akterja izvajalca), ne pa vmesnega člena koordinatorja.
Koordinatorji so zato s strani izvajalca marsikdaj postavljeni v dvojno vlogo in videni kot nadzor, nanje
izvajalci naslavljajo tudi vprašanja, primerna za skrbnike pogodb. Zaradi tega vprašanja izvajalcev, ki bi
sicer morala biti namenjena skrbnikom, pogosto ostanejo neodgovorjena ali pa se z njimi na skrbnike
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pogodb obračajo koordinatorji. Izvajalci, s katerimi je sodelovanje slabše, pa celo sprašujejo o pravni
podlagi za delovanje koordinatorja SA, ali izvaja strokovni nadzor, ipd. Dileme se počasi premoščajo in
postajajo bolj jasne. Razlike med skrbniki pogodb in koordinatorji SA včasih ne ločijo niti UD in CSD,
vendar je z njimi komunikacija lažja kot z izvajalci.
V nadaljevanju cikla dela dolgih programov SA bo sledila izvedba zaključnega modula iskanja izhodov,
pri katerem je predvideno sodelovanje izvajalcev, koordinatorjev SA, CSD in UD pri načrtovanju izhodov
udeležencev. Sodelujoče na fokusni skupini se strinjajo, da je nujno podati navodila, na kakšen način
naj se to sodelovanje v zaključnem modulu izvaja. Predstavnice ZRSZ predlagajo, da bi dva meseca pred
zaključkom dolgih programov vsi omenjeni akterji izvedli timski sestanek, na katerem bi izmenjali
izkušnje ter bi CSD in ZRSZ podala usmeritve izvajalcu, izvajalec pa bi glede na ugotovitve o
funkcioniranju udeleženca v programu pripravil končno poročilo. Ključno se jim zdi, da bi poročila
nastala na podlagi pogovorov vseh akterjev in izhajala iz potreb udeleženca. Predstavnica CSD razmišlja
o tem, kako ponuditi možnosti za (uspešne) izhode tudi tistim udeležencem, ki predčasno izstopijo iz
programov.
Predstavnica PE za izvajanje kohezijske politike je ocenila, da kriterijev izhodov in izstopov udeležencev
iz programov niso dovolj natančno definirali. V prvih dveh modulih se izstope nadomešča, v tretjem pa
to ni več mogoče. V kolikor izvajalec dolgih programov SA izvaja program z manj kot 15 udeleženci,
prejme manj sredstev. Težava je tudi, če udeleženci dosežejo izhod neskladen z določenimi kriteriji (na
primer, kasneje kot v roku 28 dni po zaključku programa), saj se tovrstne zaposlitve ne štejejo kot
pozitiven izhod in izvajalec ne dosega predvidenih kazalnikov, zato ni upravičen do predvidenih
sredstev. MDDSZ te kriterije ureja. Izziv, po mnenju predstavnice Direktorata za socialne zadeve,
predstavlja tudi neusklajenost razpisov začetka programov APZ z zaključkom programov socialne
aktivacije (na primer, začetek APZ je v času trajanja programa SA, izvajalec je v dilemi ali naj udeleženec
predčasno zaključi program SA in se vključi v APZ, saj je vprašljivo, če mu bo hitra zaposlitev res koristila
oz. jo bo zmogel opravljati ter ali bo tako dosegel zahtevan kriterij razpisa). Tudi kazalniki izhodov,
vezanih na programe APZ, so težko dosegljivi.
Glede prihodnje umestitve socialne aktivacije kot (nove) storitve CSD v procesu reorganizacije so imele
sodelujoče na fokusni skupini deljena mnenja. Predstavnica Direktorata za socialne zadeve navaja, da
so bili odzivi direktorjev CSD na projekt različni. Na nekaterih CSD niso razumeli smisla dela
koordinatorjev SA in RME, pojavljale so se, na primer, težnje, da bi koordinatorje SA razpršili po
različnih CSD in ti ne bi delovali kot skupna enota (RME). Zato predstavnica Direktorata za socialne
zadeve meni, da CSD na socialno aktivacijo morda še niso pripravljeni in da je bolje, da do nadaljnjega
RME ostanejo vodene v okviru MDDSZ. Predstavniki drugih institucij (npr. ZRSZ) pa menijo, da tu ne
gre za predmet zrelosti, ampak vprašanje sistemskih stisk, s katerimi se v praksi soočajo CSD. Vsebinsko
bi se slednjim zdelo primerneje, če bi se socialna aktivacija uvedla kot nova storitev v okviru CSD.
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4.6 Sklepne ugotovitve
Sklepne ugotovitve fokusne skupine z oblikovalci sistema SA lahko povzamemo v naslednje:
•

•

•
•

•

Vzpostavitev in izvajanje projekta SA se je izkazalo kot izjemno zahteven projekt za majhno in
neizkušeno ekipo oblikovano na MDDSZ, četudi so po začetnih težavah uspeli pridobiti zagrete
in strokovne osebe. Kader obeh projektnih enot (PE za izvajanje kohezijske politike in PE za
delovanje sistema SA) je zelo obremenjen.
Dnevno se pojavljajo novi vsebinski izzivi pri izvajanju projekta SA. Projekt je pilotne narave,
vsebine se delno še oblikujejo (vsega ni bilo mogoče določiti vnaprej), odločitve na obeh
projektnih enotah po tehtnih premislekih skupaj z Uradom za izvajanje kohezijske politike
sprejemajo sproti, zato rešitve niso vedno povsem konsistentne in včasih tudi odstopajo od
prvotnih načrtov.
Izziv za MDDSZ predstavlja sodelovanje s koordinatorji SA, ki zaposlitev opravljalo dislocirano
po RME na ozemlju celotne Slovenije.
Delovanje akterjev (koordinatorjev SA, izvajalcev, kontaktnih oseb CSD in UD) med regijami ni
poenoteno in se razlikuje. V prihodnje bo zato nujno temu posvetiti več pozornosti, saj se z
vidika enakopravne obravnave uporabnikov ne smejo razviti preveč različne prakse.
Težava je tudi razdrobljenost sistema CSD, ter manjkajoča struktura na MDDSZ ali centralna
enota CSD, ki bi z njimi delala.
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5 Izkušnje, pogledi in ocene koordinatorjev SA
5.1 Umestitev koordinatorjev SA v sistem SA
Koordinatorji so v celotnem sistemu socialne aktivacije eden ključnih akterjev. Gre za nov profil
strokovnega delavca, katerega vloga je za dobro izvedbo celotnega pilotnega projekta socialne
aktivacije zelo pomembna. Nahajajo se namreč na presečišču med uporabniki, izvajalci programov
socialne aktivacije, CSD, UD in drugimi deležniki na lokalnem nivoju ter odločevalci in načrtovalci
sistema. Koordinatorji so sicer zaposleni v Projektni enoti za delovanje sistema SA na MDDSZ, vendar
dejansko delujejo na regijskem nivoju. Njihovo delo je v grobem razdeljeno v dve ključni nalogi: (1)
mreženje akterjev na ravni regije, kjer je njihovo delo usmerjeno v povezovanje na lokalnem nivoju in
vzdrževanje mreže in rednih stikov z ključnimi deležniki; (2) delo s kandidati za vključitev v programe
socialne aktivacije ter spremljanje vključenih uporabnikov. Njihova vloga je pravzaprav zelo
povezovalna, saj (kot že omenjeno) skrbijo za povezovanje in vzdrževanje rednih stikov z akterji v
lokalnem okolju, hkrati pa so v tesnem sodelovanju s strokovnimi delavci na CSD in UD ter odločevalci
in načrtovalci sistema na MDDSZ. Njihovo polje delovanja sega zlasti na mikro in mezzo raven, čeprav
skozi svojo pozicijo v celotnem sistemu lahko vplivajo tudi na raven odločanja, torej makro raven.
Njihove ocene, mnenja, predlogi in razmisleki so tako za načrtovanje naslednjega cikla izvajanja
programov socialne aktivacije ter prilagajanje in modificiranje celotnega sistema v prihodnje ključnega
pomena.
V okviru spremljanja in sprotne evalvacije smo tako koordinatorjem socialne aktivacije v izpolnjevanje
posredovali poseben vprašalnik. Posredovali smo ga 49 koordinatorjem, odzvalo pa se jih je 39, kar
predstavlja skoraj 80 % odzivnost24.
Med devetintridesetimi koordinatorji, ki so izpolnili anketo, je bilo največ koordinatorjev socialne
aktivacije25 iz Maribora, in sicer pet. Predstavljali so skoraj 13 % vseh respondentov. Med koordinatorji,
ki so odgovorili na anketo, so bili štirje iz RME Ljubljana ter po trije iz RME Celje, Koper, Kranj, Novo
mesto, Slovenj Gradec in Trbovlje. Iz ostalih regij sta na anketo odgovorila bodisi dva ali pa en
koordinator.
Preglednica 5.1: Število koordinatorjev, ki so izpolnili anketo, po RME
Regionalna mobilna enota
RME Celje
RME Koper
RME Kranj
RME Krško
RME Ljubljana
RME Obljubljanska regija –
vzhod
RME Obljubljanska regija –
zahod
RME Maribor

Število koordinatorjev, ki
so izpolnili anketo
3
3
3
1
4
2

Regionalna mobilna enota
RME Murska Sobota
RME Nova Gorica
RME Novo mesto
RME Postojna
RME Ptuj
RME Slovenj Gradec

Število koordinatorjev, ki
so izpolnili anketo
1
2
3
1
2
3

1

RME Trbovlje

3

5

RME Velenje

2

24

Anketo so izpolnili vsi koordinatorji, ki so bili v času anketiranja prisotni na delovnem mestu. Nekaj jih je
uveljavljalo materinski oz. starševski dopust, nekaj pa je bilo bolniško odsotnih.
25
V nadaljevanju besedila »koordinatorji SA«
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Velika večina (27 oseb oziroma 69,2 %) koordinatorjev SA je na PE za delovanje sistema SA zaposlena
od 1. 6. 2017, ostalih 12 pa se jih je zaposlilo kasneje, v obdobju med junijem 2017 in aprilom 2018.
Slika 5.1: Datum začetka zaposlitve
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Med junijem 2017 in aprilom 2018

Med koordinatorji, ki so izpolnili anketo, ima 11 koordinatorjev SA svojo pisarno v prostorih lokalnega
CSD, štirje v prostorih MDDSZ, večina, kar 61,5 %, pa je odgovorila, da ima pisarno drugje. Nekaj
koordinatorjev (23) ima svoje delovne prostore drugje v lokalnem okolju; iz pojasnil je razvidno, da se
večina teh prostorov nahaja v neposredni bližini CSD (npr. v isti stavbi kot CSD, vendar v ločenem
nadstropju, v stavbi, kjer ima lokalni CSD le del prostorov, v neposredni bližini CSD ali pa v isti ulici kot
CSD). Kot prostori, v katerih delujejo koordinatorji, se pojavljajo še bivši prostori ZRSZ ali pa najeti
prostori v poslovnih stavbah v bližini ZRSZ ali zdravstvenega doma. Dve koordinatorki sta delo začasno
opravljali doma, ena od njiju občasno tudi v prostorih oz. pisarni koordinatorke iz druge RME.
V večini izmed šestnajstih RME so zaposleni vsi predvideni koordinatorji, izjema so enote Krško,
Obljubljanska regija – zahod in Postojna. V prvih dveh je od treh predviden zaposlen le en. Največ
koordinatorjev SA je zaposlenih v Mariboru (5), štirje so zaposleni v Celju26 in Ljubljani, sicer pa so v
povprečju na RME zaposleni 3,3 koordinatorji.
Glede na zbrane podatke ugotavljamo, da večina koordinatorjev SA (59 %) v okviru svojih delovnih
nalog opravlja vse aktivnosti, ki so za koordinatorja predvidene (priprava mreže akterjev na ravni regije
in vzdrževanje mreže ter delo s kandidati oz. udeleženci), le pet odstotkov koordinatorjev je navedlo,
da je pri njih delo razdeljeno. Dobra tretjina koordinatorjev (35,9 %) v anketi na vprašanje, če so si
koordinatorji v RME porazdelili delo ali ne, ni odgovorila ne z DA in ne z NE, ampak so označili odgovor
“drugo” ter dodatno pojasnili svoj odgovor. Nekateri koordinatorji SA so si s kolegi v RME na začetku
delo zamislili tako, da so bili vsi vključeni v vse delovne naloge koordinatorja, torej tako v delo z akterji
oziroma deležniki v regiji, kot tudi delo z udeleženci programov socialne aktivacije. V nadaljevanju so
si delo razdelili, in sicer ker so dobili okrepitve, torej so v regiji zaposlili dodatne koordinatorje. V
nekaterih regijah so si koordinatorji delo organizirali tako, da si ga razdelijo glede na potrebe delovnega
procesa (npr. v določeni fazi vsi delajo s kandidati za vključitev, v določeni pa si delo porazdelijo).
Ponekod so si delo razdelili po območjih, ki jih potem posamezen koordinator pokriva v celoti (opravlja
vse delovne naloge koordinatorja). Obstaja tudi območje, kjer mreženja na lokalni oziroma regionalni
ravni zaradi premalo zaposlenih koordinatorjev ne izvajajo.

26

Ena od teh uveljavlja materinski oz. starševski dopust.
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Slika 5.3: Razdelitev dela med koordinatorji znotraj RME
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5.2 Izobraževanja in usposabljanja
Skoraj 80 % koordinatorjev SA, ki so izpolnili našo anketo, se je tekom priprav na začetek dela udeležilo
izobraževanja o sami zasnovi projekta socialne aktivacije in o postopkih ter načinu dela koordinatorjev.
Pri tem se v veliki meri strinjajo, da so izobraževanja pripomogla k njihovem razumevanju konteksta
socialne aktivacije (povprečna ocena 3,827), malce manj pa so izobraževanja večini razjasnila poglede
na njihovo vlogo pri delu (3,4). Relativno visoko povprečno oceno (3,9) so namenili tezam, da so bili
predavatelji jasni in razumljivi ter da so bile teme relevantne za njihovo nadaljnje delo. V podobni meri
menijo tudi, da bi moralo biti usposabljanje obsežnejše (ocena 3,8) ali pa bolj praktično naravnano
(3,9), res pa pri teh dveh kategorijah med ocenami sodelujočih prihaja do velikih odstopanj.
Slika 5.4: Ocena izobraževanja o zasnovi in postopkih projekta ter načinu dela koordinatorjev
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nadaljnje delo.
pomoč.

Koordinatorji SA, ki se niso udeležili omenjenega usposabljanja, so se okvirno usposobili in seznanili z
vsebino ter načinom dela koordinatorja na druge načine. Seznanili so se s pisnim gradivom, ki so ga
ostali koordinatorji dobili na usposabljanju (navodila za delo koordinatorjev, predstavitve
27

Udeleženci so morali izjavam pridati oceno na lestvici od 1 do 5.
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predavateljev), prebrali in proučili javne razpise MDDSZ v zvezi s socialno aktivacijo ter literaturo na to
temo. Uporabne informacije so dobili od drugih koordinatorjev, ki so bili na usposabljanju ter z delom
koordinatorja pričeli na samem začetku. Od njih so novinci dobili tudi povzetke izobraževanja. Nekaj
koordinatorjev, ki se niso udeležili usposabljanja, omenja, da so jim na začetku dela veliko pomagale
njihove pretekle delovne izkušnje.
Koordinatorji SA so mnenja, da bi se morala izobraževanja in usposabljanja za delo nadaljevati tudi
kasneje, ko so se že začeli izvajati programi socialne aktivacije, ko so sami začeli z delom ter se srečali
s prvimi konkretnimi težavami in zagatami. V tem obdobju so naleteli na vrsto dilem, s katerimi se v
fazi usposabljanja niso soočali. Menijo tudi, da bi morale biti vsebine v večji meri prilagojene
konkretnemu delu koordinatorja, se bolj usmeriti za način dela, vsebino in delovne naloge
koordinatorjev ter na izpolnjevanje obrazcev. Določene konkretne vsebine so bile po njihovem mnenju
obdelane zelo na hitro, nekaterim drugim, manj pomembnim, pa so namenili preveč časa in pozornosti.
Pogrešali so tudi vsebine, ki bi se nanašale na pridobitev veščin »managerske« narave (npr. vodenje
sestankov, vodenje selekcijskega intervjuja, pogajalske tehnike in podobno). Ena izmed koordinatoric
meni, da je usposabljanje v preveliki meri izhajalo iz teorije, ena pa, da so se vsebine preveč ponavljale.
Koordinatorje SA smo poleg tega povprašali tudi, ali imajo kot podporo svojemu delu in za sprotno
reševanje vprašanj in dilem pri delu vzpostavljeno intervizijo (tj. organizirane, vodene kolegialne
razprave o tekočih delovnih problematikah). Skoraj vsi koordinatorji SA (97,4 %) odgovarjajo, da imajo
vzpostavljeno intervizijo, tudi tisti posameznik, ki je odgovoril, da pri njih intervizija ni vzpostavljena,
pa meni, da bi jo nujno potrebovali. Supervizija za delo koordinatorjev SA zaenkrat ni vzpostavljena,
praktično vsi koordinatorji SA (97,4 %) pa se strinjajo, da bi supervizijo (pomoč zunanjih strokovnjakov
v obliki pregleda dela z uporabniki in delovnih praks) vsaj občasno potrebovali, pri čemer sta skoraj dve
tretjini to opcijo navedli kot nujno.
V septembru 2017 so potekali seminarji za druge deležnike v regiji. Teh se je udeležilo skoraj tri četrtine
v anketi sodelujočih koordinatorjev, pri čemer je 62,1 % izmed teh na seminarju predavalo, ostali pa
so bili udeleženi le kot poslušalci. Med tistimi, ki so bili na teh seminarjih tudi predavatelji, jih več kot
70 % meni, da so namen socialne aktivacije deležnikom uspešno predstavili, dobrih 20 % pa je
odgovorilo z »delno«. Hkrati je več kot 70 % delež takšnih, ki verjamejo, da je bil namen socialne
aktivacije na seminarju uspešno predstavljen, tudi med tistimi, ki so bili udeleženi le kot poslušalci (37,9
%).
Slika 5.5: Sodelovanje koordinatorjev na seminarju za deležnike v regiji

Koordinatorji, ki so na seminarju za deležnike v regiji sodelovali kot predavatelj, in menijo, da so bili pri
predstavitvi namena socialne aktivacije, delno uspešni ali neuspešni, to pojasnjujejo s tem, da so jim
predstavili le suhoparne informacije iz razpisov in teorije, premalo praktično in na podlagi dela na
terenu. Pri svojem podajanju vsebine bi bili lahko bolj prepričljivi in suvereni, če bi že pričeli z delom z
uporabniki, tako pa je seminar za deležnike v regiji potekal septembra 2017, ko še niso začeli konkretno
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delati s kandidati za vključitev. Po ocenah ene izmed koordinatork so bili pri mreženju z deležniki v
regiji veliko bolj uspešni, ko so se z njimi povezali na terenu, z njimi stopili v stik, jih obiskali in se lahko
pogovarjali nekoliko bolj konkretno.
Koordinatorji, ki so se seminarja za deležnike v regij udeležili zgolj kot poslušalci in ocenjujejo, da je bil
namen aktivacije predstavljen neuspešno ali delno uspešno, svojo oceno pojasnjujejo s tem, da so
nekatere informacije udeležence seminarja zmedle, da je bilo predstavljenih preveč podrobnosti o delu
koordinatorjev, kar je za udeležence seminarja (deležnike v regiji) irelevantno, da so bili na seminarju
večkrat uporabljeni neposrečeni izrazi (npr. trener socialne aktivacije), ki so udeleženci zmedli in
podobno.

5.3 Uvajanje in začetki dela
Posebnega uvajanja v delo koordinatorjev, poleg organiziranega usposabljanja oziroma izobraževanja
pred pričetkom dela, ni bilo. Koordinatorji poročajo, da so v fazi začetka oziroma uvajanja v delo zelo
tesno sodelovali s sodelavci, z drugimi koordinatorji v regiji, s sodelavkami PE za delovanje sistema SA
na MDDSZ ter z osebami, ki so bili na CSD in UD zadolženi za socialno aktivacijo.
Ko so koordinatorji potrebovali kakšno informacijo ali usmeritev, so se najpogosteje obračali na vodjo
PE za delovanje sistema SA oziroma v času njene odsotnosti na kogarkoli iz PE za delovanje sistema SA
(pozitivno ocenjujejo zlasti odzivnost analitičarke). Veliko so komunicirali tudi z zaposleno na
Direktoratu za socialne zadeve, ki je pokrivala to področje, in drugimi koordinatorji (zlasti v lastni RME).
V zelo začetni fazi so se obračali tudi na Službo za splošne in kadrovske zadeve na MDDSZ.
Kar se tiče informacij, navodil in napotkov, ki so jih koordinatorji ob začetku izvajanja projekta SA
dobivali od svojih kolegov, torej drugih koordinatorjev, so bile le te jasne in natančne, kolikor je bilo to
pravzaprav možno. Za največ odgovorov, informacij in napotkov so bili zadolženi na PE za delovanje
sistema SA, na katero so se koordinatorji z vprašanji tudi največ obračali. Ocene in mnenja glede
vsebine, jasnosti, natančnosti in ažurnosti njihovih povratnih informacij pa so različne. Nekateri tako
menijo, da so bile informacije na začetku pogosto nejasne, pomanjkljive, prihajale so z zamudo, kar
pomeni da koordinatorji na terenu niso imeli ažurnih informacij, kako se v konkretnih situacijah
odločiti, vendar se je to kasneje nekoliko izboljšalo. Nekateri menijo, da se je podobno stanje glede
pretoka informacij nadaljevalo tudi kasneje. Informacije so bile nejasne, včasih so se tudi spreminjale,
bile celo kontradiktorne. Par koordinatorjev izpostavlja tudi, da so bili odgovori in napotki PE za
delovanje sistema SA zelo okvirni, presplošni in premalo natančni. Nekaj koordinatorjev omenja, da so
bila navodila glede vključitve kandidatov v SA, torej v začetni fazi celotnega cikla dela, dokaj jasna in
natančna, več pa je bilo nedorečenosti glede nadaljevanja procesa dela z osebami in njihovega
spremljanja. Odgovori so bili tako na začetku dokaj ažurni, kasneje pa so le ti prihajali z nekajdnevnim
ali nekajtedenskim zamikom. Nekaj koordinatorjev omenja slab dostop in pretok informacij med njimi
in PE za delovanje sistema še danes.
Nekaj koordinatorjev pretok in jasnost informacij ocenjuje zelo pozitivno, in sicer naj bi bile po
njihovem mnenju informacije dokaj jasne, natančne in uporabne. V pozitivnem smislu posebej
izpostavljajo analitičarko v PE za delovanje sistema SA na MDDSZ. Ocene so torej do neke mere
različne, vendar pa prevladujejo tiste, ki izpostavljajo nedorečenost, nejasnost, dvoumnost,
spreminjanje informacij in napotkov, kar pa je za pilotne projekte v določeni meri pričakovano.
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Na splošno menijo, da bi bilo za zagon projekta ter preseganje nekaterih nejasnosti, nedorečenosti in
zmede na začetku vzpostavitve sistema bolje, če bi bila PE za delovanje sistema SA vzpostavljena, osebe
pa zaposlene že prej, na primer nekaj mesecev pred koordinatorji, ki so se zaposlili ter začeli z delom v
enakem obdobju kot PE za delovanje sistema SA. Tako bi lahko nekatera, vsaj organizacijska vprašanja
(npr. glede prostorov, opreme in pripomočkov za delo) že razjasnili in rešili.
Ključno pisno gradivo, ki so ga koordinatorji dobili kot priročnik za svoje delo, so bila Navodila in obrazci
za delo koordinatorjev socialne aktivacije (IRSSV). Koordinatorji ta priročnik večinoma ocenjujejo kot
dober splošen okvir za delo, ki pa potrebuje kar obsežne dopolnitve. Tekom dela se je namreč izkazalo,
da bo navodila na več delih treba dopolniti glede na situacije, ki se dogajajo v praksi.
Nekateri koordinatorji Navodila za delo koordinatorjev ocenjujejo kot koristna, spet drugi pa, da so le
splošen okvir, da gre za toga, skopa, pomanjkljiva in ohlapna navodila. Glede na praktične situacije, ki
se dogajajo na terenu, se Navodila za delo koordinatorjev več čas dopolnjujejo. Načrtujejo tudi pripravo
nove, osvežene verzije tega priročnika, ki bo zajela vse odgovore na praktične dileme koordinatorjev,
dopolnjena navodila in obrazce.
V začetni fazi so bila koordinatorjem v pomoč še nekatera druga gradiva, in sicer ppt predstavitve
sodelujočih na usposabljanjih, analize in študije IRSSV, ki se nanašajo na socialno aktivacijo, navodila
in obrazci za ostale deležnike v projektu (CSD, UD in izvajalce programov), ki so jih skupaj z MDDDSZ
pripravili na IRSSV ter javni razpisi za izbiro programov socialne aktivacije.

5.4 Izvedba informativnih srečanj za dolge programe SA
Pri pripravi in izvedbi informativnih srečanj za dolge programe socialne aktivacije večina koordinatorjev
SA (77,4 %) ne navaja težav. Vendarle pa koordinatorji, ki so se pri organizaciji teh informativnih srečanj
soočili s težavami, izpostavljajo, da so imeli nekaj težav pri usklajevanju in komunikaciji z izvajalci
programov SA. Nekateri izvajalci so bili namreč po njihovem mnenju nekoliko nejevoljni, saj so težko
sprejeli vlogo partnerja in ne glavnega organizatorja teh dogodkov. Na teh dogodkih so bili namreč le
eden od nastopajočih, ne pa edini, s čimer nekateri niso bili zadovoljni. V eni izmed regij na nobeno
informativno srečanje ni prišel direktor izvajalca programa, kar se koordinatorjem iz tega območja zdi
neprimerno. Strokovni delavki, ki sta program predstavili, pa sta le prebrali katere vsebine bodo
udeležencem ponudili, kar je po mnenju koordinatorjev vplivalo na nizko odzivnost oziroma vključitev.
Nekaj je bilo tudi logističnih težav, in sicer z iskanjem primernih prostorov za izvedbo srečanj, z
pridobitvijo zadostnega števila kandidatov (npr. v evidencah ni bilo zadosti oseb, ki bi izpolnjevale
kriterije za vabljenje in nadaljnjo vključitev).
Koordinatorji, ki se pri izvedbi informativnih srečanj niso soočali z bistvenimi težavami, izvedbo teh
srečanj danes (s časovne distance) večinoma ocenjujejo kot dobro. Večinoma menijo, da so bila
informativna srečanja izvedena korektno, dokaj ali precej dobro ter da jih bistveno ne bi spreminjali.
Ena izmed koordinatork posebej izpostavlja izvajalca programa v njihovi regiji, ki je zelo dobro in
konkretno predstavil svoj program ter prinesel nekaj izdelkov, ki jih bodo udeleženci v programu tudi
lahko izdelali. Kljub temu so izpostavili nekaj pomanjkljivosti; in sicer slabo predstavitev programa s
strani izvajalca programa, pričakovali so večji angažma od CSD pri izboru oseb, ki so jih vabili na
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informativna srečanja, pogrešali so boljšo promocijo celotnega projekta že pred izvedbo informativnih
srečanj.
Glede na pridobljene izkušnje tekom prvega kroga socialne aktivacije so koordinatorji v anketi
izpostavili kar nekaj predlogov kako dogodke izpeljati še bolje. Več koordinatorjev izpostavlja, da bi
bilo treba informativna srečanja izvesti za manjše število ljudi hkrati, torej več dogodkov za manjšo
skupino ljudi. Na naslednja informativna srečanja bodo povabili enega ali nekaj udeležencev trenutnih
programov socialne aktivacije, da bodo predstavili lastne izkušnje vključitve v program ter bolj
izpostavili programe, ki predstavljajo primere dobre prakse.

5.5 Izkušnje koordinatorjev z izvedbo poglobljenih individualnih razgovorov s kandidati
za vključitev v programe SA ter soočenje z vprašanjem motivacije uporabnikov za
vključitev in vztrajanje v programu
Če se večina koordinatorjev pri izvedbi informativnih srečanj za dolge programe ni soočila s težavami,
pa ugotavljamo, da so se bistveno pogosteje (58,1 % koordinatorjev) soočili s težavami pri pripravi
individualnih načrtov (dogovorov) z uporabniki (kandidati za vključitev v dolg program SA).
Kot ključne težave pri pripravi individualnih dogovorov z uporabniki (kandidati za vključitev v program
SA) koordinatorji izpostavljajo časovno stisko oziroma premalo časa, ki so ga v prvem krogu imeli na
voljo za kakovostno izvedbo individualnih razgovorov s kandidati za vključitev. Že vzpostavitev dobrega
delovnega odnosa in zaupanja, na podlagi katerega potem lahko potekajo kakovostni razgovori in
proces osebnega načrtovanja, terja določen čas in tega je bilo po mnenju mnogih koordinatorjev
premalo. Vzpostavitev zaupanja z uporabnikom je bila za nekatere koordinatorje težka naloga, saj jim
v tako kratkem času niso želeli zaupati nekaterih osebnih informacij, podatkov o zdravstvenem stanju,
o svoji preteklosti, izkušnjah, ključnih stiskah in težavah ipd.
Več koordinatorjev se je srečalo s tehničnimi, lahko bi rekli »banalnimi« težavami, ki pa so vplivale na
dinamiko priprave individualnih dogovorov. Individualni razgovori so potekali na različnih lokacijah na
območju, ki ga pokriva posamezen koordinator. Na več lokacijah koordinatorji niso imeli možnosti
tiskanja individualnega dogovora, kar je pomenilo, da je moral koordinator dogovor tiskati drugje ter
se z uporabnikom dogovoriti za ponovno srečanje, na katerem je potem podpisal dogovor. Če je
uporabnik imel kakršnekoli predloge za spremembe v dogovoru, se je lahko postopek zaradi tega
ponovno podaljšal, saj je sledilo novo tiskanje dogovora in nov podpis. Dodatno težavo so
koordinatorjem povzročile tudi spremembe v obrazcu za individualni dogovor, ki jih je MDDSZ (PE za
delovanje sistema SA) posredovalo po tem, ko je bilo že kar nekaj dogovorov oblikovanih in podpisanih.
Pri pripravi individualnega načrta je največ koordinatorjev s kandidati izvedlo tri razgovore (64,3 %),
slabih 29 % jih je opravilo dva, dobrih 7 % pa štiri razgovore.
Razgovori med koordinatorji in kandidati za dolge programe SA so v povprečju trajali slabo uro (58,6
minute). Pri šestini je bil povprečen čas trajanja 90 minut, pri enem izmed koordinatorjev pa 30 minut,
pri čemer je ta navedel, da so osebe potrebne informacije o SA prejele že na informativni predstavitvi.
Nekateri koordinatorji niso izvajali individualnih razgovorov s kandidati za vstop v program SA, saj so
se zaposlili kasneje, ali pa so bili zadolženi za koordinacijo kratkih programov socialne aktivacije. Tisti,
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ki so izvajali te razgovore, omenjajo, da so le ti potekali različno dolgo, odvisno od kompleksnosti
problematik, s katerimi se je soočala oseba, odvisno od njene zgovornosti in odprtosti. Več oseb je bilo
na prvem srečanju zelo skopih z informacijami in odgovori, tako da so lahko na začetku pogovori trajale
le okrog pol ure, kasneje pa dlje.
Na podlagi kvantitativnih podatkov smo zaznali visok osip med osebami, ki so podpisale soglasje, ter
osebami, ki so sklenile individualni dogovor in podpisale pogodbo za vključitev v program. Velika večina
(81,3 %) koordinatorjev je v anketi potrdila to navedbo. Od njih smo zato želeli pridobiti podatke o
ključnih razlogih za to.
Koordinatorji navajajo več razlogov, ki so vplivali na omenjen velik osip med osebami, ki so podpisale
soglasje za vključitev v SA, ter osebami, ki so potem sklenile dogovor in podpisale pogodbo za vključitev
v program. V največji meri izpostavljajo, da so kandidati za vključitev v SA na informativnih srečanjih
zaradi prisotnosti strokovnih delavk CSD in UD, dogovor podpisali, saj so hoteli narediti vtis, da so
pripravljeni nekaj narediti, strah jih je bilo njihovega odziva, izbrisa iz evidence brezposelnih in izgube
pravic iz javnih sredstev. Ko so kasneje na individualnih razgovorih dobili potrditev, da je vključitev
prostovoljna in da nesodelovanje nima nobenih posledic oziroma sankcij, jih je veliko odstopilo od
prvotne namere oziroma so svojo namero za vključitev spremenili. Koordinatorji tudi omenjajo, da so
nekateri kandidati soglasje podpisali brez posebnega razmisleka oziroma razloga. Po njihovem mnenju
je bil na določenih srečanjih vpliv atmosfere zelo močan, zato so nekateri soglasje podpisali »kar tako«,
ker so ga drugi tudi. Večina kandidatov se na informativnem srečanju ni želela izpostaviti, postaviti
vprašanj in navesti razlogov, zakaj se ne želijo vključiti.
Več osebam se je zdela zaveza o 11-mesečni vključitvi v program preveč zahtevna, programi pa
predolgi. Nekateri so na individualnih razgovorih navedli zdravstvene razloge, ki jim onemogočajo
vključitev, nekateri preveliko oddaljenost in slabe povezave z javnim prevozom od njihovega doma do
kraja, kjer naj bi se izvajal program, nekateri se niso vključili zaradi skrbi za družinske člane (npr. za
otroka s posebnimi potrebami ali za starejše), nekateri pa zaradi občasnega dela (tako na črno kot po
pogodbah, doma ali v sosednjih državah), s katerim zaslužijo dovolj in ga zaradi vključitve v SA ne želijo
izgubiti.
Koordinatorji tudi ugotavljajo, da pri nekaterih kandidatih za vključitev glavni razlog za osip lahko
iščemo tudi v sami vsebini predstavljenega programa. Le ta se je nekaterim zdela nejasna, nezanimiva
in zanje neprimerna, vsebina, ki jih ni prepričala ali pa se jim je zazdelo, da bo to le še eden izmed
mnogih programov, na katere so bili napoteni. Nekateri so soglasje sicer podpisali, potem pa ugotovili,
da s programom ne bodo ničesar pridobili, da v vključitvi ne vidijo smisla, da se bodo raje vključili
kasneje oziroma v drugem krogu, ali pa se preprosto niso več odzivali na vabila koordinatorja. Za
nekatere kandidate so koordinatorji na individualnih razgovorih ugotovili, da vključitev v SA ni
primerna in smiselna, in sicer zaradi odvisnosti od alkohola ali težav v duševnem zdravju.
Poseben izziv koordinatorjem, še prej pa zaposlenim na enotni vstopni točki predstavlja motiviranje
uporabnikov za vključitev v projekt, zato nas je zanimalo, kako se s tem vprašanjem soočajo. Z
vprašanjem motivacije kandidatov (kasneje uporabnikov) se v projektu SA začnejo ukvarjati že na EVT.
Prvo motiviranje kandidatov poteka torej na UD in CSD, šele na informativnem srečanju in kasneje na
individualnih razgovorih se s tem izzivom soočijo tudi koordinatorji. Koordinatorji opažajo pomembne
razlike med uporabniki glede na to, kdo jih je napotil (iz katere EVT prihajajo) v socialno aktivacijo, kako
in katere informacije jim je predal, na kakšen način je skušal pri njih spodbuditi motivacijo, skratka
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koliko in na kakšen način je z njimi nekdo že delal pred napotitvijo v projekt oziroma pred
informativnim srečanjem. Nekaj koordinatorjev opaža boljšo stopnjo informiranosti in seznanjenosti
ter večjo motiviranost pri osebah, ki so bile napotene od UD ter slabšo motiviranost in informiranost
pri tistih, ki so bili napoteni od CSD. Nekateri CSD namreč niso naklonjeni socialni aktivaciji, tako da se
to pozna tudi pri njihovem delu s kandidati za vključitev.
Motiviranja in spodbujanja za vključitev ter kasneje vztrajanje v programu so se koordinatorji lotili
različno, odvisno od stopnje notranje motiviranosti pri samem uporabniku, od situacije in okoliščin v
katerih oseba živi ter težav, s katerimi se sooča; pomembno pa na proces motiviranja in spodbujanja
uporabnikov vpliva tudi kakovost programa, v katerega naj bi se oziroma je uporabnik že vključen.
Nekateri koordinatorji namreč izvajalce programov ocenjujejo kot manj primerne, nestrokovne in
nekompetentne, vsebine programa pa kot skope, enolične in neprimerne, zato težko spodbujajo
uporabnike, naj se vključijo oziroma vztrajajo v takem programu. Z uporabniki, ki so pri vključitvi
potrebovali več podpore, prav tako kasneje pri vztrajanju v programu, so koordinatorji izvedli več
individualnih razgovorov in skušali biti z njimi v rednih stikih. Velikokrat je pri že vključenih prisotno
nihanje razpoloženja in motivacije za vztrajanje v programu. V takih primerih so koordinatorji skušali
tesneje sodelovati z izvajalcem programa in osebo, se pogosteje in bolj poglobljeno pogovoriti ter
razrešiti trenutne dileme in stiske osebe.
Koordinatorji glede motiviranosti kandidatov za vključitev v SA izpostavljajo povsem različne izkušnje;
nekateri poročajo, da motivacija kandidatov ni bila problem, da so videli v vključitvi določen smisel, se
veselili napovedanih vsebin v programu, druženja, mreženja z delodajalci, prekinitve rutine ipd.,
nekateri pa poročajo, da je bila nizka motivacija kandidatov za vključitev velika težava. Za te osebe
koordinatorji izpostavljajo, da niso zainteresirane za vključitev v kakršnokoli aktivnost in dejavnost,
zaupanje v institucije in njihove programe ter dobre namene je izrazito nizko, v vključitvi v program ne
vidijo nobenega smisla, ne želijo izstopiti iz vsakodnevne rutine, niso motivirane za spremembe in ne
verjamejo, da jim vključitev v program lahko kakorkoli pomaga. Povzamemo lahko, da te osebe nimajo
ne želje, ne volje in ne moči, da bi se vključile v program, njihova notranja motivacija je torej prenizka
za ta korak. Nekateri pa se vedejo preračunljivo, preračunajo kaj se jim splača, ali so z vključitvijo v
program finančno na boljšem ali ne, nekih vsebinskih prednosti in učinkov vključitve pa ne vidijo
oziroma vanje ne verjamejo. Notranje motivacije pri teh osebah ni, prisile oziroma sankcij sistem ne
predvideva, tako da se pri delu s tovrstnimi uporabniki koordinatorji počutijo dokaj nemočne.
Nekaterim koordinatorjem poseben izziv predstavljajo uporabniki, ki so se vključili v program SA, v
njem vztrajajo ter ga bodo najverjetneje tudi zaključili. Gre za uporabnike, ki so se v programih našli,
se počutijo dobro, so pridobili nova poznanstva, si razširili socialno mrežo ter si za čas vključenosti v
program do določene mere tudi uredili življenje. Bojijo se, da je učinek programa kratkotrajen ter da
se bodo ljudje po zaključku programa, če se ne bodo v kratkem času zaposlili, vrnili nazaj v vsakodnevno
rutino, ki so jo živeli pred vključitvijo v program. Delo s temi uporabniki v zadnji fazi projekta, iskanje
primernih izhodov ter delo na dolgotrajnih rešitvah jim predstavlja poseben izziv.

5.6 Izkušnje z izvajalci kratkih in dolgih programov SA
V devetih od šestnajstih RME se izvajajo kratki programi socialne aktivacije, pri čemer se jih največ
izvaja v Kranju (4), Celju in Murski Soboti (po 3). Kratki programi se ne izvajajo v RME Koper, Krško,
Obljubljanska regija – zahod, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna in Trbovlje.
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Dolgi programi se izvajajo v vseh regijah z izjemo RME Krško, Obljubljanska regija – zahod, Postojna in
Trbovlje. Največ dolgih programov se izvaja v RME Ljubljana (4), Maribor in Kranj (po 3).
V nekaterih regijah torej kratkih in dolgih programov SA nimajo.
Aktivnosti koordinatorjev, ki delujejo na območjih, kjer ni programov socialne aktivacije, v grobem
lahko razdelimo v štiri skupine, in sicer so koordinatorji:
−

−

−
−

pomagali drugim koordinatorjem na območju izven njihove RME, kar je vključevalo pomoč pri
izvedbi informativnih predstavitev za kandidate, pomoč pri delu s kandidati za dolge programe
ter spremljanje teh uporabnikov, pomoč pri pisanju poročil in spremljanje dela kolegov
koordinatorjev;
izvajali mreženje z relevantnimi deležniki (NVO ter javnimi zavodi) v lokalnem in regionalnem
okolju, priprava pregleda obstoječih relevantnih organizacij in programov v regiji, navezovanje
stika, obiskovanje, spoznavanje in sodelovanje z njimi;
predstavljali projekt SA relevantnim organizacijam in drugim deležnikom na regionalni ravni;
vzpostavili t.i. skupine za socialno aktivacijo, v katerih so koordinatorji skupinsko delali z
dolgotrajno brezposelnimi kandidati za vključitev v programe socialne aktivacije. V eni izmed
regij so skupine organizirali v treh lokalnih okoljih ter enkrat na teden delali s skupino
kandidatov.

Poleg navedenega je ena izmed koordinatoric pomagala pri izvedbi motivacijskih razgovorov na CSD,
ena pa tudi raziskovala življenjske situacije kandidatov, potrebe na terenu in pomagala pri razreševanju
težav znotraj ekipe na RME.
Z večino izvajalcev dolgih in kratkih programov so bili koordinatorji v stiku približno enkrat tedensko (z
izvajalci dolgih tako pogostost stikov navaja 51,4 % koordinatorjev, z izvajalci kratkih pa 53,3 %). Med
kratkimi izstopa morda Društvo Odnos, s katerim sta bili dve tretjini respondentov v stiku manj kot
enkrat mesečno in Društvo Šent, za katerega je tri četrtine sodelujočih v raziskavi navedlo stike večkrat
tedensko. V povprečju so bili v stiku pogosteje z izvajalci dolgih programov kot za kratkih, med kratkimi
pa malce več z izvajalci delavnic tipa A.
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Slika 5.6: Pogostost stikov z izvajalci programov socialne aktivacije
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5.7 Sodelovanje z deležniki
Podatki kažejo, da sodelovanje med koordinatorji znotraj regij večinoma poteka dobro oziroma zelo
dobro. Le eden izmed sodelujočih koordinatorjev je namreč sodelovanje ocenil z najnižjo oceno (1),
večina vprašanih (25) pa je izbrala najvišjo oceno (5). Skupno kar več kot 90 % vprašanih sodelovanje
ocenjuje zelo dobro (5) in dobro (4).
Precej bolj raznolike so ocene, ki so jih koordinatorji namenili sodelovanju z različnimi deležniki v
projektu. Ocene sodelovanja s PE za kohezijsko politiko na MDDSZ segajo od 1 do 5, povprečna ocena
pa znaša le 3,0.
Koordinatorji poročajo, da z omenjeno PE sodelujejo malo, saj mora njihova komunikacija vedno
potekati preko PE za delovanje sistema SA. Tisti koordinatorji, ki so slabše ocenili medsebojno
sodelovanje poročajo o slabem pretoku informacij med njimi, oteženi komunikaciji, slabi odzivnosti
ipd. Menijo tudi, da se zaposlene osebe na tej enoti osredotočajo predvsem na doseganje ciljnih
vrednosti kazalnikov, ki so v okviru Operativnega programa postavljeni za področje aktivacije,
neposredni učinki programa na terenu pa so zanje manj pomembni.
Ocene sodelovanja s PE za delovanje sistema SA na MDDSZ segajo od 1 do 5, povprečna ocena pa
znaša 3,1.
Razlogi za nezadovoljstvo in slabše ocene sodelovanja s PE za delovanje sistema SA se pri tistih
koordinatorjih, ki so v anketi podali slabšo oceno, nanašajo na občutek, da v času daljše odsotnosti
vodje PE in tudi njene namestnice, niso imele strokovne podpore, usmeritev, pomoči in ustreznih ter
pravočasnih odgovorov na strokovne oziroma vsebinske dileme pri delu z udeleženci programov SA, v
nesoglasjih z izvajalci programov ter tudi na povsem organizacijska vprašanja. Po mnenju nekaterih so
bili prepuščeni samim sebi in svoji iznajdljivosti. V obdobju, ko so imeli koordinatorji največ strokovnih
dilem in vprašanj, se niso mogli zanesti na konkretno in pravočasno strokovno podporo PE. Pričakovali
so več sodelovanja, soodločanja, skupnega načrtovanja aktivnosti koordinatorjev in osebnega stika z
zaposlenimi na PE, strateško in strokovno vodenje, suport, usmerjanje in podporo, ažurne ter jasne
odgovore. Prav tako so pogrešali supervizijo, ki je za zagotavljanje ustrezne ravni strokovnosti in
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profesionalnosti dela z uporabniki nujna. To, da so bili koordinatorji v zelo zahtevnem in občutljivem
obdobju izvajanja projekta brez vodstva in podpore ocenjujejo izrazito negativno.
Drugi sodelujoči v projektu na terenu (CSD, UD, izvajalci programov itd.) koordinatorje velikokrat vidijo
kot podaljšano roko ministrstva in od njih pričakujejo določena pojasnila in odgovore. Iz takega
razumevanja njihove vloge posledično izhaja začudenje in nezadovoljstvo nad tem, da koordinatorji
informacij in odgovorov preprosto nimajo. Velikokrat so tako ravno koordinatorji tisti, nad katere tako
CSD in UD kot tudi izvajalci programov izlijejo svoje nezadovoljstvo in jezo nad MDDSZ zaradi
dolgotrajnosti odločanja in odgovarjanja na njihova vprašanja.
V obdobju, ko je bilo dilem veliko, suporta PE za delovanje sistema SA pa malo, so koordinatorke veliko
sodelovale in si pomagale med sabo, ustrezno pa se je v tistem času na njihove težave odzvala tudi
zaposlena na Direktoratu za socialna zadeve, ki projekt SA vodi, ter analitičarka na PE za delovanje
sistema SA. Njun angažma, odzivnost in ustreznost informacij ter odgovorov ocenjujejo zelo pozitivno.
Koordinatorji so bolj zadovoljni s sodelovanjem z uradi za delo, saj so tega povprečno ocenili z oceno
4,1, nekoliko nižjo oceno pa so pripisali sodelovanju s centri za socialno delo (3,8) in z izvajalci
programov (3,4), pri čemer je pri odgovorih glede slednjega opaziti visoko razpršenost odgovorov.
Tisti koordinatorji, ki so nezadovoljni ali srednje zadovoljni s sodelovanjem z ZRSZ oz. uradi za delo,
pojasnjujejo, da so le ti nepripravljeni za sodelovanje tako z njimi kot tudi z izvajalci programov, imajo
na celoten projekt preveč različne poglede, kar tudi otežuje sodelovanje, čuti pa se tudi neenakovreden
odnos do koordinatorjev in v enem primeru negativen odnos do izvajalca programa.
Tisti koordinatorji, ki so nezadovoljni ali srednje zadovoljni s sodelovanjem s CSD, za takšno oceno
izpostavljajo več razlogov. Ocenjujejo, da je sodelovanje CSD in izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru
celotnega projekta SA, v veliki meri odvisno od odnosa strokovnih delavcev in vodstva do celotnega
projekta, od njihove naravnanosti do projekta ter sprejemanja in odobravanja same ideje SA. Nekateri
direktorji in strokovni delavci projektu niso naklonjeni, ga ne odobravajo in v njem ne vidijo nobenega
smisla. S CSD, ki izražajo odklonilen in negativen odnos do SA, koordinatorji slabo sodelujejo. Strokovni
delavci niso motivirani za delo v okviru tega projekta, aktivnosti, ki se nanašajo na SA, opravijo z
odporom, kot nepotrebno dodatno delo, po liniji najmanjšega odpora, ne izvajajo motivacijskih
razgovorov s kandidati za vključitev, direktorji pa pogosto menjavajo kontaktne osebe za to področje
oziroma za te naloge pooblaščajo delavce, ki z obravnavano populacijo in tematiko nimajo izkušenj.
Nekateri koordinatorji poročajo, da so bili na začetku deležni nespoštljivega odnosa, slabe
komunikacije in nesodelovanja, kasneje pa je stanje počasi izboljšalo. Ena izmed koordinatork pa
omenja, da je bilo sodelovanje na začetku izvajanja projekta dobro, kasneje, ko so CSD za hibridne
programe postali vstopna točka, pa se je sodelovanje poslabšalo, saj strokovni delavci ne izvajajo
nekaterih nalog, ki bi jih v okviru projekta morali.
Koordinatorji, ki so nezadovoljni ali pa srednje zadovoljni s sodelovanjem z izvajalci programov,
izpostavljajo, da so oziroma imajo nekateri izvajalci vprašljive in zgrešene cilje izvajanja programov.
Tako navajajo, da nekateri izvajalci s programom SA želijo v lokalnem in regionalnem okolju
promovirati in tržiti lastno organizacijo, skrbeti za lastne interese in ne za interese udeležencev,
nekateri se obnašajo preračunljivo, koordinatorjem prikrivajo določene informacije in imajo po
njihovih ocenah etično vprašljive namene.
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Več izvajalcem programov je po ocenah koordinatorjev skupno to, da so pri svojem delu z udeleženci
premalo strokovni oziroma nestrokovni in nekompetentni. Vsebine so pogosto premalo konkretne,
suhoparne in neprilagojene skupini udeležencev programov, premalo je individualnega dela z njimi,
strokovnih vodij v programih pogosto sploh ni. V nekaterih okoljih izvajalci programov peljejo program
povsem po svoje, pri tem ne sodelujejo s koordinatorji, so nekooperativni in povsem »solirajo«. Vloge
koordinatorja v celotnem projektu ne priznavajo, jih ignorirajo, ponekod celo prevzemajo nekatere
njihove naloge, ne upoštevajo njihovih sugestij o izboljšavah. Ne jemljejo jih kot enakovredne
partnerje, saj jim dajejo občutek, da so v projektu odveč. Njihovo vlogo razumejo kot nadzorno in ne
partnersko, nenapovedanih obiskov ne odobravajo. Pri oddaji dokumentacije so zelo skopi in neažurni
oziroma pri poročanju zamujajo. O dogajanju v programu poročajo neredno, informacij o uporabnikih
pa ne sporočajo.
Na splošno koordinatorji več negativnih kritik namenjajo dolgim programom, kratki pa so dolžni več
pozitivnih in pohvalnih ocen.
Koordinatorji so najbolje ocenili sodelovanje s koordinatorji iz drugih regij (4,3). Tega je le eden izmed
devetintridesetih respondentov ocenil s 3 (niti nezadovoljen, niti zadovoljen), vsi ostali pa s 4 in 5.
Vendarle pa koordinatorji, ki so nezadovoljni ali pa srednje zadovoljni s sodelovanjem s koordinatorji
iz drugih regij pojasnjujejo, da so si na začetku izvajanja projekta koordinatorji iz različnih regij
medsebojno pomagali. K temu so pripomogla tudi mesečna srečanja vseh koordinatorjev, na katerih
so imeli priložnost za skupno reševanje dilem, za spoznavanje in sodelovanje. Odnosi so se občutno
poslabšali, ko niso imeli več skupne strokovne podpore in pravih usmeritev s strani PE za delovanje
sistema SA, ko so se začeli koordinatorji odzivati na probleme v praksi različno od regije do regije.
Rednih mesečnih srečanj vseh koordinatorjev ni več, pač pa se mesečno izvajajo le kolegiji, na katerem
so prisotni regijski predstavniki koordinatorjev.
Slika 5.7: Ocena sodelovanja s ključnimi deležniki v projektu
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5.8 Oblikovanje mreže akterjev v lokalnem okolju (na nivoju regije) in sodelovanje z
njimi
Več kot 80 % sodelujočih koordinatorjev SA navaja, da so sodelovali pri oblikovanju mreže akterjev v
lokalnem okolju. Te naloge so se koordinatorji v večini lotili na dokaj podoben način. V prvi fazi
(večinoma v poletnih mesecih 2017) so pripravili seznam ključnih akterjev, s katerimi bodo vzpostavili
sodelovanje. Bodisi so potencialne sodelujoče akterje našli na spletu, bodisi so jih že poznali od prej.
Kontaktirali so jih po e-pošti, predstavili projekt socialne aktivacije in svojo vlogo, jih informirali o
dogodku, ki ga zanje pripravljajo (izobraževanje za tretje deležnike) ter jih zaprosili za srečanje in
sodelovanje. Nekateri so projekt SA natančno predstavili že v e-pošti, nekateri pa so to storili šele na
srečanju. Za mreženje je bil sicer pripravljen poseben dopis PE za delovanje sistema SA s kratkih opisom
projekta socialne aktivacije.
Pri vzpostavljanju mreže so naleteli na različen odziv akterjev. Če se določen akter ni odzval (npr. lokalni
delodajalci), od koordinatorjev pa je bil prepoznan kot pomemben in relevanten, so skušali z njim
vseeno vzpostaviti kontakt in sodelovanje (npr. se dogovoriti le za pol urno srečanje). Nekateri so
projekt predstavljali tudi preko lokalnih medijev (v lokalnih časopisih, preko letakov).
Na osebnih srečanjih z relevantnimi akterji so tudi oni koordinatorjem predstavili svoje programe in
dejavnosti. Običajno so se skušali dogovoriti za nadaljnje obveščanje, informiranje in potencialno
sodelovanje.
Nekateri še dodajajo, da gre za zahtevno in dolgotrajno nalogo koordinatorja, saj je bistveno, da je na
eni strani baza relevantnih akterjev aktualna in sprotno ažurirana ter na drugi, da je ohranjanje stikov
ter medsebojno sodelovanje konstantno in redno.
Največ, skoraj tri četrtine vprašanih, je navedlo vsaj občasno sodelovanje z raznimi nevladnimi
organizacijami, več kot polovica vprašanih pa ima vsaj občasne stike še z zdravstvenimi domovi,
šolskimi centri/Ljudskimi univerzami, večgeneracijskimi centri in drugimi nevladnimi ter humanitarnimi
organizacijami. Najredkeje so sodelovali z delodajalci v regiji (39,5 %). Nekateri koordinatorji med
deležniki, s katerimi imajo v lokalnem okolju vsaj občasne stike, omenjajo zaposlitvene centre in
invalidska podjetja, regijsko razvojno agencijo in policijo. Nekateri koordinatorji nimajo stikov z drugimi
akterji v regiji oziroma te naloge ne izvajajo.
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Slika 5.8: Vsaj občasni stiki z deležniki v lokalnem okolju oz. regiji
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Koordinatorji so izrazito visoke ocene pripisali sodelovanju z ljudskimi univerzami/šolskimi centri (4,2),
humanitarnimi organizacijami (4,2) in knjižnicami (4,2), najnižje pa so ocenili sodelovanje z delodajalci
v regiji (3,4). Noben koordinator ni sodelovanju s katerokoli ustanovo oziroma organizacijo v lokalnem
okolju pripisal najnižje ocene.

5.9 Ocena izvajalcev programov
Koordinatorji so kratkim programom socialne aktivacije na lestvici od 1 do 5 v povprečju namenili
oceno 3,8, pri čemer je bila 3 najnižja ocena. Nekoliko višje kot programi tipa C pa so bili ocenjeni
programi tipa A (tip B se ne izvaja).
Med kratkimi programi so koordinatorji SA v povprečju z najvišjo oceno (4,3 in 4,2) ocenili programa
Aktivno živim v Sloveniji (Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza) in Aktiven. Vključen. Zaposlen
(Društvo Altra). Najnižje, vendar vseeno z razmeroma visoko oceno (3,0), je bil povprečno ocenjen
program Orientakcija, ki ga izvaja Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse.
Koordinatorji, ki kakovost dela izvajalcev kratkih programov ocenjujejo kot nizko oziroma srednjo, v
pojasnilih svoje ocene v največji meri omenjajo kadrovske razloge. Na izvedbo programa so na primer
vplivale menjave strokovnega kadra (vodje programa ali strokovnih delavcev) v programu, bodisi v
pozitivnem (v enem programu so se na primer po zamenjavi vodje programa razmere stabilizirale, prej
pa so bili uporabniki nezadovoljni in nemotivirani), ali negativnem smislu (v drugem programu pa je na
primer zamenjava vodje programa sredi izvajanja programa negativno vplivala na udeležence). V enem
programu je na primer na izvedbo programa negativno vplivala daljša odsotnost strokovne vodje na
začetku izvajanja programa. V programih z delavnicami tipa C omenjajo tudi vlogo kulturnega
mediatorja, ki v nekaterih programih ni obvladal albanskega jezika v zadostni meri, da bi lahko izvajal
individualne razgovore, strokovna vodja pa albansko ni znala. Za prevajanje so tako poskrbele
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udeleženke programov, ki nekoliko razumejo in tudi govorijo slovensko. Na splošno je več
koordinatorjev omenilo, da določeni izvajalci zaradi hkratnega izvajanja programov na več lokacijah
niso zagotovili prisotnosti mediatorja na vseh lokacijah oziroma skupinah, kar ocenjujejo kot
problematično, saj so bile nekatere skupine udeleženk res zelo kulturno pestre.
Nekaj koordinatorjev omenja tudi neprimerne in premajhne prostore, v katerih so se izvajali nekateri
kratki programi socialne aktivacije. Menijo tudi, da se eden izmed programov ni izvajal v skladu z
razpisom, ki določa, da mora v prvih štirih tednih delo potekati predvsem individualno, v dotičnem
programu pa so že v tem obdobju izvajali skupinsko delo. V pojasnilih zakaj kakovost dela izvajalcev
kratkih programov ocenjujejo kot nizko oziroma srednjo je eden izmed koordinatorjev omenil, da je
bila ciljna skupina v enem izmed programov že vnaprej oblikovana, in sicer na podlagi ostalih
programov izvajalca.
Precej nižjo oceno (povprečno 3,1) so koordinatorji prisodili dolgim programom socialne aktivacije,
nekateri so jih ocenili tudi z oceno 1, nasploh pa je pri tem prihajalo do velikih odklonov.
Med dolgimi programi pa so koordinatorji SA najvišje (z oceno 5,0) ocenili programe Dolgotrajna
socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin (Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj, Celje),
Aktivno v svet (Program socialne aktivacije v Tržiču 2017-2019) (Ljudska univerza Tržič), Socialna
aktivacija – priložnost za zaposlitev (Gerontološki raziskovalni inštitut) in Program projektnega učenja
za opolnomočenje odraslih za približevanje in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanje v družbi
(Ljudska univerza Ajdovščina). Najnižje (z oceno 1,0) pa so ocenili programa GREMO NAPREJ! - Obalna
Eko iniciativa (Rdeči križ Slovenije - območno združenje Koper) in "STAR UP SOC - dolgotrajna socialna
aktivacija ranljivih ciljnih skupin" KOROŠKE 2 (GRIFFIN - razvojni center podeželja d.o.o.) ter programa
"STAR UP SOC - dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin" OSREDNJE SLOVENIJE 2 in "STAR
UP SOC - dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin" KOROŠKE 1 (oba izvaja GRIFFIN razvojni center podeželja d.o.o.) (z oceno 1,3).Koordinatorji, ki kakovost izvajalcev dolgih programov
socialne aktivacije ocenjujejo kot nizko ali srednjo, kot že omenjeno, izpostavljajo predvsem
nekompetentnost in neizkušenost izvajalcev za delo z vključenimi v socialno aktivacijo. Strokovni kader
nima ustrezne izobrazbe, usposobljenosti in izkušenj za delo s to populacijo. Nekaj koordinatorjev je
izpostavilo, da se strokovni kader (vodje in strokovni delavci) sicer trudi in dela z udeleženci programov,
vendar zaradi omenjene neusposobljenosti za delo z njimi, za izvajanje vsebin in komunikacijo z
udeleženci, ne pričakujejo pozitivnih izidov ter sprememb pri udeležencih. Za primere, ko izvajalci
programov niso kos svojim nalogam (v strokovnem smislu) koordinatorji pogrešajo vključitev zunanjih
strokovnjakov, ki bi znali primerno in ustrezno strokovno nasloviti določene problematike
udeležencev.
Izvajalci niso prilagojeni heterogenim ciljnim skupinam. Težavo jim povzročajo uporabniki, ki imajo
kompleksne socialne in druge težave ter zahtevajo večji angažma strokovnega kadra, zlasti individualno
obravnavo. Heterogenost skupin od izvajalca programa terja prilagodljivost, iznajdljivost, dinamičnost
in kot že omenjeno veliko individualnega dela. V programih je torej premalo individualne in celostne
obravnave udeležencev, udeležencev pa tudi ne znajo primerno motivirati.
Pojavljajo se tudi izvajalci, ki so zelo usmerjeni v samopromocijo. Preko programa socialna aktivacije
skušajo promovirati sebe kot organizacijo in programe, ki jih še izvajajo. Tako je med izvajalci
programov socialne aktivacije tudi izvajalec, ki izvaja tudi zaposlitveno rehabilitacijo in ki po mnenju
koordinatorja dela v smeri oziroma skrbi za to, da bo čim več uporabnikov njihovega programa socialne
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aktivacije po izteku vključitve prešlo v program zaposlitvene rehabilitacije. Po ocenah koordinatorja
omenjeni izvajalec sledi zlasti za uresničitev lastnih interesov.
Nekaj koordinatorjev je izpostavilo neprimernost komunikacije in nekaterih ravnanj osebja v
programih v odnosu do udeležencev. Omenjajo grožnje, zastraševanje, neupoštevanje interesov
udeležencev, načrtovanje aktivnosti in sklepanje dogovorov brez vednosti in soglasja uporabnikov,
neupoštevanje obveznosti v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, neredno plačevanje tedenskih
povračil stroškov itd.
Vsebine v programih sicer več koordinatorjev ocenjuje kot skope, enolične, nezanimive in neinovativne
ipd., več koordinatorjev pa pogreša tudi več povezovanja z delodajalci. Obstajajo tudi ocene, da so
vsebine programov preveč usmerjene v storilnostno delo, premalo pa v izboljšanje kompetenc za
pozicioniranje na trgu dela in druge vidike napredka udeležencev programov. Na drugi strani pa se
pojavljajo tudi ocene, da programi ne zagotavljajo pridobivanja nekih konkretnih funkcionalnih znanj
in veščin, ampak udeleženci v programu socialne aktivacije le aktivno preživljajo svoj prosti čas.
Koordinatorji za nekaj izvajalcev dolgih programov socialne aktivacije naštevajo vrsto nepravilnosti, s
katerim so seznanjali tako skrbnico pogodbe na MDDSZ kot tudi zaposlene na PE za delovanje sistema
SA na MDDSZ. Ocenjujejo jih kot izrazito problematične izvajalce, kar vsekakor vpliva na interes,
motivacijo, angažma udeležencev in seveda tudi pričakovane izide pri vključenih uporabnikih.

5.10 Splošna ocena poteka projekta socialne aktivacije
Večina (69,7 %) koordinatorjev ne verjame, da z obstoječimi programi socialne aktivacije zadovoljivo
odgovarjajo na potrebe uporabnikov. Za tako prepričanje imajo ti koordinatorji različna pojasnila.
Veliko pripomb se nanaša na vsebine, ki jih programi ponujajo. Po njihovih ocenah več (zlasti dolgih)
programov udeležencem ne ponuja konkretnih vsebin. Te so velikokrat suhoparne, enolične,
nezanimive in skope. Koordinatorji navajajo primere, ko program udeležencem ponuja vsebine
oziroma delavnice, ki so jih nekateri uporabniki že obiskovali oziroma bili deležni preko programov APZ.
Zaradi »skromne« vsebine nekaterih programov koordinatorji ocenjujejo, da njihovi udeleženci na
podlagi vključitve v tak program ne bodo razvili in pridobili kompetenc, znanj in veščin, ki bi jim
pripomogle k boljši zaposljivosti. Eden izmed koordinatorjev izpostavlja, da nekateri izvajalci ponujajo
zelo povsem enostavne vsebine (npr. šivanje, risanje, barvanje mandal, ustvarjanje šatuljic ipd.), za kar
zlasti moški udeležencem nimajo interesa in veselja, prav tako jim ukvarjanje z omenjenimi vsebinami
ne bo prineslo nekih funkcionalni znanj za izboljšanje pozicije na trgu dela.
Kljub temu so nekateri udeleženci zaradi vključitve v programe v svojem vsakdanu ponovno vzpostavili
strukturo dneva, v določenem smislu tudi pozitivno rutino. Kljub slabim vsebinam ostajajo v programih,
saj so se med udeleženci spletle prijateljske vezi, vzpostavili so prijetno vzdušje, zaradi česar vztrajajo
v programu.
Koordinatorji tudi ocenjujejo, da programi socialne aktivacije niso prilagojeni heterogenim ciljnim
skupinam. Težavo jim povzročajo uporabniki, ki imajo kompleksne socialne in druge težave ter
zahtevajo večji angažma strokovnega kadra, zlasti individualno obravnavo. Heterogenost skupin od
izvajalca programa terja prilagodljivost, iznajdljivost, dinamičnost in kot že omenjeno veliko
individualnega dela. V programih je torej premalo individualne in celostne obravnave udeležencev.
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Koordinatorji tudi izpostavljajo, da so programi v njihovem okolju prilagojeni le nekaterim
uporabnikom, in sicer tistim udeležencev, ki potrebujejo manj podpore, motivacije in pomoči pri
iskanju zaposlitve, nadaljevanju izobraževanja, izboljšanju svoje situacije in osebnem napredku, na
potrebe »zahtevnejših« uporabnikov pa ne odgovarjajo, čeprav je po njihovem mnenju socialna
aktivacija namenjena prav takim uporabnikom.
Več koordinatorjev omenja, da več izvajalcev programov socialne aktivacije ni kompetentnih za to delo,
zaznavajo premalo strokovnosti, kompetenc in izkušenj za izvajanje tovrstnega dela ter zlasti za delo s
heterogenimi skupinami in udeleženci s kompleksnimi stiskami in težavami. Nekateri izvajalci tudi sami
priznajo, da niso pričakovali tako heterogenih skupin.
Več koordinatorjev ocenjuje, da so kratki programi socialne aktivacije prekratki, dolgi (zlasti tisti s
skromno vsebino) pa predolgi. Na splošno po vsebini bolje ocenjujejo kratke programe.
Koordinatorje smo povprašali tudi o tem, za katere ciljne skupine uporabnikov je po njihovem mnenju
socialna aktivacija najustreznejša. Več koordinatorjem se zdi trenutna opredelitev ciljnih skupin
ustrezna, zlasti tista, ki opredeljuje ciljne skupine kratkih programov socialne aktivacije ter opredelitev
ciljnih skupin zadnjega razpisa za programe socialne aktivacije, torej je za hibridne programe.
Glede ciljnih skupin za dolge programe več koordinatorjev meni, da bi bilo treba dvigniti zgornjo
starostno mejo, ki je bila postavljena na 49 let. Menijo, da bi jo bilo dvigniti, na primer na 55 let, en
koordinator meni, da bi lahko vključili tudi osebe starejše od 60 let, nekdo pa meni, da zgornje
starostne omejitve ni smiselno postavljati, pač pa bi morali strokovni delavci (na CSD ali UD) imeti
diskrecijsko pravico, da odločajo kakšno starostno skupino kandidatov bodo vabili v programe, in sicer
glede na potrebe regionalnega trga dela.
Nekateri koordinatorji menijo, da bi bilo smiselno ciljne skupine opredeliti širše, in sicer ne samo v
starostnem smislu, ampak tudi v smislu problematik (npr. osebe s težavami v duševnem zdravju in
osebe z motnjo v duševnem razvoju). Na drugi strani pa nekaj koordinatorjev meni, da bi bilo sicer
smiselno širiti ciljne skupine, vendar pa programi vsekakor niso primerni za osebe, ki trenutno jemljejo
prepovedane droge, ali pa so v akutni fazi alkoholizma. Ti uporabniki niso primerni niti za vključitev v
kratke programe, saj naj bi bile osebe v teh programih zmožne kontinuirane vključitve vsaj dobre tri
mesece.
Več koordinatorjev meni, da je socialna aktivacija najprimernejša za odrasle socialno izključene osebe;
osebe s šibko socialno mrežo; funkcionalno slabo pismene osebe; osebe, ki se v odnosu z drugimi, v
institucijah in kolektivih ne znajdejo; osebe, ki so slabo informirane in se težko spopadajo z
vsakodnevnimi izzivi in osebe z nizko samopodobo. Primerna je tudi za osebe, ki že dlje časa prejemajo
DSP in ki se soočajo s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko.
Nekaj koordinatorjev meni, da je socialna aktivacija najustreznejša za osebe, ki so že dlje časa
brezposelne, vendar so motivirane in si želijo sprememb in (ponovnega) vstopa na trg dela. Primerni
so za osebe, ki pri iskanju zaposlitve zaradi dolgotrajne odsotnosti s trga dela, neiznajdljivosti in
morebitnih drugih »manjših« težav in ovir, potrebujejo več priložnosti, več podpore in dodajanja moči.
Po mnenju koordinatorjev je socialna aktivacija primerna tudi za osebe, ki se že dlje časa v začaranem
krogu brezposelnosti, prejemanja socialnih transferjev, mogoče kratkotrajnih zaposlitev ali
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priložnostnih del, cone udobja, iz katere ne želijo, saj so v daljšem časovnem obdobju razvili določene
strategije preživetja, ki jim zagotavljajo zmerno shajanje z razpoložljivimi sredstvi.
Od koordinatorjev smo želeli pridobiti še mnenje o tem, ali se jim zdijo programi socialne aktivacije,
kot so trenutno zastavljeni, smiselni in učinkoviti. Velika večina koordinatorjev je celotnemu projektu
socialne aktivacije, kot je bil zamišljen in zastavljen, naklonjena. Projekt po njihovem mnenju naslavlja
ciljne skupine, za katere v trenutnem sistemu pomoči ni ustreznih odgovorov, cilji so jasni in smiselni,
koncept dela je dobro zamišljen. Tudi o programih socialne aktivacije imajo bolj ali manj pozitivno
mnenje, zdijo se jim dobro zamišljeni, smiselni in učinkoviti, izpostavljajo tudi nekaj programov, kjer se
že kažejo rezultati in doseganje ciljev, kljub temu pa so do nekaterih programov, zlasti dolgih, bolj
zadržani ali pa imajo o njih negativno mnenje.
Več koordinatorjev je izpostavilo (kot smo že omenili), da so dolgi programi predolgi, kratki pa bi lahko
bili daljši. Izpostavljajo, da so bili slednji večinoma vsebinsko dobro zastavljeni, vendar prekratki za
nudenje bolj poglobljene pomoči in opore uporabnikom. Koordinatorji, ki s programi, ki delujejo v
njihovi regiji, niso zadovoljni, kritizirajo njihove vsebine, pristop in koncept dela, strokovnost in
kompetentnost ter menijo, da morali biti kriteriji in pogoji, da neka organizacija lahko izvaja program
socialne aktivacije, strožji in bolj dodelani.
Programi socialne aktivacije bi se po mnenju nekaterih koordinatorjev morali v večji meri prilagoditi
specifikam (npr. geografske značilnosti, izobrazbena struktura) posameznih regij.
Nekaj koordinatorjev pa meni, da programi socialne aktivacije, ki se trenutno izvajajo, niso smiselni,
saj ne odgovarjajo ustrezno na potrebe ciljnih skupin, ki jim je aktivacija namenjana. Dodatna težava
celotnega projekta pa je, da se ciljne skupine, ki jim je socialna aktivacija v prvi vrsti namenjena, niso
pripravljene vključiti.
Na splošno pa ugotavljamo, da je večina koordinatorjev celotnemu projektu socialne aktivacije
naklonjena. Za svoje delo so motivirani, čutijo, da delajo nekaj dobrega, smiselnega in koristnega. Delo
koordinatorja (tako v smislu dela z uporabniki kot tudi sodelovanje z drugimi koordinatorji in deležniki
v lokalnem in regionalnem okolju) jih izpolnjuje. Le tisti koordinatorji, ki niso zadovoljni s programi, ki
se v njihovem okolju izvajajo, ki ne verjamejo, da bodo uporabniki v njih lahko kaj pridobili, imajo
nekoliko bolj mešane občutke.
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5.11 Sklepne ugotovitve
Koordinatorji so v celotnem sistemu socialne aktivacije eden ključnih akterjev. Nahajajo se namreč na
presečišču med uporabniki, izvajalci programov socialne aktivacije, CSD, UD in drugimi deležniki na
lokalnem nivoju ter odločevalci in načrtovalci sistema. Njihova hibridna vloga v sistemu ni enostavna,
kar se odraža tudi v odgovorih, ki smo jih zbrali s posebno anketo med njimi.
Pred pričetkom dela je bilo za koordinatorje socialne aktivacije organizirano večdnevno usposabljanje.
Udeleženci so bili sicer z njim relativno zadovoljni, predstavljal jim je dober splošen okvir za začetek
dela, čeprav so pogrešali nekoliko več praktične naravnanosti usposabljanja. Po njihovem mnenju bi
morale biti vsebine v večji meri prilagojene konkretnemu delu koordinatorja, predvidenemu načinu in
vsebini dela. Izpostavili so tudi, da bi se morala usposabljanja za delo nadaljevati tudi kasneje, ko so se
že začeli izvajati programi socialne aktivacije, ko so sami začeli z delom ter se srečali s prvimi dilemami,
težavami in zagatami na terenu. Zdi se, da potreba po nadaljnjem usposabljanju v času, ko so začeli s
konkretnim delom na terenu in so začeli teči tudi programi, izhaja iz dejstva, da za koordinatorje v
tistem času ni bila vzpostavljena supervizija kot obvezen element delovnega procesa. Supervizija
namreč predstavlja metodo podpore strokovnjaku v tem procesu, metodo pomoči v procesu
reflektiranja svojega lastnega dela na poti graditve profesionalne identitete. Obenem je to obdobje
začetka izvajanja projekta na terenu sovpadalo z kadrovskimi stiskami na Projektni enoti za
vzpostavitev sistema na MDDSZ in posledično izpadom strokovne podpore v izredno občutljivem
obdobju, kar so koordinatorji doživeli kot precejšen primanjkljaj. Na splošno menijo, da bi bilo za zagon
projekta ter preseganje nekaterih nejasnosti, nedorečenosti in zmede na začetku vzpostavitve sistema
bolje, če bi bila Projektna enota vzpostavljena, osebe pa zaposlene že prej, na primer nekaj mesecev
pred koordinatorji. Tako bi lahko nekatera, vsaj organizacijska vprašanja, že razjasnili in rešili. Že
vnaprej je bilo namreč možno predvidevati, da bo nejasnosti in zmede na začetku izvajanja pilotnega
projekta kar nekaj.
Ena izmed pomembnih začetkih faz posameznega cikla socialne aktivacije je organizacija
informativnega srečanja oziroma predstavitve za kandidate za dolge programe socialne aktivacije.
Glede na pridobljene izkušnje tekom prvega kroga so koordinatorji v anketi izpostavili kar nekaj
predlogov kako dogodke izpeljati bolje. Ključna predloga sta, da bi bilo treba informativna srečanja
izvesti za manjše število ljudi hkrati, torej več dogodkov za manjšo skupino ljudi ter da bi bilo smiselno
na naslednja informativna srečanja povabiti nekaj udeležencev trenutnih programov socialne
aktivacije, da bodo predstavili lastne izkušnje vključitve v program ter tako bolj nazorno in “plastično”
predstavili kaj vključitev za udeležence pomeni.
Naslednja zelo pomembna faza posameznega cikla socialne aktivacije je izvedba poglobljenih
individualnih razgovorov s kandidati za dolge programe sociale aktivacije ter priprava individualnega
dogovora. Kot ključno težavo pri pripravi individualnih dogovorov s kandidati za vključitev v program
SA koordinatorji izpostavljajo premalo časa, ki so ga v prvem krogu imeli na voljo za kakovostno izvedbo
individualnih razgovorov s kandidati za vključitev. Že vzpostavitev dobrega delovnega odnosa in
zaupanja, na podlagi katerega potem lahko potekajo kakovostni razgovori in proces osebnega
načrtovanja terja določen čas in tega je bilo po mnenju mnogih koordinatorjev premalo. Vzpostavitev
zaupanja z uporabnikom je bila za nekatere koordinatorje težka naloga, saj jim v tako kratkem času
niso želeli zaupati nekaterih osebnih informacij, podatkov o zdravstvenem stanju, o svoji preteklosti,
izkušnjah, ključnih stiskah in težavah ipd, kar pa je za načrtovanje ciljev in točk rasti zelo pomembno.
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Več koordinatorjev se je srečalo tudi s tehničnimi, lahko bi rekli »banalnimi« težavami, ki pa so vplivale
na dinamiko priprave individualnih dogovorov.
Tako iz kvantitativnih podatkov kot tudi ugotovitev na podlagi ankete med koordinatorji izhaja
ugotovitev o velikem opisu števila oseb, ki so podpisale soglasje za vključitev v projekt socialne
aktivacije ter tistimi, ki so sklenili individualni dogovor in podpisali pogodbo za vključitev v program.
Koordinatorji navajajo več razlogov, ki so vplivali na omenjeno dejstvo. V največji meri izpostavljajo, da
so kandidati za vključitev v socialno aktivacijo na informativnih srečanjih zaradi prisotnosti strokovnih
delavk CSD in UD, dogovor podpisali, saj so hoteli narediti vtis, da so pripravljeni nekaj narediti, strah
jih je bilo njihovega odziva, izbrisa iz evidence brezposelnih in izgube pravic iz javnih sredstev. Ko so
kasneje na individualnih razgovorih dobili potrditev, da je vključitev prostovoljna in da nesodelovanje
nima nobenih posledic oziroma sankcij, jih je veliko odstopilo od prvotne namere za vključitev.
Koordinatorji tudi omenjajo, da so nekateri kandidati soglasje podpisali brez posebnega razmisleka
oziroma razloga, pač so ga podpisali »kar tako«, ker so ga drugi tudi. Več osebam se je zdela zaveza o
11-mesečni vključitvi v program preveč zahtevna. Nekateri so na individualnih razgovorih navedli
zdravstvene razloge, ki jim onemogočajo vključitev, nekateri preveliko oddaljenost in slabe povezave z
javnim prevozom od njihovega doma do kraja, kjer naj bi se izvajal program, nekateri se niso vključili
zaradi skrbi za družinske člane, nekateri pa zaradi občasnega dela (tako na črno kot po pogodbah, doma
ali v sosednjih državah), s katerim zaslužijo dovolj in ga zaradi vključitve v socialno aktivacijo ne želijo
izgubiti. Koordinatorji tudi ugotavljajo, da pri nekaterih kandidatih za vključitev glavni razlog za osip
lahko iščemo tudi v sami vsebini predstavljenega programa. Le ta se je nekaterim zdela nejasna,
nezanimiva in zanje neprimerna, vsebina, ki jih ni prepričala ali pa se jim je zazdelo, da bo to le še eden
izmed mnogih programov, na katere so bili napoteni. Nekateri so soglasje sicer podpisali, potem pa
ugotovili, da s programom ne bodo ničesar pridobili ter da v vključitvi ne vidijo smisla.
Poseben izziv koordinatorjem, še prej pa zaposlenim na enotni vstopni točki predstavlja motiviranje
uporabnikov za vključitev v projekt, zato nas je zanimalo, kako se s tem vprašanjem soočajo. Kot že
omenjeno se z vprašanjem motivacije kandidatov (kasneje uporabnikov) v projektu začnejo ukvarjati
že na enotni vstopni točki. Koordinatorji tako opažajo pomembne razlike med uporabniki glede na to
iz katere EVT prihajajo v socialno aktivacijo. Nekaj koordinatorjev opaža boljšo stopnjo informiranosti
in seznanjenosti ter večjo motiviranost pri osebah, ki so bile napotene od uradov za delo ter slabšo
motiviranost in informiranost pri tistih, ki so bili napoteni od CSD-jev. Nekateri CSD-ji namreč niso
naklonjeni socialni aktivaciji, tako da se to pozna tudi pri njihovem delu s kandidati za vključitev.
Motiviranja in spodbujanja za vključitev ter kasneje vztrajanje v programu so se koordinatorji lotili
različno, odvisno od stopnje notranje motiviranosti pri uporabniku, od situacije in okoliščin v katerih
oseba živi ter težav, s katerimi se sooča; pomembno pa na proces motiviranja in spodbujanja
uporabnikov vpliva tudi kakovost programa, v katerega naj bi se oziroma je uporabnik že vključen.
Nekateri koordinatorji namreč izvajalce programov ocenjujejo kot manj primerne, nestrokovne in
nekompetentne, vsebine programa pa kot skope, enolične in neprimerne, zato težko spodbujajo
uporabnike, naj se vključijo oziroma vztrajajo v takem programu.
Koordinatorji glede motiviranosti kandidatov za vključitev v socialno aktivacijo izpostavljajo povsem
različne izkušnje; nekateri poročajo, da motivacija kandidatov ni bila problem, da so videli v vključitvi
določen smisel, se veselili napovedanih vsebin v programu, druženja, mreženja z delodajalci, prekinitve
rutine ipd., nekateri pa poročajo, da je bila nizka motivacija kandidatov za vključitev velika težava. Za
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te osebe koordinatorji izpostavljajo, da niso zainteresirane za vključitev v kakršnokoli aktivnost in
dejavnost, zaupanje v institucije in njihove programe ter dobre namene je izrazito nizko, v vključitvi v
program ne vidijo nobenega smisla, ne želijo izstopiti iz vsakodnevne rutine, niso motivirane za
spremembe in ne verjamejo, da jim vključitev v program lahko kakorkoli pomaga. Ugotavljajo, da te
osebe nimajo ne želje, ne volje in ne moči, da bi se vključile v program. Nekateri pa se vedejo
preračunljivo, preračunajo kaj se jim splača, ali so z vključitvijo v program finančno na boljšem ali ne,
nekih vsebinskih prednosti in učinkov vključitve pa ne vidijo oziroma vanje ne verjamejo. Notranje
motivacije pri teh osebah ni, prisile oziroma sankcij sistem ne predvideva, tako da se pri delu s
tovrstnimi uporabniki koordinatorji počutijo dokaj nemočne.
Kot že omenjeno, je vloga koordinatorjev v celotnem sistemu socialne aktivacije, kot je trenutno
zastavljen, izrazito povezovalna. Prav zato nas je zanimalo sodelovanje koordinatorjev z ostalimi
pomembnimi akterji v projektu in sodelovanje s ključnimi deležniki na lokalnem oziroma regionalnem
nivoju. Koordinatorji sodelovanje s projektnima enotama za socialno aktivacijo na MDDSZ ter
sodelovanje z nekaterimi izvajalci programov ocenjujejo nekoliko bolj kritično kot sodelovanje z
ostalimi deležniki.
Iz pojasnil ocene sodelovanja koordinatorjev s Projektno enoto za delovanje sistema na MDDSZ lahko
razberemo, da so koordinatorji na tej relaciji pričakovali več sodelovanja, soodločanja, skupnega
načrtovanja aktivnosti, osebnega stika z zaposlenimi na Projektni enoti, strateško in strokovno
vodenje, suport, usmerjanje in podporo, ažurne ter jasne odgovore. To, da so bili koordinatorji v zelo
zahtevnem in občutljivem začetnem obdobju izvajanja projekta brez vodstva in podpore ocenjujejo
izrazito negativno. Takrat so bili prepuščeni samim sebi, svoji iznajdljivosti in presojam, kar pomeni, da
so se na ta način lahko izoblikovale različne prakse obravnave uporabnikov, odločanja in delovanja
koordinatorjev. Z upoštevanjem popravkov in dopolnil Navodil in obrazcev za delo koordinatorjev
socialne aktivacije, ki jih bodo še pred začetkom drugega cikla socialne aktivacije dobili koordinatorji,
lahko pričakujemo (vsaj v določeni meri) preseganje teh nastalih razlik.
Če izpostavimo še ocene sodelovanja z izvajalci programov socialne aktivacije, lahko ugotovimo, da
koordinatorji na splošno več negativnih kritik namenjajo dolgim programom; kratki so dolžni več
pozitivnih in pohvalnih ocen. Več izvajalcem dolgih programov je po ocenah koordinatorjev skupno to,
da so pri svojem delu z udeleženci nestrokovni in nekompetentni, zato koordinatorji pogosto pogrešajo
vključitev zunanjih strokovnjakov, ki bi znali primerno in ustrezno nasloviti določene problematike
udeležencev. Vsebine so pogosto premalo konkretne, suhoparne in neprilagojene heterogenim
skupinam udeležencev programov, premalo je povezovanja z delodajalci, celostne obravnave in
individualnega dela z uporabniki. V nekaterih okoljih izvajalci programov peljejo program povsem po
svoje, pri tem pa ne sodelujejo s koordinatorji. Omenjajo tudi vprašljive cilje in namene nekaterih
izvajalcev programov (npr. samopromocija organizacije).
Na drugi strani pa koordinatorji izpostavljajo tudi izvajalce programov, ki delajo zelo strokovno, se
povezujejo z delodajalci na regionalni ravni ter uporabnikom ponujajo vsebine, skozi katere bodo lahko
razvili in pridobili pomembne veščine in kompetence. V nekaterih programih se tudi že kažejo pozitivni
rezultati pri udeležencih. Nekateri so na primer zaradi vključitve v programe v svojem vsakdanu
ponovno vzpostavili strukturo dneva, v določenem smislu tudi pozitivno rutino. Kljub nihanju
motivacije v programu vztrajajo, saj so v skupini vzpostavili prijetno vzdušje, med udeleženci pa so se
spletle prijateljske vezi.
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Nekaterim koordinatorjem poseben izziv predstavljajo uporabniki, ki so se vključili v program socialne
aktivacije, v njem vztrajajo ter ga bodo najverjetneje tudi zaključili. Gre za uporabnike, ki so se v
programih našli, se počutijo dobro, so pridobili nova poznanstva, si razširili socialno mrežo ter si za čas
vključenosti v program do določene mere tudi uredili življenje. Bojijo se, da je učinek programa le
kratkotrajen ter da se bodo ljudje po zaključku programa, če se ne bodo v kratkem času zaposlili, vrnili
nazaj v vsakodnevno rutino, ki so jo živeli pred vključitvijo v program. Delo s temi uporabniki v zadnji
fazi projekta, iskanje primernih izhodov ter delo na dolgotrajnih rešitvah jim predstavlja poseben izziv.
Na splošno pa ugotavljamo, da je večina koordinatorjev celotnemu projektu socialne aktivacije
naklonjena. Za svoje delo so motivirani, čutijo, da delajo nekaj dobrega, smiselnega in koristnega. Delo
koordinatorja (tako v smislu dela z uporabniki kot tudi sodelovanje z drugimi koordinatorji in deležniki
v lokalnem in regionalnem okolju) jih izpolnjuje in navdihuje. Skozi delo koordinatorja lahko z ljudmi v
stiski res poglobljeno individualno delajo, vzpostavijo sodelujoč in spoštljiv delovni odnos, v katerem
je prostor za krepitev moči in soustvarjanje rešitev. Le tisti koordinatorji, ki niso zadovoljni s programi,
ki se v njihovem okolju izvajajo, ki ne verjamejo, da bodo uporabniki v njih lahko kaj pridobili, so do
celotnega projekta nekoliko bolj zadržani.
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6 Izkušnje, pogledi in ocene CSD
6.1 CSD in sistem socialne aktivacije
Centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) so najpomembnejše izvajalske organizacije na področju
socialnega varstva. Organizirani so na lokalnem nivoju, vseh je 62. CSD izvajajo dodeljevanje pravic iz
javnih sredstev, odvisnih od materialnega položaja posameznika oz. družine po ZUPJS (DSP, varstveni
dodatek, otroški dodatek, državna štipendija, različne subvencije in oprostitve plačil), denarnih pravic
iz naslova starševskega in družinskega varstva, nudijo različne storitve posameznikom in družinam v
socialnih stiskah, težavah in kriznih življenjskih situacijah ter izvajajo druge dejavnosti na področju
socialnega varstva po zakonih in javnih pooblastilih.
Prvotno so bili CSD predvideni kot enotna vstopna točka za sistem SA, kar bi pomenilo, da bi strokovni
delavci CSD pripravljali nabore kandidatov za vse programe SA oz. usmerjali svoje uporabnike
(prejemnike DSP z različnimi kompleksnimi težavami) v ustrezne programe SA. Socialna aktivacija je
bila predvidena kot eden od treh stebrov reorganizacije CSD (poleg tega še informativni izračun za vse
letne pravice iz javnih sredstev ter nova organizacijska struktura CSD z uvedbo območnih CSD) in tudi
RME (s koordinatorji) so bili oblikovani glede na predvidene območne CSD (z namenom, da se po
zaključku pilotnega projekta sistem SA prelije v sistem dela CSD). Glede na to, da so (splošno rečeno)
ciljna skupina za programe socialne aktivacije osebe, ki so dolgotrajno brezposelne in zaradi različnih,
kompleksnih socialnih problematik in stisk zelo težko zaposljive, ter se preživljajo s socialnimi transferji
(predvsem DSP), bi umestitev socialne aktivacije v delo CSD pomenila smiselno nadgradnjo
strokovnega dela CSD z uporabniki (bolj individualno delo z dolgotrajnimi prejemniki DSP), predvsem s
tistimi, ki so dolgotrajni prejemniki DSP in še imajo potencial zaposljivosti, vendar morajo predvsem
najprej razrešiti svoje socialne problematike in se opolnomočiti.
Ob dejanski vzpostavitvi sistema SA je MDDSZ zaradi različnih razlogov28 vpeljalo rešitev dveh vstopnih
točk za programe SA, in sicer UD za dolge programe SA in CSD za kratke programe tipa A in tipa C.
Na vsakem CSD je bila določena kontaktna oseba za SA (strokovni delavec), ki je ključna oseba, na
katero se obračajo koordinatorji SA, UD in tudi MDDSZ, ko gre za nabor kandidatov za vključitev v
kratke programe SA. Pri delu v okviru SA, torej pri naboru ustreznih kandidatov za programe SA (in tudi
pri sodelovanju na informativnih delavnicah za kandidate za vključitev v programe) pa znotraj
posameznega CSD lahko sodeluje tudi več strokovnih delavcev CSD, odvisno od organizacije dela
konkretnega CSD. S spletnim vprašalnikom, ki smo ga naslovili na kontaktne osebe za SA na CSD, smo
zbrali izkušnje, mnenja in ocene kontaktnih oseb za SA na CSD iz dosedanjega dela v okviru socialne
aktivacije.29

28

Šlo je za praktično organizacijske razloge, pa tudi za dejstvo, da je bil odnos nekaterih CSD do načrtovanega
projekta SA precej ambivalenten, ter da so CSD poudarjali, da so strokovni delavci preobremenjeni in jih ni
mogoče še dodatno obremenjevati z novim projektom. MDDSZ je z opredelitvijo dveh vstopnih točk za programe
SA namensko znižalo prej načrtovano obremenitev CSD z delom v okviru projekta SA
29
Kontaktne osebe za SA na CSD smo sicer zaprosili, da se pred oz. ob odgovarjanju na vprašalnik posvetujejo
tudi z drugimi strokovnimi delavci v okviru CSD (na katerem so zaposleni), da bi tako odgovori v vprašalniku
odražali ocene CSD, ne le posamezne kontaktne osebe.
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Delovno področje oseb, ki na CSD sodelujejo pri projektu socialne aktivacije (so kontaktne osebe za SA
ali samo sodelujejo pri naboru kandidatov za kratke programe SA), je (glede na odgovore iz spletnega
vprašalnika) najpogosteje dodeljevanje pravic iz javnih sredstev (kar v 98,2 % primerov). Približno
tretjina jih dela tudi na področju prve socialne pomoči, slaba tretjina pa jih dela tudi na drugih
področjih. Med slednjimi največkrat omenjajo starševsko varstvo in socialnovarstvene storitve, npr.
delo na področju družin in družinskih razmer, nekateri pa navajajo tudi Zavetišče za brezdomce, Center
za pomoč in področje duševnega zdravja.

6.2 Izobraževanja in usposabljanja
MDDSZ je že v obdobju priprav na projekt socialne aktivacije obveščalo direktorje CSD in tudi strokovne
delavce o načrtovanju socialne aktivacije in pomenu te za delo CSD z uporabniki. Z vprašalnikom smo
preverjali ali kontaktne osebe na CSD menijo, da so imeli pred začetkom izvajanja projekta SA na CSD
že jasne informacije o njegovem namenu. Spraševali smo jih tudi o njihovi izkušnji in oceni
enodnevnega izobraževanja za kontaktne osebe UD in CSD.
Pri vprašanju, če so imeli pred začetkom izvajanja projekta socialne aktivacije sodelujoči s CSD že jasne
informacije o njegovem namenu, so na lestvici od 1 do 5 v povprečju odgovorili s 3,56, nekoliko nižja
(3,35) pa je ocena glede informacij o okvirnem poteku izvajanja projekta.
Kontaktne osebe za SA na CSD večinoma pojasnjujejo, da so bile informacije, ki so jih CSD dobili o
samem projektu in njegovem namenu, sicer sorazmerno jasne, vendar preveč splošne. Ni bilo
konkretnih, natančnih informacij, kako bo potekal nabor kandidatov za programe, kakšne bodo vsebine
programov, kakšna bo narava programov, njihov namen in cilj, kdo bo izvajal programe (izvajalske
organizacije). Precej CSD je zmotilo večkratno spreminjanje časovnice, prilagajanje navodil in
časovnega zamika začetka programov, pri čemer so dobili občutek, da uporabniki ob čakanju v
nevednosti izgubljajo zaupanje v projekt, preobremenjeni strokovni delavci na CSD pa jim težko
pomagajo (ohranjajo njihovo motivacijo). V kontekstu slabše informiranosti pred začetkom izvajanja
CSD poudarjajo, da jim tudi koordinatorji SA (s katerimi sicer dobro sodelujejo) dolgo časa niso znali
svetovati (tudi oni niso imeli informacij).
Kar nekaj CSD je glede informacij, ki so jih dobivali v zvezi s projektom, tudi bolj ostro kritičnih;
najpogosteje so izpostavili naslednje:
-

-

Vse informacije CSD dobijo zelo pozno, informacije in navodila se spreminjajo zadnji hip, dopisi
so pogosto nejasni.
Nejasno ostaja, kaj bodo uporabniki z vključitvijo v programe sploh pridobili, kaj se bo za njih
spremenilo, kaj bo z uporabniki po zaključku programov in kaj jim bo udeležba prinesla.
Prav tako ni (bilo) jasno, kaj bo socialna aktivacija dejansko prinesla strokovnim delavce na
CSD. V navodilih je bilo delo strokovnih delavcev CSD podcenjeno, šele kasneje se je izkazalo,
da bo potrebno delati tudi z uporabnikom po izhodu iz programa (za tiste, ki se ne bodo
zaposlili ali šli v kak drug program), ga spremljati.
V začetku je bilo predstavljeno, da bodo več dela naredili koordinatorji SA, zdaj pa večina dela
pade na strokovne delavce CSD. Smiselno bi bilo, da bi z uporabniki po zaključku programa še
naprej delali koordinatorji SA, jih spremljali, usmerjali.
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-

-

Delitev nalog med CSD in koordinatorji SA ni jasna, niso jasni načini sodelovanja, načini
beleženja podatkov o uporabnikih, pravno-formalne razmejitve.
Nekaterim CSD se zdi aktivacija (v smeri zaposlitve) naloga ZRSZ, zato občutijo svojo vlogo v
sistemu SA kot obremenitev CSD z nalogo ZRSZ, pri čemer pa CSD za to niso dobili nobenih
dodatnih kadrov.
Obremenjenost strokovnih delavk je že tako velika, socialna aktivacija pa za CSD pomeni še
dodatno obremenitev, ki se nikjer ne upošteva.

Velika večina kontaktnih oseb za SA na CSD, ki so odgovorili na vprašalnik (92,7 %), se je tekom priprav
na izvajanje projekta SA udeležila krajšega izobraževanja o tem, kako razumeti socialno aktivacijo ter
o samih postopkih dela v okviru projekta. Njihova mnenja glede učinkov izobraževanja so precej
deljena. Načeloma se strinjajo, da so izobraževanja močno pripomogla k njihovemu razumevanju
konteksta projekta (povprečna ocena 3,7 na lestvici od 1 do 5), poleg tega so se jim predavatelji v veliki
meri zdeli razumljivi in jasni (3,8), nižja pa je njihova ocena učinka, ki naj bi ga izobraževanja imela na
razumevanje bodočega načina dela (3,5).
Večini (povprečna ocena 3,6) so se na izobraževanjih podane vsebine zdele relevantne za njihovo delo,
v manjši meri se jim zdi, da bi moralo biti usposabljanje obsežnejše (3,5), bolj pogosto pa je mnenje,
da bi moralo biti bolj praktično naravnano (3,7), kar se omenja kot glavna pomanjkljivost usposabljanj.
Tako so udeleženim na izobraževanjih manjkale konkretne predstavitve programov in konkretni
odgovori na dileme, nekateri deli predavanj pa naj niti ne bi bili vezani na SA ali pa so jim bili znani že
od prej. Nekateri kot enega izmed razlogov za težave pri prvotnem soočanju s projektom omenjajo tudi
redkost izobraževanj nasploh.
Slika 6.1: Povprečne ocene (strinjanje s trditvami) glede izkušenj na izobraževanju
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Kontaktnim osebam za SA na CSD se informacije, ki jih pridobijo o izvajanju projekta, v podobni meri
zdijo jasne (4,4) in natančne (4,4). Navodila, ki so jih prejeli glede priprave nabora kandidatov za
programe, so se večini zdela pravočasna (4,2), še v večji meri pa jasna (4,6).
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Respondenti gradiva in navodila, ki so jih (večinoma s strani MDDSZ) prejeli v procesu priprave na delo
pri projektu, v veliki meri ocenjujejo pozitivno. Praktično vsi se strinjajo, da jim je bilo tovrstno gradivo
v pomoč, navajajo pa predvsem vzorce dokumentov, opise programov, navodila za vnos v bazo,
zapisnike aktivov, zloženke in podobno gradivo, ki so ga dobivali na izobraževanjih in po elektronski
pošti.

6.3 Izkušnje z naborom kandidatov za programe SA
Kot že omenjeno, so CSD v obdobju 2017/maj 2018 predstavljali vstopno točko le za kratke programe
tipa A in tipa C (za te programe so CSD pripravili seznami kandidatov za vključitev).
Pri pripravi nabora kandidatov dobra polovica CSD poroča, da niso naleteli na težave (53,7 %), skoraj
40 % respondentov pa poroča o težavah.
Vsi CSD, ki so izpolnili vprašalnik (njihove kontaktne osebe za SA), so s kandidati za vključitev v (kratke)
programe opravljali tudi predhodne razgovore, pri čemer so tri petine (60,5 %) CSD razgovore opravile
z vsemi kandidati, slaba četrtina (23,7 %) z večino, slaba šestina (15,8 %) pa le z manjšino. Prav vsi
izmed tistih, ki so opravljali razgovore, so to počeli osebno, več kot 70 % pa jih je to počelo tudi preko
telefona ali drugače.
Kontaktne osebe za SA na CSD v odgovorih pogosto omenjajo, da so se pri motiviranju kandidatov za
vstop v (kratke) programe soočali z velikimi težavami. Nekaterim CSD je motiviranje olajšalo dobro
poznavanje uporabnikov. Kot težava se (pri prvem motiviranju, v prvem ciklu) omenja pomanjkanje
konkretnih informacij o sami praktični izvedbi delavnic, ki bi jih lahko udeležencem povedali vnaprej in
jih na ta način lažje pripravili za vstop v programe. Kandidati imajo raznih delavnic pogosto že dovolj in
v njih ne vidijo očitnega smisla in namena, lažje pa se jih nagovori, če sploh pridejo na predstavitev –
mnogo jih namreč sodelovanje zavrne že vnaprej.
Motiviranje respondentov za vključitev v programe olajša določeno plačilo za vključitev v delavnice,
sicer pa kandidate motivira npr. možnost (kasnejše) vključitve v javna dela. Kontaktne osebe za SA na
CSD predlagajo zelo oseben pristop, osredotočen na specifične prednosti, ki bi jih imela vključitev v
programe za vsakega posameznika.
Kot najprimernejše kandidate za programe socialne aktivacije CSD največkrat (približno vsak tretji
respondent) omenjajo dolgotrajno brezposelne in tiste, ki so že nekaj časa neaktivni in imajo pogosto
tudi šibko socialno mrežo. Nekateri (sicer redki) respondenti po drugi strani navajajo tudi ljudi, ki še
niso dolgo brezposelni in imajo še dovolj motivacije za vključitev v tovrstne programe. Večkrat se kot
potencialni kandidati tako omenjajo mladi, torej tisti, ki šele vstopajo na trg dela. V odgovorih se
večkrat pojavlja tudi pogoj, da uporabniki nimajo resnejših zdravstvenih ali osebnostnih težav, je pa,
po mnenju respondentov s strani CSD, program primeren za tiste z resnejšo socialno problematiko.
Kot glavne težave pri naboru kandidatov za programe CSD prepoznavajo kratek čas za nabor
kandidatov v programe, ob tem pa tudi nepripravljenost, nezainteresiranost kandidatov za
sodelovanje, kar zahteva veliko truda udeleženih v procesu nabora. Hkrati so se pri nekaterih
kandidatih za programe pojavljale določene omejitve, npr. vezane na neznanje slovenskega jezika (ob
tem se pojavlja želja po prevajalcih) ali pa na oddaljenost od kraja izvajanja delavnic (odvisnost od
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nezanesljivega, časovno slabo organiziranega lokalnega prometa). Ker se nekateri kratki programi
začnejo izvajati v poletnih mesecih (torej v času šolskih počitnic in manj stalnega javnega prometa), je
zanje težje pridobiti uporabnike. Po mnenju nekaterih letni čas vpliva tudi na možnost zaposlovanja –
poleti naj bi bilo več možnosti zaposlitev za določen čas.
Dodatno težavo pri nekaterih kandidatih predstavljajo njihove težave z duševnim zdravjem, odvisnost
ipd. Glede na to, da se seznam potencialnih kandidatov na vse te načine hitro krajša, se lahko za malce
problematično izkaže še omejujoča starostna meja pri dolgih programih (do 49 let), dodaten osip pa
lahko povzroči tudi prevelik časovni razmak med seznanitvijo s programi in dejanskim začetkom
programa.
Večina kontaktnih oseb za SA na CSD, ki so izpolnili vprašalnik (83 %), se je udeležila informativnih
delavnic, pri čemer je 12 % respondentov delavnice tudi organiziralo, še dodatnih 49 % pa je
organizatorjem nudilo podporo. Večini CSD se delavnice zdijo nujne in bi jih večina tudi v prihodnje
izvajala na podobne načine kot doslej, izboljšali pa bi jih denimo še z izkušnjami prejšnjih udeležencev
programa. Kot primer dobre prakse navajajo sodelovanje izvajalca programa, koordinatorja socialne
aktivacije in strokovnega delavca CSD pri izvedbi samih delavnic. Kot še en dodaten vidik izvajanja
delavnic se omenja nujnost prilagajanja razlage prisotni populaciji, kar so izvajalci načeloma že počeli.
Kot glavno pomanjkljivost delavnic nekateri omenjajo preveliko število udeležencev posamičnih
delavnic, navedena pa je tudi želja po tem, da bi lahko izvajalci in koordinatorji SA na informativnih
srečanjih že takoj predstavili programe.
Tudi v tem kontekstu se torej kot težava kaže pomanjkanje informacij, ki naj bi do CSD prihajale po
kosih in niso predstavljale dovolj konkretnih odgovorov na konkretna vprašanja, to pa CSD pogosto
ujame nepripravljene, ko so najbolj zasuti z delom in se težko soočijo z vsemi omenjenimi specifikami
programov socialne aktivacije.

6.4 Izkušnje z izvajalci in ocene izvajanja kratkih in dolgih programov SA
V času priprave prvega vmesnega poročila (maj/junij 2018) se izvajajo (ali so se v prvem ciklu že izvedli)
kratki programi tipa A in tipa C ter dolgi programi.30 Kontaktne osebe za SA na CSD (v regijah, kjer se
izvajajo oz. so se izvedli kratki in/ali dolgi programi SA) smo povprašali o njihovi oceni kakovosti dela
izvajalcev programov ter kako pogoste stike imajo z izvajalci posameznih programov. Namen tega
spraševanja ni bil ocenjevati delo posameznih izvajalcev programov (kar na ta način, s splošnim
vprašanjem, tudi ni mogoče, poleg tega pa pogled s strani CSD predstavlja oceno le enega od
deležnikov)31, ampak pridobiti splošen vtis o izkušnji strokovnih delavcev CSD z izvajalci programov SA
in o tem, kako zadovoljni so z izvajanjem programov.
Kontaktne oseba za socialno aktivacijo na CSD so kakovost dela izvajalcev kratkih programov v
povprečju ocenili zelo dobro, z oceno 4,4 (na lestvici od 1 do 5), pri čemer so programe tipa A v

30

Kratki programi tipa B se v obdobju 2017/2018 ne izvajajo (javni razpis je bil razveljavljen s strani MDDSZ),
vmesni (hibridni) programi pa se bodo začeli izvajati šele od poletja 2018 naprej. Pregled programov SA, ki so se
oz. se izvajajo v obdobju 2017/2018 (do konca maja 2018) je v poglavju 3 in Prilogi 1.
31
S programi SA in izvajalci, njihovimi dobrimi in slabimi praksami se bomo podrobneje ukvarjali v naslednjem
vmesnem poročilu.
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povprečju ocenili nekoliko višje (4,5) kot programe tipa C (4,4). Ker se izvaja več programov tipa A kot
tipa C, so bili programi tipa A s strani kontaktnih oseb na CSD tudi večkrat navedeni (in ocenjeni).
Nižja od ocene kakovosti dela izvajalcev kratkih programov je povprečna ocena kakovosti dela
izvajalcev dolgih programov (3,6), v negativnem smislu pa izstopajo predvsem programi enega
izvajalca. Kontaktne osebe za SA na CSD so svoje ocene večinoma oblikovale na podlagi pogovorov z
uporabniki in s koordinatorji socialne aktivacije. Glede same izbire programov nekateri respondenti
opozarjajo na prestroge (in finančno prezahtevne) razpisne pogoje za izvajalce, zaradi česar izpade
precej primernih organizacij. Nekateri respondenti pa ugotavljajo, da primernih izvajalcev znotraj
njihove mreže ni.
Slika 6.2: Povprečna ocena kakovosti dela izvajalcev programov
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Kontaktne osebe za SA na CSD kot težavo pri programih SA prepoznavajo pomanjkanje več različnih
aktivnosti, ki bi bile bolj prilagojene potrebam kandidatov. V tem kontekstu pogosto omenjajo slabo
finančno stanje določenih izvajalcev, sicer pa jih je zmotil tudi neizkušen in neprimeren izvajalski kader,
ki naj bi bil pogosto odgovoren za nižanje kakovosti programov.
CSD, oz. kontaktne osebe za SA na CSD, z izvajalci programov SA sicer v povprečju nimajo veliko stikov.
Nekoliko bolj pogosto imajo stike z izvajalci kratkih programov, manj pa z izvajalci dolgih programov.
To je verjetno povezano z dejstvom, da so bili CSD vstopna točka (zadolženi za nabor kandidatov za
programe) za kratke programe (tipa A in tipa C), medtem ko so bili vstopna točka za dolge programe
(nabor kandidatov) uradi za delo.
Pri kratkih programih je bilo več kot dve tretjini respondentov s strani CSD z izvajalci v stiku le enkrat
na nekaj mesecev (36,8 %) ali pa sploh ne (31,6 %). Manj kot 8 % respondentov ima z izvajalci kratkih
programov stike tedensko, približno trikrat pogostejši pa je bil odgovor »mesečno«. Za dolge programe
je velika večina respondentov s strani CSD povedala, da so z izvajalci v stikih zelo redko, slabih 60 %
respondentov pa stikov z izvajalci dolgih programov sploh nima. Le 2 % respondentov sta z izvajalci
dolgih programov v stikih redno, torej vsak teden.

67

Sliki 6.3 in 6.4: Pogostost stikov CSD z izvajalci kratkih programov SA in z izvajalci dolgih programov SA
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6.5 Sodelovanje z deležniki
CSD so relativno zadovoljni s sodelovanjem z različnimi deležniki pri projektu socialne aktivacije. Še
najnižje ocene (v povprečju 3,8) so prisodili sodelovanju z MDDSZ, malce bolje pa so ocenili sodelovanje
z izvajalci programov (4,0), čeprav tudi pri tem opozarjajo na dokaj slab pretok informacij in na
nepripravljenost nekaterih izvajalcev za delo z vključenimi uporabniki. Tudi pri sodelovanju z MDDSZ
kontaktne osebe na CSD pogrešajo boljši pretok informacij, navodila, ki jih prejemajo, a se jim pogosto
zdijo nejasna, MDDSZ pa se jim ne zdi dovolj seznanjeno z delom (postopki dela) CSD. Nekateri
respondenti (kontaktne osebe na CSD) so tako dobili občutek, da se koncept socialne aktivacije ves čas
spreminja. Drugi pa opozarjajo, da bi moralo MDDSZ najprej predvsem zagotoviti kakovostne
izvajalske organizacije (izvajalce programov).
CSD so boljšo oceno pripisali sodelovanju z ZRSZ (uradi za delo) in z ostalimi CSD. Pri uradih za delo
nekateri respondenti sicer pogrešajo več odzivnosti in pripravljenosti na sodelovanje nasploh. Menijo,
da bi uradi lahko zagotovili večje število kandidatov, četudi slednji pravijo drugače. Izpostaviti velja
morda še primer dobre prakse, ko CSD in UD skupaj pregledata potek dela za vsakega posameznika in
na podlagi tega pripravita načrt nadaljnjega dela. Tudi pri odnosih z drugimi CSD mnogi respondenti
poudarjajo, da so stiki pozitivni, a redki in nesistematični, ob čemer razmišljajo, da bi bilo povezovanje
(vsaj na ravni regije) in tvorjenje nekakšnih aktivov zelo koristno.
CSD so v dosedanjem poteku dela v okviru socialne aktivacije daleč najbolj zadovoljni s sodelovanjem
s koordinatorji SA (4,6), saj ga praktično vsi ocenjujejo pozitivno in ga označujejo za korektno, redno,
vzorno. Poudarjajo, da je komunikacija tekoča in da jim koordinatorji SA informacije sporočajo
pravočasno. Nekateri so sicer glede sodelovanja s koordinatorji SA omenili njihovo neusklajenost glede
kvalitetne obravnave uporabnikov, pa morda tudi oddaljenost od izvajalcev programa, zaradi česar naj
bi bili občasno tudi manj odzivni, manj proaktivni in vpeti v dogajanje. Porazdelitev vlog se poleg tega
nekaterim respondentom ne zdi povsem idealna, saj CSD ostane veliko »papirologije« in spremljanja
oseb, poleg tega morajo CSD po zaključku programov spet delati z vključenimi osebami, čeprav bi jih
lahko še naprej spremljali koordinatorji SA, ki so zaposleni prav za ta namen.
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Koordinatorji SA so največkrat tudi tisti, na katere se CSD obrnejo v primeru težav, redkeje pa se CSD v
primeru težav povezujejo med sabo ali posvetujejo z uradi ali z MDDSZ.
Slika 6.5: Zadovoljstvo (povprečne ocene) s sodelovanjem z deležniki v okviru projekta SA
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6.6 Splošna ocena poteka projekta socialne aktivacije
Glede povezave med programi SA in delom medinstitucionalnih komisij ZRSZ in CSD, velika večina (80
%) kontaktnih oseb za SA na CSD, ki so izpolnili vprašalnik, meni, da programi socialne aktivacije lahko
vplivajo na delo medinstitucionalnih komisij, da pa se oboje ne povezuje povsem samoumevno.
Programe SA večinoma vidijo kot koristne za boljše sodelovanje v medinstitucionalnih komisijah,
čeprav se jim je sodelovanje že prej zdelo na visokem nivoju. Zdaj lahko prihaja do izmenjevanja
konkretnejših informacij in skupnega načrtovanja dela z uporabniki, ki jih obravnavajo
medinstitucionalne komisije, kot potencialno izboljšavo pa vidijo vključevanje koordinatorjev SA v delo
komisij.
CSD imajo glede vprašanja, če obstoječi programi socialne aktivacije zadovoljivo odgovarjajo na
potrebe uporabnikov, zelo deljena mnenja. Dobra polovica (51,3 %) jih na vprašanje odgovarja
pritrdilno, le nekaj odstotkov manj (48,7 %), pa v pravi učinek programov dvomi.
Kot pomanjkljivosti programov izpostavljajo, da ti niso dovolj raznoliki, dovolj praktični ali dovolj
fleksibilni ter so pogosto izvedeni na neprimernih mestih ob neprimernih urah. Poleg tega CSD
ocenjujejo, da programi ne zajamejo vseh primernih uporabnikov, nasploh pa opažajo pomanjkanje
programov prilagojenih določenim težje zaposljivim uporabnikom. Nekateri respondenti opozarjajo
tudi na neprimernost trajanja programov, saj naj bi bili dolgi programi za marsikoga predolgi, kratki pa
prekratki, da bi zares dosegli viden učinek, kar pomeni, da je marsikje smiselno izvajanje hibridnih
programov.
Nasploh kontaktne osebe za SA na CSD pogrešajo več vidnih učinkov programov. Želijo si, da bi
kandidati po zaključku programov lažje prehajali v druge aktivnosti in se morda zaposlili, po drugi strani
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pa nekateri tudi poudarjajo, da bi morala biti vključenost v program bolj zavezujoča in bi izstop moral
imeti posledice. Od štiriinpetdesetih respondentov jih je pet (9,3 %) izrazilo vtise, da bi bile za
neudeležbo v delavnicah ali za neupravičen izstop iz njih potrebne sankcije, še šest pa jih pri različnih
vprašanjih odsotnost sankcioniranja omenja kot vsaj nekoliko problematično in kot glavni razlog, da so
kandidati za vstop manj motivirani.
V splošnem se zdi, da so na CSD večinoma zadovoljni s programi socialne aktivacije in pozdravljajo
njihovo uvajanje ter izvajanje, imajo pa številne predloge za izboljšave. Predlogi se pogosto sučejo
okrog možnosti konkretnih izhodov iz programov, predvsem stikov z delodajalci in vključitvijo v delovni
proces. Tako respondenti s CSD menijo, da bi vsebine programov lahko bile bolj konkretne, večkrat bolj
izbirne, prilagojene raznim profilom kandidatov, bolj vezane na delodajalce in bolj drugačne od
običajnih programov ZRSZ. Programe SA kot najbolj uporabne in smiselne tako vidijo v kontekstu
opolnomočenja uporabnikov, njihove vključitve v družbo, resocializacije, graditve osebnostne rasti in
samopodobe.
Večina CSD sicer poudarja, da jim sodelovanje v programih socialne aktivacije nalaga precej dodatnega
dela (motivacija uporabnikov, pisanje vabil, dogovorov, vnašanje v baze podatkov), ki se pogosto čuti
tudi kot veliko breme, a hkrati verjamejo, da je to načeloma vredno, ker se povezuje z njihovim
siceršnjim delom in je še ena nova možnost, ki jo lahko ponudijo uporabnikom. Respondenti sicer
večkrat omenjajo, da gre za dodatno delo predvsem v prvi fazi (fazi motiviranja uporabnikov), kasneje,
ko programi že potekajo, pa je dela manj in ga lažje integrirajo v svoje siceršnje naloge. Tudi tu pa je
omenjena kadrovska podhranjenost CSD, ki je dodaten razlog, da so nekaterim tovrstne naloge
nekoliko v breme.

70

7 Izkušnje pogledi in ocene UD
7.1 Umestitev UD v sistem SA
Na področju zaposlovanja in dela z brezposelnimi osebami je najpomembnejša izvajalska organizacija
ZRSZ oz. njegova mreža območnih služb in uradov za delo. ZRSZ (poleg drugih storitev, npr. tistih za
delodajalce) brezposelnim osebam zagotavlja strokovno pomoč pri vključevanju v zaposlitev, izvaja
storitve posredovanja zaposlitve brezposelnim osebam in skrbi za izvajanje programov aktivne politike
zaposlovanja. ZRSZ je organiziran tri-nivojsko (centralna služba, območne službe in uradi za delo). Delo
z brezposelnimi osebami poteka na nivoju uradov za delo, ki jih je skupaj 58.
Posamezniku, ki se kot brezposelna oseba prijavi na UD, je dodeljen svetovalec za zaposlitev, s katerim
nato pripravita zaposlitveni načrt, ki se po potrebi dopolnjuje ali spreminja ob vsakem dogovorjenem
periodičnem obisku brezposelne osebe pri svetovalcu za zaposlitev. Svetovalci za zaposlitev
brezposelnim posameznikom predlagajo vključitev v programe APZ, ki so oz. bi bili zanje primerni in
ustrezni. V tem kontekstu je ZRSZ že dlje časa ugotavljal, da programi APZ niso primerni za dolgotrajno
brezposelne in težko zaposljive osebe, ki imajo kompleksne socialne problematike, ki ovirajo njihovo
zaposljivost. Potreba po programih, ki bi naslavljali tudi socialne problematike dolgotrajno
brezposelnih oseb, je bila s strani ZRSZ večkrat izražena.
Z vidika osebe, ki je nezaposlena in ima izražene različne socialne problematike, je prijava pri ZRSZ kot
brezposelna oseba nujna, saj je ta pogoj za prejemanje DSP (o katerem sicer odloča CSD). Posledično
se kot iskalci zaposlitve pri ZRSZ prijavljajo tudi osebe, ki so zelo težko zaposljive ali zaposlitve sploh
niso zmožne iskati, saj si na ta način zagotovijo prejemanje DSP.
V sistemu SA so bili kot enotna vstopna točka za programe SA najprej predvideni samo CSD, čeprav je
bilo ves čas predvideno tesno sodelovanje CSD in UD pri naboru kandidatov za programe SA. Med
vzpostavitvijo sistema SA se je pokazalo, da je smiselno vzpostaviti dve vstopni točki v programe SA,
tako da so vstopna točka postali tudi UD.
Na vsakem UD je bila določena kontaktna oseba za SA (strokovni delavec), ki je ključna oseba, na katero
se obračajo koordinatorji SA, CSD in tudi MDDSZ, ko gre za nabor kandidatov za vključitev v dolge
programe SA. Pri delu v okviru SA, torej pri naboru ustreznih kandidatov za programe SA (in tudi pri
sodelovanju na informativnih predstavitvah za kandidate za vključitev v programe) pa znotraj
posameznega UD lahko sodeluje tudi več strokovnih delavcev UD, odvisno od organizacije dela
konkretnega UD. S spletnim vprašalnikom, ki smo ga naslovili na kontaktne osebe za SA na UD, smo
sorodno kot pri kontaktnih osebah CSD, vendar s poudarki relevantnimi za kontaktne osebe UD, zbrali
izkušnje, mnenja in ocene kontaktnih oseb za SA na UD iz dosedanjega dela v okviru socialne aktivacije.
Posredovali smo ga 58 UD, izpolnilo ga je 56 UD, to pa predstavlja 97 % vseh UD.
Preverili smo, koliko oseb, zaposlenih na UD sodeluje pri izvajanju projekta socialne aktivacije.
Najpogosteje (42 %) sodeluje le ena kontaktna oseba, sledijo UD z dvema kontaktnima osebama (teh
je 22 %), manjši delež je teh s tremi kontaktnimi osebami (9,1 %), ali petimi kontaktnimi osebami (7,3
%), na ostalih UD pa se s tem ukvarja večje število zaposlenih (navajajo od 4 do 30 oseb). Na enem UD
trenutno v projektu socialne aktivacije ne sodeluje še nihče.

71

7.2 Izobraževanja in usposabljanja
MDDSZ je že v obdobju priprav na projekt socialne aktivacije obveščalo vodstvo ZRSZ oz. centralno
službo, mrežo območnih služb ter strokovne delavce na uradih za delo o načrtovanju socialne aktivacije
in pomenu te za delo CSD z uporabniki. Z vprašalnikom smo preverjali, ali kontaktne osebe na UD
menijo, da so imeli pred začetkom izvajanja projekta SA na UD že jasne informacije o njegovem
namenu in okvirnem poteku izvajanja projekta. Spraševali smo jih tudi o njihovi izkušnji in oceni
enodnevnega izobraževanja za kontaktne osebe UD in CSD.
Pri vprašanju, če so imele pred začetkom izvajanja projekta socialne aktivacije kontaktne osebe UD že
jasne informacije o njegovem namenu in o okvirnem poteku izvajanja projekta, so podobno kot
kontaktne osebe CSD, na lestvici od 1 do 5 v povprečju odgovorili s 3,4.
Tisti UD, ki navajajo slabšo informiranost o namenu projekta in slabše razumevanje okvirnega poteka
izvajanja projekta pred pričetkom projekta, vzroke pripisujejo temu, da projekt predstavlja novost v
njihovem delu, kar pomeni, da so se sproti učili in pripravljali na projekt. Ti UD so o namenu in vsebini
projekta prejeli le osnovne informacije, podrobnosti niso poznali. Deležni so bili različnih in tudi
nasprotujočih si informacij (npr. o terminu pričetka, dolžini projekta), zato so težko izluščili relevantne
informacije. Nekatere je zmotilo tudi to, da se je projekt začel izvajati v poletnem času, ko je večje
število zaposlenih odsotnih, zato je bilo težje organizirati delo. Terminski plan pričetka izvajanja
projekta se je zamikal, za vzroke zamika nekateri UD niso dobili pojasnil, ocenjujejo, da tehnična
podpora ni bila dovolj ažurna. Poleg tega izvajalci programov dolgo časa niso bili znani, ali pa še niso
imeli načrtovanih vsebin programov. Nekateri UD niso prejeli niti splošnih usmeritev, na splošno pa so
imeli premalo konkretnih informacij o vsebini in poteku programov. Nekateri izpostavljajo, da so še
največ informacij prejeli od koordinatorjev SA. Kot pomanjkljivost izpostavljajo tudi, da so bile
informacije podane v zadnjem trenutku in so morali nabor kandidatov za vključitev v programe narediti
v kratkem časovnem obdobju.
Skoraj 80 % UD, ki so izpolnili anketo, (kar je za 13 odstotnih točk nižji odstotek kot CSD), se je pred
pričetkom dela v projektu udeležilo izobraževanj, o sami zasnovi projekta socialne aktivacije in o
postopkih ter načinu dela kontaktnih oseb UD. Pri tem se v razmeroma strinjajo, da so izobraževanja
pripomogla k njihovem razumevanju konteksta socialne aktivacije (povprečna ocena 3,5 32), nekoliko
manj pa so izobraževanja pripomogla k razumevanju bodočega načina dela (3,4). V veliki meri se
strinjajo, da bi moralo biti usposabljanje bolj praktično naravnano in ponujati več neposrednih
odgovorov na njihova vprašanja (3,9). Malo manj se strinjajo, da so bili predavatelji razumljivi in jasni
(3,7), v malce manjši meri pa se jim zdijo podane vsebine relevantne za njihovo nadaljnje delo (3,5).
Relativno nizko strinjanje v primerjavi z ostalimi odgovori (3,3) pa so namenili trditvi, da bi moralo biti
usposabljanje obsežnejše. Še najmanj (3,2) so podprli tezo, da so jim bila v pomoč gradiva, ki so jih
pridobili. V primerjavi s CSD kontaktne osebe UD na splošno podobno vrednotijo izvedena
izobraževanja (v povprečju nekoliko slabše le od 0,1 do 0,2 odstotni točki). Usposabljanje se je nasploh
nekaterim UD zdelo preveč teoretično in s podanimi premalo jasnimi navodili za delo, pri tem pa so
zaznali neskladja med svojimi pričakovanji in pogledi CSD. Na območjih UD, kjer se programi še ne
izvajajo, predlagajo obnovitveno usposabljanje z vključenimi povratnimi informacijami iz regij, kjer so
bili programi že izvedeni. Svetujejo, da bi morali biti krajšega usposabljanja biti deležni tudi svetovalci
32

Udeleženci so morali izjavam pridati oceno na lestvici od 1 do 5.
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za zaposlovanje. Posamezniki, ki se izobraževanj niso udeležili, pravijo, da jim prenesene vsebine s
strani sodelavcev niso zadoščale, saj tudi sodelavci, prisotni na izobraževanjih, niso dobili dovolj jasnih
informacij.
Slika 7.2: Povprečne ocene (strinjanje s trditvami) glede izkušenj na izobraževanju
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Kontaktnim osebam UD se informacije, ki jih pridobijo o projektu, v veliki meri zdijo jasne (povprečna
ocena 4,3) in natančne (4,2). Tisti, ki te ocenijo kot manj jasne in natančne, so predvsem UD, kjer se
programi ne izvajajo, saj posledično ne prejemajo dovolj informacij. Poleg tega so kandidate že
motivirali za vključitev v programe, slednji so zainteresirani za udeležbo, ponudbe programov, kamor
bi jih vključili, pa nimajo. UD kot pomanjkljivost navajajo tudi prenizko pogostost timskih sestankov in
težave v časovnem neusklajevanju, zato se jih ne morejo udeležiti vsi akterji in imajo slabe informacije,
kaj se z vključenimi osebami v programih dogaja.
Uradi za delo so v procesu priprave na delo pri projektu sicer prejeli razna gradiva in usmeritve za delo
(navodila za vključevanje v programe SA, usmeritve za delo CSD in UD pri izvajanju SA, opredelitev
pojmov in ciljnih skupin, seznam kontaktnih oseb na MDDSZ, UD in območni službi, brošure o
predstavitvah izvajalcev in vsebin programov SA, zapisnike sestankov v zvezi z SA, JR za kratke in dolge
programe SA, itd). Vso gradivo jim je na voljo na Intranetni strani ZRSZ, večinoma pa od nadrejenih
prejemajo sprotna obvestila po e-pošti. Gradiva izpostavljajo kot zelo dobrodošel element njihovega
seznanjanja s programom, pri čemer sicer pogrešajo več podatkov o sami vsebini (tovrstno gradivo so
prejeli kasneje). Najbolj koristni in nujni se jim zdijo dokumenti o izvajalcih ter postopkih vključevanja
in o pravicah vključenih oseb. Dobrodošlo se jim je zdelo tudi gradivo (powerpointi, brošure, zloženke),
ki so ga prejeli na izobraževanju samem. Gradiva jim v največji meri posredujejo iz centralne službe
ZRSZ ali pa informacije pridobijo od koordinatorjev v RME. S slednjimi komunicirajo tudi na splošno, ko
potrebujejo kakšne informacije o izvajanju projekta. Obračajo pa se tudi vodjo UD, sodelavce na UD
ter izvajalce programov SA.
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7.3 Izkušnje UD z naborom kandidatov za programe SA
Kot že rečeno, UD predstavljajo enotno vstopno točko za dolge programe in so za te programe
pripravljali nabor (sezname) kandidatov za vključitev ter jih vabili na informativne predstavitve.
Navodila, ki so jih prejeli glede same priprave nabora kandidatov za programe, se UD podobno kot CSD
večinoma zdijo jasna (ocena 4,3) in pravočasna (4,0).
Tisti, ki slabše ocenjujejo jasnost in pravočasnost navodil nabora, pravijo, da niso bili dobro seznanjeni
z vsebinami programov in posledično niso vedeli, v kakšne programe ljudi usmerjajo. Tekom izvajanja
nabora so se razpisni pogoji za ciljne skupine nekoliko spremenili, nekaterim UD je bilo nejasno, kakšne
naj bodo ciljne skupine. Navodila in seznam prejemnikov DSP s strani MDDSZ so prejeli tik pred
predvidenim pričetkom izvajanja programov, zato so hiteli z izvedbo nabora kandidatov. Nekateri
pravijo, da bi morali sezname prejemnikov DSP prejeti vsaj 2 meseca pred informativnimi
predstavitvami, če bi želeli uspešno opraviti vse postopke in motivirati ljudi. Posamezniki menijo, da bi
moral nabor delati CSD, saj vodijo evidenco prejemnikov DSP.
Več kot polovica UD (54 %) pri pripravi naborov kandidatov za programe sicer ni imela težav, slabih 44
% pa poroča o težavah. Nekateri UD (2 %) nabora niso opravljali.
UD omenjajo sledeče težave pri naboru kandidatov:
-

-

-

Časovna stiska (premalo časa za izdelavo zaposlitvenega načrta in za motiviranje kandidatov,
tudi zaradi pozno posredovanih navodil in seznamov prejemnikov DSP).
Nejasnost navodil in opredelitve ciljnih skupin ter dileme pri izbiranju ustreznih kandidatov
(dileme glede vključevanja določenih skupin, npr. Romov, oseb z zelo slabim poznavanjem
slovenskega jezika, tujcev, težave s homogenostjo skupine).
Motiviranje kandidatov za vključitev (sama izdelava seznamov še ne zadostuje, kandidate je
potrebno motivirati, kar pa je oteženo zaradi prostovoljne udeležbe in nezainteresiranosti
določenih kandidatov).
Slabo podane informacije nadrejenih o izvajalcih, vsebinah in pričetku programov, pravicah in
obveznostih vključenih.
V posameznih primerih je bil termin za začetek programov že dogovorjen, vendar je bil
naknadno prestavljen, kar je porušilo načrt UD o nadaljnjih naborih in drugih opravilih.
(Manjši) UD z nizko stopnjo brezposelnosti (in posledično nizkim številom prejemnikov DSP)
ter velikimi razdaljami v regiji so imeli težave pripraviti nabor dovolj velikega začetnega števila
kandidatov za skupino.

Skoraj vsi UD (97,5 %) so s kandidati za vključitev v programe opravili tudi predhodne razgovore.
Razgovore so skoraj v 90 % primerov opravili osebno, v nekaterih primerih pa preko telefonskega
pogovora ali na skupinskih predstavitvah.
Kontaktne osebe za SA na UD omenjajo, da so se pri motiviranju kandidatov za vstop v (dolge)
programe soočali s težavami. Razloge za nižjo motivacijo kandidatov vidijo v osebni naravnanosti
določenih kandidatov (nizka motiviranost; nepripravljenost na spremembe; odpor predvsem visoko
izobraženih oseb, ki ne vidijo smisla v zastavitvi programov na obstoječ način; strah pred izgubo
morebitnih pravic in ugodnosti; ukvarjanje kandidatov z drugimi (pridobitnimi) dejavnostmi), ter tudi
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v obstoječi zastavitvi projekta (predolgo trajanje programov; premalo natančno podane informacije o
izvajalcih programov, vsebini, poteku in lokaciji izvajanja programov; prostovoljna udeležba v
programih). Nekateri UD menijo, da bi število vključenih povečali, če bi bila udeležba v projektu
obvezna. Posamezniki predpostavljajo, da bo sprememba zakonodaje v smeri povečanja višine DSP
motivacijo kandidatov še zmanjšala in razmišljajo o uvedbi sankcij v primeru nevključitve v program
(nižanje višine DSP).
Za motiviranje se je kot učinkovito izkazalo izvajanje poglobljenih, številnih, rednih, postopno izvedenih
individualnih razgovorov, katerih vsebina stremi k načrtovanju malih korakov, dosegljivih za kandidate
ter so pristopi izvajanja razgovorov prilagojeni vsakemu posamezniku in iskanju njegovih vrednot.
Nekateri UD so kandidate motivirali tudi v skupinah. Kandidate so motivirali z izpostavljanjem
prednosti vsebin programov in ugodnosti, ki jih z udeležbo pridobijo. Pri tem so izpostavili finančno
nagrado ob udeležbi ter ohranitev obstoječih finančnih pravic. Pomembno je k motiviranju pripomogla
tudi informacija o prostovoljnosti vključitve in izstopov iz programa. Kandidatom so projekt predstavili
kot nov način podpore in priložnost za približevanje trgu dela. Poleg možnih znanj, delovnih kompetenc
in izhodov, ki jih lahko kandidati pridobijo z udeležbo v projektu, so jim predstavili tudi možnost
pridobivanja socialnih veščin in priložnost za širjenje socialne mreže. Tako so kandidate spodbujali k
udeležbi informativnih predstavitev, nadalje pa so delo motiviranja prevzeli koordinatorji SA. Določeni
UD bi si želeli aktivnejšo vlogo CSD pri motiviranju kandidatov.
Nekateri UD pa opozarjajo tudi na kandidate z visoko mero motivacije, pripravljenostjo na spremembe
in z željo po vključitvi v programe. S slednjimi pri motiviranju niso imeli nikakršnih težav.
Sodelujoči UD v anketi glede na povratne informacije udeležencev in stike z njimi ugotavljajo, da so
programi SA najbolj primerni za dolgotrajno brezposelne osebe, ki so najtežje ali niso zaposljive na trgu
dela (so vodeni v evidenci začasno nezaposljivih), saj se je zaposlitvena situacija izboljšala in je trenutno
na trgu dela vse več prostih delovnih mest, na katera se delovno zmožne osebe lahko prijavijo. V času
modulov namreč napotovanje na prosta delovna mesta ni možno. Programi so primerni predvsem za
dolgotrajno brezposelne osebe z različnimi kompleksnimi socialnimi in situacijskimi ovirami pri iskanju
zaposlitve, osebe, ki so brez socialne mreže ali imajo okrnjeno socialno mrežo, osebe v osebnem
stečaju, za osebe z nižjo stopnjo izobrazbe, mlade brezposelne, t. i. »večne študente«, pripadnike
etničnih manjšin, migrantke (ki bodisi kažejo ali ne kažejo interesa za integracijo v okolje), za osebe, ki
ne morejo pridobiti potrdila o nekaznovanju (bivši zaporniki). Kot primerne ciljne skupine navajajo tudi
osebe z zdravstvenimi težavami, s težavami v duševnem zdravju, s težavami z odvisnostmi, invalide,
ipd, ki se soočajo z večjimi ovirami pri vstopu na trg dela. Koristni so za osebe z nizko samopodobo, z
zmanjšano motivacijo, s težavami z vsakdanjim funkcioniranjem (npr. se ne znajdejo v okolici), s
pomanjkanjem socialnih veščin, delovnih kompetenc, kar jim povzroča težave pri vsakdanjem
funkcioniranju in posledično vključevanje na trg dela in se ne znajo samostojno vrniti na trg dela. Več
UD poudarja, da bi bilo za vključevanje kandidatov v dolge programe potrebno zvišati starostno mejo
nad 49 let, saj so nekateri zelo primerni kandidati starejši od 50 let, določeni bi vključili tudi kandidate,
vodene v dokumentaciji ZPIZ (invalidi) in bi razširili pogoj prejemanja DSP.
Večina UD (83 %, kar je enak odstotek kot CSD) je sodelovala tudi pri izvedbi informativnih
predstavitev. Od tega jih je 17 % predstavitve tudi organiziralo, 20 % se je predstavitev le udeležila,
največji delež respondentov (46 %) pa je sodeloval kot podpora organizatorju. Preostanek UD (17 %)
pri izvedbi informativnih predstavitev ni sodeloval.
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Informativne predstavitve so se nekaterim UD zdele korektno in primerno izvedene, spet drugim pa v
manjši meri. Tisti, ki z izvedbo niso popolnoma zadovoljni, kot slabost vidijo prevelike skupine vabljenih
udeležencev in predlagajo kreiranje manjših skupin. Nekateri so v prvem sklopu predstavitev izvedli
vse štiri delavnice v enem dnevu, kar se je izkazalo kot preobsežno. V naslednjem ciklu so zato
načrtovali dve skupini v enem dnevu in to ocenjujejo kot pozitivno. Izkazalo se je, da kandidate bolj
motivira podajanje konkretnih informacij in jasnih vsebin, izpostavljanje prednosti programov, kar bo
ob prihodnjih ciklih po mnenju nekaterih bolj izvedljivo, saj UD pridobivajo vedno več informacij na
podlagi izkušenj iz programov. Določeni UD predlagajo večji poudarek na motiviranju ne le informiranju
kandidatov. Pomemben se jim je zdel čas, namenjen za vprašanja udeležencev. UD predlagajo in
nekateri za naslednje predstavitve načrtujejo, še vključevanje dosedanjih udeležencev programov na
predstavitvah, z namenom delitve pozitivnih izkušenj s programi. UD pohvalijo trud koordinatorjev SA,
prilagoditev predstavitvenih delavnic vzdušju v skupini. Pomembna se jim zdi prisotnost izvajalca na
predstavitvah, ter to, da se na predstavitev pripravi, nato podrobno predstavi vsebino in motivira
udeležence. Nekateri UD namreč pogrešajo več aktivne vloge izvajalcev pri predstavitvah.

7.4 Izkušnje z izvajalci in ocene izvajanja kratkih in dolgih programov SA
Kontaktne osebe za SA na UD (v regijah, kjer se v času priprave vmesnega poročila izvajajo kratki in
dolgi programi SA) smo tako kot kontaktne osebe na CSD in koordinatorje SA povprašali o njihovi oceni
kakovosti dela izvajalcev programov ter kako pogoste stike imajo z izvajalci posameznih programov, z
namenom pridobiti splošen vtis o izkušnji strokovnih delavcev UD z izvajalci programov SA in o tem,
kako zadovoljni so z izvajanjem programov33.
Uradi za delo so kakovost dela kratkih programe v povprečju ocenili34 z oceno 4,135. UD sicer pravijo,
da z izvajalci kratkih programov večinoma niti nimajo stikov, vzroke lahko pripišemo temu, da so bili
EVT za kratke programe CSD. Da z izvajalci kratkih programov nimajo stikov, je odgovorila več kot
polovica UD (57,1 %), dobra četrtina (25,7 %) jih je v stiku z izvajalci kratkih programov enkrat na nekaj
mesecev, dobra šestina vprašanih (17,1 %) pa ima z izvajalci vsaj mesečne stike.
Podobno kot pri CSD je tudi pri uradih za delo ocena kakovosti dela izvajalcev dolgih programov nižja
(tem so UD v povprečju prisodili oceno 3,2). So pa v primerjavi s CSD z njimi več v stikih. Dobra četrtina
(27,1 %) z njimi sicer nima stikov, imajo pa nekateri (4,2 %) z njimi v povprečju stike tedensko, slaba
tretjina vprašanih (31,3 %) mesečno, dobra tretjina (37,5 %) pa na nekaj mesecev.
Sliki 7.5 in 7.6: Pogostost stikov UD z izvajalci dolgih programov SA in z izvajalci kratkih programov SA

33

Z izvajalci programov SA, njihovimi dobrimi in slabimi praksami se bomo podrobneje ukvarjali v naslednjem
poročilu. Pregled programov SA, ki so se oz. se izvajajo v obdobju 2017/2018 (do konca maja 2018), se nahaja v
prilogi 1 (Preglednica A in B).
34
Pri ocenjevanju smo upoštevali le pravilno označene ocene programov.
35
Sodelujoči v anketi so izbirali med številčnimi ocenami od 1 do 5.
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Tisti UD, ki so nizko ovrednotili kakovost dela izvajalcev so kritični glede:
-

-

-

-

Zastavljenih vsebin programov (te so premalo fleksibilne in so enotno načrtovane ne glede na
potrebe posameznikov; dostikrat so neprimerne, saj so preveč osnovne (ročne spretnosti itd.)
in premalo konkretne; premalo je individualnega dela z udeleženci, saj za vse udeležence
skupinsko delo ni primerno; primanjkujejo vsebine, ki bi motivirale udeležence; določeni
izvajalci se usmerjajo bolj na izobraževanje znotraj svojih dejavnosti kot na usmerjanje na trg
dela) – posledično se pojavljajo težave s prisotnostjo udeležencev, nezadovoljstvo udeležencev
s programi in izstopi iz programov.
Slabšega poznavanja izvajalcev o značilnosti ciljnih skupin in kako naslavljati problematiko
dolgotrajne brezposelnosti. To je še posebej razvidno v regijah z nižjo stopnjo brezposelnosti,
kjer so v programe vključeni kandidati še s toliko bolj kompleksnimi težavami, s katerimi pa
izvajalci ne znajo ravnati. V ta namen bi UD predlagali usposabljanja vodij in strokovnih
delavcev v programih z znanji naslavljanja kompleksnih psihosocialnih težav.
Premajhnega obsega sodelovanja z izvajalci in tudi s CSD pri spremljanju poteka programov,
napredkov udeležencev.
Neprimernega prostora izvajanja nekaterih programov (vlažni, mrzli prostori itd.).
Neustrezno pripravljene razpisne dokumentacije, ki je finančno nezadostno podprla izvajalce
programov in ti razpolagajo s prenizko višino sredstev za izvajanje programov. Povečati bi bilo
na primer potrebno sredstva za vračilo potnih stroškov udeležencev, saj je predvsem v
podeželskem okolju javni prevoz slabo organiziran in so posledično stroški prevoza
udeležencev višji.
Pomanjkanja ponudbe programov SA v lokalnem okolju, potrebe po njih so pa visoke.
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7.5 Sodelovanje z deležniki
Uradi za delo so relativno zadovoljni s sodelovanjem z različnimi deležniki pri projektu socialne
aktivacije. Najbolje ocenjujejo sodelovanje z ZRSZ oziroma z drugimi UD (s povprečno oceno 4,7 36) in s
koordinatorji socialne aktivacije (4,6), manj pa so zadovoljni s sodelovanjem s CSD (3,9), z Ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (3,4) ter z izvajalci programov (3,5). Sodelovanje z
zadnjima dva deležnikoma je v primerjavi s CSD nekoliko nižje ocenjeno.
UD, ki slabše ocenjujejo sodelovanje z MDDSZ, pravijo, da niso prejeli dovolj informacij, potrebnih za
nabor kandidatov in o konkretni vsebini programov. Navodila so bila nejasna, včasih kontradiktorna,
so se spreminjala, ali pa bila posredovana prepozno in ne dovolj ažurno. Posamezni UD so morali
MDDSZ naprošati za posredovanje seznam prejemnikov DSP, s katerim razpolaga MDDSZ in čakati na
prejetje, rok za izdelavo nabora se je zato hitro krajšal. Na splošno ocenjujejo, da je bila časovnica
nedosledno zastavljena in bi pričakovali hitrejše postopke MDDSZ (z izborom izvajalcev,
posredovanjem navodil, seznamov) ter daljše roke, da bi imeli več časa za opravljanje nabora in
motiviranje kandidatov. Posamezni bi si želeli več kontaktov z MDDSZ.
V UD, kjer je sodelovanje z izvajalci slabše ocenjeno, z njimi bodisi ne sodelujejo bodisi malo sodelujejo
(posamezniki navajajo eno srečanje in en obisk). Ti UD bi si želeli več izmenjave informacij o
udeležencih in vsebinah programov ter več skupnega sodelovanja pri iskanju izhodov udeležencev.
Kritični so do nezadostne usposobljenosti in strokovnosti kadra, njihovih neustrezno uporabljenih
pristopov in previsokih pričakovanj do vključenih oseb.
Nižje vrednoteno sodelovanje s CSD je bilo v tistih primerih, ko UD in CSD ne sodelujejo, bodisi imajo
malo stikov, ali pa so CSD premalo angažirani pri vključevanju oseb. Ti bi si želeli več sodelovanja CSD
pri naboru kandidatov za dolge programe in motiviranju oseb, saj pravijo, da so to njihove skupne
stranke. Nekateri so imeli težave z neusklajenostjo seznamov dolgotrajno brezposelnih oseb in z
različnim razumevanjem primernosti potencialnih kandidatov za vključitev. Določeni sodelujejo s CSD
na timskih sestankih skupaj z izvajalci in koordinatorji, vendar bi si od CSD na teh želeli bolj aktivnega
sodelovanja. Pričakovali so več izmenjave informacij in mnenj, konzultacije, ter več sodelovanja pri
iskanju izhodov udeležencev.
S sodelovanjem s koordinatorji so bili zadovoljni praktično vsi UD, ki so sodelovali v anketi. S
koordinatorji se večinoma redno srečujejo (nekateri večkrat mesečno) in so v tesnih stikih preko epošte in telefonskih klicev. Navajajo tudi timsko sodelovanje na sestankih s koordinatorji SA in CSD, ter
koordinatorje ocenjujejo kot dober povezovalni člen. Manjši del UD bi si želel pogostejših srečanj s
koordinatorji in vsebinskih poročil o napredkih udeležencev ter več skupnih timskih sestankov. UD so
zadovoljni z izmenjavo informacij, obveščanjem o dogajanju v projektu in napredkih udeležencev.
Koordinatorji so največkrat tudi tisti, na katere se obrnejo, ko potrebujejo dodatne informacije o SA.
Večinoma UD pohvalijo sodelovalno naravnanost koordinatorjev, usklajevanje, pripravljenost na
sugestije ter sprejemanje njihovih predlogov in mnenj. Všeč jim je sprotno reševanje težav, ter
koordinatorje vidijo kot oporo in pomoč. Navajajo zagnanost, odzivnost, kompetentnost in strokovnost
koordinatorjev, ter so zadovoljni, ker koordinatorji pri njih iščejo informacije o možnih oblikah
zaposlovanja udeležencev, APZ itd. Menijo, da koordinatorji delajo z največjim interesom v korist

36

Sodelujoči v anketi so izbirali med številčnimi ocenami od 1 do 5.
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udeležencev, pozitivne povratne informacije o koordinatorjih na UD podajajo tudi udeleženci. Večini
se je razdelitev vlog med njimi in koordinatorji zdi primerna (razdelitev, da UD opravijo nabor,
motivirajo kandidate in jih vabijo na informativne predstavitve, od tu naprej pa glavnino dela
prevzamejo koordinatorji). Posamezniki UD sicer koordinatorje pozitivno ocenjujejo, vendar menijo,
da vloga koordinatorjev ni ustrezno zastavljena in menijo, da sami izpeljejo večji del nalog (nabor,
motiviranje, vabljenje oseb itd.) ter bi želeli, da imajo koordinatorji večjo vlogo pri naboru in
motiviranju oseb ter posledično zapolnitvi skupin.
Slika 7.7: Zadovoljstvo (povprečne ocene) s sodelovanjem z deležniki v okviru projekta SA

Zadovoljstvo Uradov za delo s sodelovanjem z deležniki
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7.6 Splošna ocena poteka projekta socialne aktivacije
Kontaktne osebe za SA na UD in CSD smo vprašali, ali programi SA v kakršnem koli smislu vplivajo in se
povezujejo z delom medinstitucionalnih komisij ZRSZ in CSD. Mnenja kontaktnih oseb UD so glede tega
veliko bolj deljena kot mnenja kontaktnih oseb za SA na CSD. Nekaj več kot polovica (56 %) kontaktnih
oseb za SA na UD, ki so izpolnili vprašalnik, meni, da programi socialne aktivacije vplivajo na delo
medinstitucionalnih komisij in se povezujejo, ostali (44 %) pa se s to trditvijo ne strinjajo.
Tisti UD, ki odgovarjajo pritrdilno, navajajo bodisi že predhodno kvalitetno sodelovanje na komisijah,
bodisi opažajo večje povezovanje s CSD, izboljšanje komunikacije, skupno sodelovanje s CSD preko
timskih sestankov pri pripravi nabora ustreznih kandidatov, hitrejše in bolj kvalitetno prepoznavanje
problematike oseb. Delo na komisijah je lažje, ker se je povečala ponudba programov, primernih za
obravnavane osebe. Posamezni UD pravijo, da so osebe v postopkih SA in v medinstitucionalnih
komisijah iste, ter poznajo širšo problematiko oseb, zato je sodelovanje lažje in bolj kvalitetno.
Na UD, kjer ne opažajo povezovanja programov SA z delom medinstitucionalnih komisij in vpliva
programov SA nanje, komisije že nekaj časa ne potekajo, povezovanje UD s CSD je slabo. Srečanja
posameznih komisij so zahtevna, saj se CSD po mnenju UD odloča onkraj jasno določenega protokola,
ne vedo, kam osebo napotiti in nimajo programov. CSD in UD se razlikujejo v razumevanju kriterijev,
kdaj so osebe težje zaposljive. Posamezni UD navajajo, da CSD odstopljenih kandidatov iz komisij ne
preverjajo in jim tako ne posredujejo informacij o možnostih vključitve v programe SA. Ponekod je
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težava tudi v tem, da so ravno osebe na medinstitucionalni komisiji odstopljene v obravnavo CSD
velikokrat primerne za dolge programe SA, vendar CSD (ki te osebe prevzamejo) ne izvajajo nabora
kandidatov za dolge programe; nabor za dolge programe SA izvajajo samo UD, vendar teh odstopljenih
(začasno nezaposljivih) oseb ni več v njihovi evidenci iskalcev zaposlitve (saj so v obravnavi na CSD).
Težava je torej v določitvi ciljne skupine za dolge programe SA (brezposelne osebe, dolgotrajni
prejemniki DSP), saj osebe odstopljene na CSD kot začasno nezaposljive ne zadostijo kriterijem za dolge
programe in jih lahko CSD vključujejo 'le' v kratke programe SA.
Sicer se delo na projektu socialne aktivacije UD načeloma zdi koristno in ga nekateri brez večjih težav
integrirajo v svoje siceršnje naloge, pri trenutnih zadolžitvah jim je v pomoč, saj dopolni vrzeli, ki jih z
obstoječimi zaposlitvenimi programi ne zapolnijo. Velikemu delu zaposlenim na UD predstavlja delo
na projektu SA dodatno delo in obremenitev predvsem ob opravljanju nabora kandidatov, izdelavi
zaposlitvenega načrta, motiviranju oseb, odgovarjanju na vprašanja kandidatov, kar zahteva dodaten
čas in poglobljeno obravnavo. Občutno se je povečal nivo svetovalnih in administrativnih nalog.
Nekateri UD so ob tem pričakovali več sodelovanja z lokalnimi CSD. Določenim kontaktnim osebam
dodatna obremenitev ne predstavlja težav, saj v svojem dodatnem delu vidijo korist za udeležence,
opažajo njihove napredke, izboljšanje socialnih veščin in zaposlitvenih možnosti, ter visoko
zainteresiranost kandidatov za udeležbo. Spet drugim kontaktnim osebam UD pa je dodatno delo
odveč, ker ne prepoznajo pozitivnih učinkov, ne prihaja do pozitivnih izhodov iz programov, osebe se
za udeležbo v dolgem programu ne odločajo, ali pa se ne morejo, saj so starejši od predvidene ciljne
skupine. V nekaterih regijah brez programov so UD vložili veliko truda in časa za motiviranje
kandidatov, vendar ker izvajalci niso bili izbrani, programov SA v regiji ni in se jim zdi vloženo delo
zaman, od strank pa zaradi tega prejemajo negativne povratne informacije.
Kontaktne osebe UD smo vprašali, ali po njihovem mnenju obstoječi programi SA zadovoljivo
odgovarjajo na potrebe uporabnikov. UD slednje večinoma težko ocenijo, saj prvi cikel dolgih
programov še teče in še niso pridobili dovolj povratnih informacij udeležencev, mnenja UD so zato tako
kot mnenja CSD deljena. Nekoliko več kot polovica kontaktnih oseb za SA na UD (55 %) ocenjuje, da
obstoječi programi SA zadovoljivo odgovarjajo na potrebe uporabnikov, 45 % pa jih ocenjuje, da temu
ni tako.
Programi SA se jim namreč zdijo za nekatere skupine uporabnikov potrebni in učinkoviti, niso pa
primerni za vse ciljne skupine. Udeleženci z višjo doseženo izobrazbo in večjimi možnostmi za prehod
v zaposlitev ne vidijo smisla v določenih opravilih v programih, ki so preveč enostavne narave in jim ne
omogočajo pridobitve kompetenc za boljšo zaposljivost. Za kandidate, ki kažejo večji potencial za
vključitev na trg dela, predlagajo, da bi jim izvajalci ponudili več konkretnih vsebin in jih v že pred
zaključnimi fazami programov bolj usmerjali na trg dela in se povezovali z lokalnimi delodajalci. Za tiste
osebe, pri katerih takojšnja zaposlitev še ni možna, predlagajo kreiranje dejavnosti učenja osnovnih
življenjskih navad, vzpostavljanja življenjske rutine, ter manj obsežne programe (krajše programe,
začenši z nižjim obsegom ur/dni prisotnosti in v nadaljevanju stopnjevanje obsega prisotnosti). Tisti
UD, ki ocenjujejo, da obstoječi programi ne odgovarjajo potrebam uporabnikov v zadostni meri,
namreč poročajo, da pogrešajo kratke programe (programe za ciljne skupine z bolj kompleksnimi
psihosocialnimi težavami, ki jim je vsebina in trajanje dolgih programov prezahtevno ter programe za
ženske iz drugih kulturnih okolij), ki se v nekaterih RME ne izvajajo. Pri dolgih programih opažajo tudi
premajhno raven fleksibilnosti izvajalcev glede vsebin programov. Dejavnosti po mnenju nekaterih
potekajo v prevelikih in heterogenih skupinah, zato niso dovolj individualno usmerjene in ne zadoščajo
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vsem ciljnim skupinam v enaki meri. Nekateri UD predlagajo zmanjšanje velikosti skupin v programih,
spet drugi pa tudi omogočanje večje fleksibilnosti pri izostankih udeležencev. Določeni UD (podobno
kot pri CSD) omenjajo, da je ciljna skupina kandidatov za dolge programe preozko zastavljena
(starostna omejitev, prejemniki DSP), zato velik del potencialnih oseb za vključitev v programe ostane
brez možnosti za sodelovanje v programih. Posamezni UD, kjer težko opravijo nabor kandidatov,
menijo, da bi bilo smiselno programe razširiti še v nekatera druga lokalna okolja, določenim pa bi se
smotrno zdelo tudi premisliti o obveznosti vključitve. Povratne negativne informacije nekaterih
kandidatov kažejo, da niso zadovoljni z vodjami in vsebinami programov, sploh če so slednje preveč
vezane na siceršnje delo teh izvajalcev in premalo na pridobivanje kompetenc za usmerjanje na trg
dela, oziroma prilagojene za razmere na njem. Določenim UD bi se zdelo smiselno ob programih (ali pa
namesto njih) v sodelovanju z delodajalci v lokalnem okolju in s storitvenim sektorjem več energije
vložiti v ustvarjanje novih prilagojenih delovnih mest za tovrstno populacijo. Predlagajo povečanje
raznovrstnosti ponudbe programov, kot na primer vključevanje udeležencev v dejavnosti drugih
obstoječih društev, nevladnih organizacij, podjetij v lokalnem okolju, da se poveča izbira dejavnosti, ki
znotraj programov SA ni zadostna, s tem zviša kakovost izvajanja programov in poveča možnost za
vstop oseb na trg dela.
Kontaktne osebe UD težko ocenijo, ali so trenutno zastavljeni programi SA učinkoviti in smiselni, saj
programi še tečejo, vendar pa opažajo napredke udeležencev programov SA. Ponekod so bili že
doseženi izhodi oseb v zaposlitev, vključitve v javna dela, pridobitev raznih subvencij ipd. Osebe po
mnenju UD z udeležbo v programih pridobijo priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj, širjenje
možnosti za povezovanje z lokalnimi podjetji in drugimi delodajalci, priložnost za prikaz svojih
potencialov, kar jim zveča možnosti za konkuriranje na trgu dela. Poleg pridobivanja znanj in delovnih
izkušenj, pa mnogi UD kot uspeh oseb, ki še ne zmorejo takojšnje zaposlitve in zanje niti ne bi bila
morda najbolj učinkovita, označijo vse male pozitivne premike, napredke oseb, ki sicer niso šteti kot
uradni kazalniki. Opažajo, da udeleženci na primer ozavestijo svoje težave in kažejo večjo pripravljenost
za spremembe in reševanje svojih izvornih težav za dolgotrajno brezposelnost. Pričnejo si urejati
življenje, pridobivajo funkcionalne spretnosti, širijo svojo socialno mrežo in so bolj socialno vključeni.
Zaznati je porast samozavesti oseb, občutka vrednosti, pripadnosti, koristnosti in veljave v okolju, kar
kontaktne osebe UD poleg samih pridobljenih znanj ocenjujejo kot pomembne pridobljene veščine in
lastnosti, koristne za uspešnejši pristop do delodajalcev. Dvig funkcionalnih in socialnih kompetenc se
jim zdi ključnega pomena tudi za doseganje učinkov na področju delovne aktivnosti. UD, ki projekt SA
pozitivno ocenjujejo, menijo, da z njim dosegajo tako zaposlitveno kot tudi socialno aktivacijo oseb. Ti
opozarjajo, da za merjenje učinkovitosti projekta ne zadostuje le doseganje številčnih kazalnikov
(število vključenih, število pozitivnih izhodov v oblike zaposlovanja itd.), ampak je pomembno beležiti
tudi t. i. kvalitativne kazalnike (vse pozitivne spremembe in napredke udeležencev v smeri
zaposlovanja).
UD torej projekt SA opredelijo kot dobro osnovo za reševanje problematike dolgotrajno brezposelnih
oseb, vendar izražajo določene pomanjkljivosti projekta. Nekateri menijo, da projekt ni v zadostni meri
prilagojen trenutnim razmeram na trgu dela, moti jih slaba fleksibilnost v primeru predčasnih
prekinitev programov zaradi zaposlitve oseb. Posamezniki ocenjujejo, da bi bilo snovanje tovrstnih
projektov bolj učinkovito v vrhuncu gospodarske krize, vendar se strinjajo, da so v sistemu vrzeli, ki ne
naslavljajo problematike dolgotrajne brezposelnosti in so tovrstni programi potrebni. Primanjkljaj
projekta vidijo v neenakomerni in nezadostni pokritosti s programi po celotni Sloveniji, to, da v regijah
ali delih regij s programi ne razpolagajo. Priložnosti za izboljšanje vidijo v zagotavljanju programov tudi
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v manjših lokalnih okoljih, v dodatnih finančnih spodbudah za okolja, kjer se do sedaj izvajalci niso
prijavili. Ključnega pomena za uspeh projekta se jim zdi izbira kvalitetnih izvajalskih organizacij, ki imajo
dodelan program, strokovno usposobljen kader, ter na voljo več zaposlenih za vodenje ene skupine,
skupine pa morajo biti manjše in manj heterogene. Izboljšati bi bilo potrebno tudi snovanje vsebin
programov. Predlagajo več konkretnih dejavnosti, vezanih na trg dela (zastopanje pri delodajalcih,
vključevanje v delovno okolje, da se osebe preizkusijo pri lokalnih delodajalcih) in usmerjanje finančnih
sredstev v ustvarjanje prilagojenih delovnih mest osebam v podjetjih, ki znajo prilagoditi delovno
mesto tudi osebam z določenimi ovirami. Tovrstna podjetja je treba dodatno financirati in spodbujati
ustvarjanje podobnih podjetij. Nekateri UD menijo, da bi moralo biti usmerjanje na trg dela predvideno
že v predhodnih modulih programov, ne šele v zadnjem. Obenem pa so določeni UD prepričani, da
imajo večji učinek kratki programi, ki uporabljajo več individualnega pristopa jim prvotnega cilja ne
predstavlja še vstop oseb na trg dela, ampak predhodno najprej reševanje izvornih težav za nastanek
brezposelnosti. Za osebe, katerih psihosocialne težave so tako kompleksne, da program SA ne
zadostuje, predlagajo dodelitev brezplačne specialistične psihoterapevtske pomoči. Kot že rečeno, se
jim zdi pomembno določiti manj omejeno ciljno skupino (s starostno širšo opredelitvijo in razširjanje
pogoja prejemanja DSP). Določeni predlagajo diskusijo oblikovalcev sistema ali programe ohraniti na
prostovoljni bazi ter spremembo sistema povračila stroškov prevoza. Posamezni UD zasluge za dobro
izpeljavo projekta pripišejo tudi dobremu sodelovanju s koordinatorji SA.

7.7 Sklepne ugotovitve glede izkušenj in ocen UD
Uradi za delo so kot EVT za dolge programe pomemben akter izvajanju projekta SA, saj izvedejo nabor
oseb, ki se vključijo v program, spremljajo napredke udeležencev in sodelujejo pri iskanju izhodov oseb,
zato je bistvenega pomena, če so kontaktne osebe na UD o projektu in nalogah znotraj njega dobro in
ažurno informirane ter sproti vključene v aktivnosti projekta.
Na splošno so bili ob začetku projekta razmeroma dobro informirani o izvajanju projekta, vendar je iz
navedb UD možno prepoznati vpliv začetnih težav MDDSZ pri organizaciji in obremenjenosti kadra v
PE za delovanje sistema SA ter v PE za izvajanje kohezijske politike, saj so ponekod navodila in
informacije UD prejemali z zakasnitvijo, ta so bila včasih pomanjkljiva in tudi kontradiktorna.
Tudi zato so se pri izvedbi nabora kandidatov za dolge programe pojavljale težave. Zaradi zakasnelih
navodil in zamika izbora izvajalcev programov SA, so bili UD pri pripravi seznamov in motiviranjem
kandidatov v časovni stiski, slabše so bili informirani o vsebinah ter začetku izvajanja programov,
predvidene ciljne skupine jim niso bile povsem jasne. Izkazalo se je, da je predvidena ciljna skupina
(dolgotrajni prejemniki DSP) zastavljena preozko in je starostna omejitev do 49 let prenizka, saj je po
mnenju UD dobršen del oseb primernih za vključitev tudi izven zastavljene ciljne skupine. Nekateri UD
bi si pri naboru kandidatov želeli več sodelovanja s CSD. V RME z nizko stopnjo brezposelnosti in
majhnim območjem UD je bilo nabor težko pripraviti, saj število kandidatov ni bilo zadostno.
Nekaterim uradom za delo je izziv predstavljalo tudi motiviranje kandidatov za vključitev. Slednje je
bilo ponekod zahtevno bodisi zaradi osebne negativne naravnanosti kandidatov bodisi zaradi
pomanjkljivosti v sami zastavitvi projekta (nezadostna ponudba programov, pomanjkljivo
predstavljene in neprivlačne vsebine, predolgo obdobje trajanja programov, oddaljenost programov in
slabo delujoč javni prevoz, prostovoljna udeležba itd.).
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Izvedbo informativnih predstavitev velik del UD pozitivno ocenjuje, vendar priložnost za izboljšanje
vidijo v oblikovanju manjših skupin vabljenih, v bolj konkretnem predstavljanju vsebin, v prisotnosti
udeležencev programov na skupinah, ki predstavijo svojo izkušnjo, pomembna se jim zdi prisotnost
koordinatorjev, izvajalcev in predstavnikov UD ter CSD.
Kontaktne osebe za SA UD najbolje ocenjujejo sodelovanje z ZRSZ in drugimi uradi za delo ter
sodelovanje s koordinatorji. Pohvalijo zagnanost koordinatorjev, njihovo strokovnost, sodelovalnost,
pripravljenost na sprejemanje predlogov, sprotno reševanje težav itd. Nekateri bi si želeli več
sodelovanja s CSD pri naboru kandidatov, večji angažma CSD na medinstitucionalnih sestankih, ter
sodelovanja pri iskanju izhodov udeležencev. Od MDDSZ bi si želeli hitreje izvedenih postopkov izbora
izvajalcev ter hitrejšega in natančnejšega podajanja navodil.
Izvajanje nalog, povezanih s projektom SA določenim UD predstavlja dodatno delovno obremenitev.
Slednjo zna velik del integrirati v svoje delo in v nalogah vidi smisel, ker programi socialne aktivacije
dopolnjujejo vrzeli v obstoječih programih ZRSZ in v kolikor opažajo, da to udeležencem prinaša
priložnosti za pozitivne spremembe. V UD, ki pa ne doživljajo pozitivnega odziva s strani udeležencev,
opažajo pomanjkanje motivacije ali pa neizvajanje programov, naloge, povezane s projektom SA ne
predstavljajo velikega smisla. Ponekod se delo na projektu povezuje z izvajanjem medinstitucionalnih
komisij UD in CSD, slednje potekajo bolj kvalitetno in pogosto, saj so programi zapolnili vrzeli priložnosti
za napotovanje oseb. Spet drugod pa v poteku komisij ne opažajo napredka in ne zaznajo povezanost
programov SA z delom komisij.
UD ocenjujejo, da imajo izvajalci pomembno vlogo za uspeh projekta in napredek udeležencev.
Nekateri UD bi si z njimi želeli več sodelovanja in izmenjave informacij o udeležencih. Kritični so do
zastavljenih vsebin programov, ki so velikokrat nefleksibilne in univerzalne za vse udeležence in tako
neprimerne za vse ciljne skupine, premalo je individualnega dela z udeleženci. Za osebe, ki kažejo večji
potencial za približevanje trgu dela, UD predlagajo načrtovanje konkretnejših vsebin, usmerjenih v
sodelovanje z lokalnimi delodajalci in drugimi obstoječimi organizacijami v regiji že v začetnih in
vmesnih modulih, ne le končnih. Za ostale, ki se še ne morejo zaposliti ali to zanje ne bi bila
najugodnejša rešitev, pa predlagajo večji poudarek na pristopih za reševanje izvornih težav za
dolgotrajno brezposelnost oseb. Priložnost za izboljšanje izvajanja programov SA vidijo v zaposlitvi
zadostnega števila kadra, ki ima strokovno znanje za delo s ciljno skupino in zniža svoja zaposlitveno
usmerjena pričakovanja do oseb. V ta namen je potrebno preoblikovati razpisno dokumentacijo, ki
sedaj po mnenju UD predvideva prenizka finančna sredstva za izvajanje programov, daje poudarek
doseganju kvantitativnih kazalnikov in tako zahteva dopolnitev vsebinskih elementov razpisa.
Četudi programi SA še tečejo, ponekod UD opažajo pozitivne izhode udeležencev, ki vodijo v smer
doseganja kvantitativnih kazalnikov projekta. Opažajo pa tudi napredke udeležencev v smeri urejanja
svojih izvornih težav, izboljšanja socialnih veščin, porast samozavesti, občutka koristnosti, slednje
spremembe ocenjujejo kot pomemben prispevek tudi za izboljšanje svoje prezentacije na trgu dela in
s tem zaposljivosti. Sklepamo lahko, da doseganje številčnih kazalnikov ne bo zadostno merilo za
merjenje uspešnosti in učinkovitosti projekta SA, ampak bo potrebno to meriti tudi s kvalitativnimi
kazalniki.
Programi socialne aktivacije (in projekt na splošno) po mnenju UD predstavljajo pomemben doprinos
v obstoječ sistem, saj predstavljajo osnovo za zapolnitev vrzeli do sedaj manjkajočih aktivnosti za
najranljivejše skupine prebivalstva. Vendar UD opozarjajo na neenakomerno pokritost s programi po
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RME in znotraj RME. Poleg že omenjenih pomanjkljivosti vsebin programov, predlagajo več
povezovanja programov SA z obstoječimi organizacijami in z lokalnimi podjetji z namenom snovanja
prilagojenih delovnih mest in drugih zaposlitvenih priložnosti, primernih za tovrstno populacijo.
Naslednji pomemben korak za oblikovalce sistema tako predstavlja sistemska umestitev in nadgradnja
projekta po zaključku izvajanja pilotnega projekta v povezavi z že obstoječimi mehanizmi spodbujanja
zaposlovanja oseb.
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Priloga 1: Podatki o programih SA in vključenih osebah
Preglednica A: Prikaz izbranih izvajalcev dolgih programov ter lokacij izvajanja programov
Izvajalska organizacija

Naziv projekta

RME

Lokacija izvajanja

1.

Zavod za raziskave, izobraževanje
in trajnostni razvoj, Celje

Dolgotrajna socialna aktivacija
ranljivih ciljnih skupin

2.

Zavod za raziskave, izobraževanje
in trajnostni razvoj, Celje

Dolgotrajna socialna aktivacija
ranljivih ciljnih skupin

3.

Društvo za razvoj človeških virov
in socialnih programov Novus

Programi socialne aktivacije in
opolnomočenja oseb za lažji
vstop na trg dela "AS - Aktiviraj
se!"

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

Grajska kavarniška
popravljalnica

AVANTUS ZAPOSLITVENI CENTER,
proizvodnja in druge storitve,
d.o.o.

Projekt Opolnomočenje
Posameznika In Celostna
Aktivacija III

6.

RIS, Raziskovalno izobraževalno
središče Dvorec Rakičan

Nove zgodbe - nove priložnosti

7.

RIS, Raziskovalno izobraževalno
središče Dvorec Rakičan

Nova življenjska zgodba

8.

Ljudska univerza zavod za kulturo
in izobraževanje Slovenska Bistrica

Aktivno v boljši jutri

9.

Avantus zaposlitveni center,
proizvodnja in druge storitve,
d.o.o.

Projekt Opolnomočenje
Posameznika In Celostna
Aktivacija I

Avantus zaposlitveni center,
proizvodnja in druge storitve,
d.o.o.

Projekt Opolnomočenje
Posameznika In Celostna
Aktivacija II

Maribor

GRIFFIN - razvojni center
podeželja, d.o.o.

STAR UP SOC - dolgotrajna
socialna aktivacija ranljivih
ciljnih skupin Koroške 1

Slovenj Gradec

GRIFFIN - razvojni center
podeželja, d.o.o.

STAR UP SOC - dolgotrajna
socialna aktivacija ranljivih
ciljnih skupin Koroške 2

Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj

Opolnomočenje ranljivih
ciljnih skupin (dolgotrajno
brezposelnih oseb in
prejemnikov denarne socialne

Celje
Celje

4.

5.

Slovenske Konjice

Velenje

Velenje

Ormož
Ptuj
Lenart

Murska Sobota
Murska Sobota

10.

11.

Lendava

Slovenska Bistrica

Maribor

Maribor

Slovenj Gradec
12.

13.
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Radlje ob Dravi

Novo mesto

Črnomelj

pomoči) in približevanje trgu
dela Bela krajina
14.

Rdeči križ Slovenije – Območno
združenje Novo mesto

Kreativno vključen in socialno
opolnomočen

15.

Rdeči križ Slovenije – območno
združenje koper (Croce rossa della
Slovenia – associazione
territoriale di Capodistria)

GREMO NAPREJ! Obalna Eko
iniciativa

16.

Gerontološki raziskovalni inštitut

Socialna aktivacija-priložnost
za zaposlitev

17.

ŠENT- Slovensko združenje za
duševno zdravje

So-vključen

18.

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

Prehod na trg dela po meri
človeka

GRIFFIN - razvojni center
podeželja, d.o.o.

STAR UP SOC - dolgotrajna
socialna aktivacija ranljivih
ciljnih skupin osrednje
Slovenije 1

GRIFFIN - razvojni center
podeželja, d.o.o.

STAR UP SOC - dolgotrajna
socialna aktivacija ranljivih
ciljnih skupin osrednje
Slovenije 2

21.

Idrijsko-cerkljanska razvojna
agencija d.o.o. Idrija

Skupaj na poti

22.

Ljudska univerza Ajdovščina

Program projektnega učenja
za opolnomočenje odraslih za
približevanje in vstop na trg
dela ter dejavno sodelovanje v
družbi

19.

20.

23.

Ljudska univerza Tržič

Novo mesto

Koper

Koper

Osrednjeslovenska regija –
vzhod

Domžale

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana
Ljubljana

Ljubljana

Idrija

Nova Gorica
Ajdovščina

Aktivno v svet (program
socialne aktivacije v Tržiču
2017-2019)

24.

ŠENT - slovensko združenje za
duševno zdravje

Dolgi programi socialne
aktivacije Kranj in Škofja Loka

25.

GRIFFIN - razvojni center
podeželja, d.o.o.

STAR UP SOC - dolgotrajna
socialna aktivacija ranljivih
ciljnih skupin Gorenjske 2

Tržič

Kranj

Kranj

Kranj

Vir: Spletna stan MDDSZ, Javni razpisi in javna naročila, Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih
programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«, Objava članov strokovne komisije, prejemnikov in
višine prejetih sredstev, maj 2018
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Preglednica B: Prikaz izbranih izvajalcev kratkih programov ter lokacij izvajanja programov
Tip
programa
Tip A

Izvajalska organizacija

Naziv projekta

RME

Društvo Altra-Odbor za
novosti v duševnem
zdravju

AKTIVEN.
VKLJUČEN.
ZAPOSLEN.

Celje

Velenje

Vse lokacije
izvajanja (2017 –
2018)
Celje (2x)

Trenutna lokacija
izvajanja
(na dan 31. 5. 2018)
Celje

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice

Velenje

Velenje

Žalec
Slovenj Gradec

Slovenj Gradec
Ravne na Koroškem

Mozaik – društvo za
socialno vključenost, so.p.

Skupaj do
inkluzivne družbe

Maribor

Ravne na Koroškem

Maribor (2x)
Pragersko
Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica

Murska Sobota (2x)

Murska Sobota (2x)

Gornja Radgona

Gornja Radgona

Ptuj

Ptuj

Ptuj

Kranj

Kranj (3x)

Kranj

Jesenice

Jesenice

Obljubljanska regija
– vzhod

Kamnik (3x)

Kamnik

Murska Sobota

ŠENT – Slovensko
združenje za duševno
zdravje

Tip C

So-vključen

Andragoški zavod MariborLjudska univerza

Aktivno živim v
Sloveniji

Maribor

Maribor (2x)

Maribor

Društvo za razvoj in
povezovanje družbenih ved
in kultur Odnos

Aktivni odnosi opolnomočenje in
socialna aktivacija
migrantskih žensk

Ljubljana

Ljubljana (2x)

Ljubljana

Ljudska univerza Celje

SA albansko
govorečih žensk

Velenje

Velenje

Velenje

Celje

Celje

Celje

Kranj

Kranj

Kranj

Jesenice

Jesenice

29

18

Zavod Tri, zavod za
trajnostne skupnostne
prakse

OrientAkcija,
socialna aktivacija
žensk iz albanske
skupnosti na
Gorenjskem

SKUPAJ
Vir: MDDSZ, PE za izvajanje kohezijske politike, junij 2018
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Preglednica C: Prikaz izbranih izvajalcev vmesnih programov ter lokacij izvajanja programov
Izvajalska organizacija

Naziv projekta

RME

Lokacija izvajanja

1.

ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za
muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in
ostale dejavnosti

Javni razpis za
sofinanciranje
projektov "Razvoj in
izvajanje programov
socialne aktivacije"

Postojna

Postojna

2.

ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO
ZDRAVJE

AKTIVEN-OPAŽEN

Nova Gorica

Nova Gorica

3.

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost,
kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo
EPEKA

Z aktivacijo do
zaposlitve

Ljubljana

Ljubljana

4.

Podjetniški inkubator Kočevje

AKTIVNI ZA
PRIHODNOST program socialne
aktivacije na
Kočevskem

Obljubljanska regija
– zahod

Kočevje

5.

KNOF Zavod za kreativni razvoj Sevnica - socialno
podjetje"

"Središče ustvarjanja,
napredka in
kompetenc Sevnica

Krško

Sevnica

6.

DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ''VEZI''

ŽIVLJENJE MOJA
PRILOŽNOST

Koper

Sežana

7.

JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene
dejavnosti Celje

Trbovlje

Hrastnik

8.

JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene
dejavnosti Celje

Trbovlje

Trbovlje

9.

Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Socialna aktivacija
ranljivih ciljnih skupin
Hrastnik
Socialna aktivacija
ranljivih ciljnih skupin
Trbovelj
TOČKA DEFINITIVNO
AKTIVNO

Obljubljanska regija
– vzhod

Litija

10.

Zavod za pomoč družini na domu VITICA

Murska Sobota

Gornja Radgona

11.

PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in
usposabljanje, d.o.o,
INVALIDSKO PODJETJE LUMIA, družba za
rehabilitacijo, usposabljanje in zaposlovanje d.o.o.

Krško

Krško

Krško

Brežice

Koper

Koper

12.

13.

Izobraževalni center Memory, izobraževanje in
svetovanje d.o.o.

TVOJ KORAK - Socialna
aktivacija ranljivih
ciljnih skupin
Socialna aktivacija
ranljivih ciljnih skupin
Program
opolnomočenja oseb
za aktivno socialno
vključevanje in vstop
oz. vrnitev na trg dela
Socialna aktivacija za
lažji vstop na trg dela
"Aktivno do novih
priložnosti"

Vir: PE za izvajanje kohezijske politike, junij 2018
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Slika A: Prikaz obdelanih podatkov, pridobljenih iz PE za delovanje sistema SA o številu kandidatov, udeleženih oseb in drugih statistik skozi potek dela koordinatorjev na dan 11. 5. 2018
Regionalna
Št.
Lokacija RME
mobilna enota
programov

Lokacija
izvajanja

Maribor
3 dolgi

Slovenska
Bistrica
Maribor

Programi
Dolgi (3)
Izvajalec: Zaposlitveni center Avantus d.o.o.
Projekt opolnomočenje posameznika in celostna
aktivacija I
Izvajalec: Ljudska univerza zavod za kulturo in
izobraževanje Slovenska Bistrica
Izvajalec: Zaposlitveni center Avantus d.o.o.
Projekt opolnomočenje posameznika in celostna
Dolgi Skupaj:

Maribor

Maribor
2 kratka

Slovenska
Bistrica

Maribor

Celje

2 dolga
Slovenjske
Konjice

Kratki (2)
Tip A
Tip C
Izvajalec: Mozaik, društvo
za socialno vključenost
so.p.
Izvajalec: Andragoški
zavod Maribor-Ljudska
univerza
Aktivno živim v Sloveniji

Št.
idividualni
ŠT.
ŠT.
h
MOŠKIH4 ŽENSK4
dogovorov
(ID)

Št.
vabljenih
oseb

Št.
udeleženih
oseb

223

171

102

11

50

56

7

26

22

7

58

45

28

5

14

21

6

15

22

223

171

102

11

50

56

7

26

281

216

130

16

64

77

13

41

20

19

19

0

19

/

/

Št.
ŠT.
ŠT.
soglasij MOŠKIH3 ŽENSK3

Št.
ŠT.
ŠT.
podpisani
MOŠKIH5 ŽENSK5
h pogodb

STAROST
Št.
ŠT.
ŠT.
51 let in prekinjenih
MOŠKIH6 ŽENSK6
več
pogodb

STAROST
15-29 let2

STAROST STAROST
Št.
ŠT.
ŠT.
30-50 51 let in nadomestnih
MOŠKIH7 ŽENSK7
let2
več2
kandidatov

STAROST
15-29 let3

STAROST STAROST
30-50 51 let in
let3
več3

Št. trenutno
vključenih v
program

STAROST
15-29 let

STAROST
30-50 let

STAROST
15-29 let5

STAROST
30-50 let5

15

2

20

0

10

4

6

1

9

0

2

2

0

0

2

0

12

3

7

15

5

17

0

12

3

9

3

9

0

1

0

1

0

1

0

10

4

9

0

12

/

6

2

8

0

20

5

15

5

15

0

9

3

6

3

6

/

/

0

0

0

0

0

11

64

19

45

12

52

0

31

10

21

7

24

0

3

2

1

0

3

0

33

2

9

2

9

/

9

24

4

29

0

/

15

0

15

0

15

0

1

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

/

14

0

14

0

14

0

ŠT.
ŠT.
MOŠKIH8 ŽENSK8

STAROST
51 let in več4

Kratki skupaj:

20

19

19

0

19

0

0

0

15

0

15

0

15

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

14

0

14

0

14

0

Dolgi in kratki:

301

235

149

16

83

77

13

41

79

19

60

12

67

0

32

10

21

7

25

0

3

2

1

0

3

0

47

9

38

4

43

0

84

74

52

11

41

20

3

17

20

3

17

1

19

0

0

5

1

4

0

0

0

0

0

0

0

15

3

12

0

15

0

39

39

36

8

28

20

3

17

20

3

17

5

14

0

1

5

1

5

0

0

0

0

0

0

0

14

2

12

4

10

0

123

113

88

19

69

40

6

34

40

6

34

6

33

0

1

10

2

9

0

0

0

0

0

0

0

29

5

24

4

25

0

37

28

21

2

13

/

/

/

15

2

13

1

11

3 4.pozitive
n izhod

1

3

1

3

0

0

0

0

0

0

0

12

2

10

0

9

3

34

20

18

10

5

/

/

/

15

10

5

5

10

0

2
pozitiven
izhod

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

13

10

3

5

8

0

Dolgi (2)
Izvajalec: Zavod za raziskave, izobraževanje in
trajnostni razvoj, Celje
Dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin
Dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin
Izvajalec: Zavod za raziskave, izobraževanje in
trajnostni razvoj, Celje
Dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin

Dolgi Skupaj:

4 pozitivni
izhodi, 1
izstop
5
pozitivnih
izhodov, 1
negativen
izhod
0

Kratki (3)

Celje

Celje
Celje

3 kratki
Slovenjske
Konjice

Celje

1 dolgi

Velenje

Tip A
Izvajalec: Društvo AltraOdbor za novosti v
duševnem zdravju
Aktiven. Vključen. Zaposlen.
(Celje, Laško, Šentjur,
Šmarje pri Jelšah)

Tip C

Izvajalec: Društvo AltraOdbor za novosti v
duševnem zdravju
Aktiven. Vključen. Zaposlen.
(Slovenske Konjice)
Izvajalec: Ljudska
univerza Celje
SA albansko govorečih

34

21

17

0

15

0

0

15

15

0

15

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

0

14

1

Kratki skupaj:

105

69

56

12

33

0

0

15

45

12

33

6

24

4

0

1

5

1

5

0

0

0

0

0

0

0

40

12

28

5

31

4

Dolgi in kratki:

228

182

144

31

102

40

6

49

85

18

67

12

57

4

0

2

15

3

14

0

0

0

0

0

0

0

69

17

52

9

45

4

88

68

49

16

33

23

5

18

23

5

18

5

18

0

9

2

7

1

8

0

3

0

3

0

3

0

14

3

11

4

10

0

88

68

49

16

33

23

5

18

23

5

18

5

18

0

9

2

7

1

8

0

3

0

3

0

3

0

14

3

11

4

10

0

68

21

18

8

10

/

/

0

5

1

4

2

2

1

1 pozitivni
izhod

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

52

29

27

0

27

/

/

/

20

0

20

1

18

1

6

0

6

1

5

0

5

0

5

0

4

0

14

0

14

0

13

1

3

20

2

6

0

7

1

6

0

5

0

5

0

4

0

18

0

14

0

13

1

8

38

2

15

2

14

2

14

0

8

0

8

0

7

0

32

3

25

4

23

1

Dolgi (1)
Izvajalec: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih
programov NOVUS
Programi socialne aktivacije in opolnomočenja oseb za
Dolgi skupaj:

Velenje
Velenje

Velenje
2 kratka
Velenje

Kratki (2)
Tip A
Izvajalec: Društvo AltraOdbor za novosti v
duševnem zdravju
Aktiven. Vključen. Zaposlen.

Tip C

Izvajalec: Ljudska
univerza Celje
Socialna aktivacija
albansko govorečih žensk
Kratki skupaj:

120

50

45

8

37

0

0

0

25

1

24

Dolgi in kratki:

208

118

94

24

70

23

5

18

48

6

42

90

1 dolgi
Koper

Koper

Koper

Dolgi (1)
Izvajalec: Rdeči križ Slovenije - območno združenje
Koper
GREMO NAPREJ! Obalna Eko iniciativa
Dolgi skupaj:

103

84

56

25

31

21

5

16

20

4

16

3

14

0

5

0

5

1

4

0

0

0

0

0

0

0

15

4

11

2

13

0

103

84

56

25

31

21

5

16

20

4

16

3

14

0

5

0

5

1

4

0

0

0

0

0

0

0

15

4

11

2

13

0

103

84

56

25

31

21

5

16

20

4

16

3

14

0

5

0

5

1

4

0

0

0

0

0

0

0

15

4

11

2

13

0

67

53

31

20

11

9

20

11

9

5

15

0

1

1

0

0

1

0

3

0

3

0

3

0

19

10

9

5

14

0

Izvajalec: ŠENT - Slovensko združenje za duševno
zdravje
Dolgi
programi
socialne
aktivacije
Kranj
in Škofja
Loka
Izvajalec:
GRIFFIN
- razvojni
center
podeželja
d.o.o.
STAR UP SOC dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih
ciljnih skupin Gorenjske 2

20

7

13

20

7

13

5

15

0

6

2

4

2

4

0

0

0

0

0

0

0

14

5

9

3

11

0

106

88*

53*
19

13

6

19

13

6

3

16

0

11

8

3

2

9

0

4

2

2

0

4

0

8

5

3

1

7

0

Dolgi skupaj:

173

53

31

40

18

22

40

18

22

10

30

0

7

3

4

2

5

0

7

0

3

0

7

0

41

15

18

9

32

0

111 (prvi
cikel)

90 (prvi
cikel)

64 (prvi
cikel)

/

34

17

17

3

26

5

14

7

7

1

12

1

4

1

3

1

2

1

111

90

64

/

34

17

17

3

26

5

14

7

7

1

12

1

4

1

3

1

2

1

24

30

28

/

28

/

/

/

15

/

15

2

13

0

1
pozitiven

/

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

program se je
zaključil

27

/

27

/

/

/

16

/

16

5

7

3

2

/

2

1

0

1

1

/

1

0

1

0

14

5

7

2

65

17

48

10

46

8

17

7

10

3

12

3

9

1

4

2

5

2

38

5

7

2

3

16

1

7

2

12

2

79

15

18

14

39

2

Kratki (/)
/

/
Dolgi in kratki:

Tržič

3 dolgi

Kranj

Kranj

Dolgi (3)
Izvajalec: Ljudska univerza Tržič
Aktivno v svet (Program socialne aktivacije v Tržiču
2017-2019)

0

0

Kratki (4)

Kranj
Kranj

Kranj
Jesenice

Tip A
Izvajalec: ŠENT - Slovensko
združenje za duševno
zdravje
So-Vključen
Izvajalec: ŠENT - Slovensko
združenje za duševno
zdravje
So-Vključen

4 kratki

Tip C

Kranj

Izvajalec: Zavod Tri, zavod
za trajnostne skupnostne
prakse
Orientakcija

96

Jesenice

Izvajalec: Zavod Tri, zavod
za trajnostne skupnostne
prakse
Orientakcija

37

Kratki skupaj:

244

120

119

0

55

Dolgi in kratki:

417

173

150

0

55

114

83

114

83

Domžale
1 dolgi

Dolgi (1)
Izvajalec: Gerontološki raziskovalni inštitut
Socialna aktivacija-priložnost za zaposlitev
Dolgi skupaj:

Osrednjesloven
ska regija –
vzhod

Domžale
1 kratki

Kamnik

Ljubljana

Ljubljana
4 dolgi

Ljubljana

Ljubljana

Tip A
Izvajalec: ŠENT - Slovensko
združenje za duševno
zdravje
So-Vključen

/

/

40

18

22

105

35

70

20

76

8

24

10

14

5

17

53

20

9

11

20

9

11

4

16

0

5

1

4

1

4

0

15

8

9

3

12

53

20

9

11

20

9

11

4

16

0

5

1

4

1

4

0

15

8

9

3

12

36

22

14

9

16

11

11

6

5

2

7

2

6

4

2

0

1

5

Tip C
/

Kratki skupaj:

0

0

0

0

0

0

0

0

36

22

14

9

16

11

11

6

5

2

7

2

6

4

2

0

1

5

Dolgi in kratki:

114

83

53

0

0

20

9

11

56

31

25

13

32

11

16

7

9

3

11

2

6

4

2

0

1

5

15

26

9

17

26

9

17

1

25

0

8

2

6

1

7

0

6

2

4

0

6

0

18

7

11

0

18

0

24

10

14

24

10

14

2

22

0

6

3

3

0

6

0

4

2

2

0

4

0

18

7

11

2

16

0

21

9

12

21

9

12

1

20

0

3

1

2

0

3

0

1

1

0

0

1

0

18

8

10

1

17

0

24

11

13

24

11

13

1

23

0

13

5

8

1

12

0

6

2

4

0

6

0

11

6

5

0

11

0

95

39

56

95

39

56

5

90

0

30

11

19

2

28

0

17

7

10

0

17

0

65

28

37

3

62

0

28

37

3

62

0

Dolgi (4)
Izvajalec: ŠENT - Slovensko združenje za duševno
zdravje
So-vključen
Izvajalec: Zavod Jazon, zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin
Prehod na trg dela po meri človeka

Ljubljana

Izvajalec: GRIFFIN - razvojni center podeželja d.o.o.
"STAR UP SOC - dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih
ciljnih skupin" OSREDNJE SLOVENIJE 1

Ljubljana

Izvajalec: GRIFFIN - razvojni center podeželja d.o.o.
"STAR UP SOC - dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih
ciljnih skupin" OSREDNJE SLOVENIJE 2

377

299

135

49

86

Dolgi skupaj:

377

299

135

Tip C
Izvajalec: Društvo za
razvoj in povezovanje
družbenih ved in kultur
Odnos
Aktivni odnosi Kratki skupaj:

18

18

18

18

18

18

0

0

0

0

0

17

0

0

Dolgi in kratki:

395

317

153

49

86

95

39

56

112

39

56

49

/
12

86

Kratki (1)
Tip A

1 kratki

Ljubljana

/

17

2

91

2

14

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

5

90

0

32

11

19

2

28

0

19

7

10

0
0

#

0

0

14

17

0

79

Osrednjesloven
ska regija –
zahod

Brez programov
Kočevje

Murska Sobota
2 dolga
Lendava

Murska Sobota

Gornja
Radgona
Ljutomer

3 kratki

Murska Sobota

Murska Sobota

Idrija
2 dolga
Nova Gorica

Ajdovščina

Ajdovščina

Dolgi (2)
Izvajalec: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec
Rakičan
Nove zgodbe - nove priložnosti

78

64

50

17

33

23

61

59

46

15

31

139

123

96

32

64

59

51

10 (?)

18 (?)

Izvajalec: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec
Rakičan
Nova življenjska zgodba
Dolgi skupaj:

111

Kratki (3)
Tip A
Izvajalec: Mozaik, društvo
za socialno vključenost
so.p.
Skupaj do inkluzivne družbe

9

14

23

9

14

21

6

15

44

15

29

/

/

7

16

21

6

44

15

/

32

/

7

2

5

2

15

7

14

29

14

30

/

8

5

3

2

0

15

7

8

4

12

20

5

19

8

5

2

3

1

5

/

3

1

2

2

1

6

/

11

0

3

/

16

7

9

1

/

1

2

4

1

3

4

1

/

13

1

12

5

8

/

2

0

29

8

21

10

19

0

1

2

1

1

1

1

0

26

5

11

/

Tip C

Izvajalec: Mozaik, društvo
za socialno vključenost
so.p.
Skupaj do inkluzivne družbe
Izvajalec: Mozaik, društvo
za socialno vključenost
so.p.
Skupaj do inkluzivne družbe
Kratki skupaj:

111

59

51

10 (?)

18 (?)

/

/

/

32

12

20

5

19

8

5

2

3

1

3

1

2

1

1

1

1

0

26

Dolgi in kratki:

250

182

147

32

64

44

15

29

76

27

49

19

49

8

20

9

11

5

14

1

6

2

4

5

3

0

55

8

21

10

19

0

84

77

42

23

19

22

15

7

21

15

6

3

18

0

10

6

4

2

8

0

3

3

0

0

3

0

11

9

2

1

10

0

77

62

45

24

21

24

14

10

24

14

10

4

20

0

12

8

4

1

11

0

4

1

3

1

0

0

12

6

6

3

9

0

Dolgi skupaj:

161

139

87

47

40

46

29

17

45

29

16

7

38

0

22

14

8

3

19

0

7

4

3

1

3

0

23

15

8

4

19

0

/
Dolgi in kratki:

161

139

87

47

40

46

29

17

45

29

16

7

38

0

22

14

8

3

19

0

7

4

3

1

3

0

23

15

8

4

19

0

130

101

49

21

28

23

7

16

22

6

16

6

14

/

3

1

2

1

4

2

0

2

1

1

15

5

10

3

12

86

73

46

20

26

27

12

15

25

11

14

3

22

9

5

4

2

7

5

2

3

1

4

16

6

10

1

15

216

174

95

41

54

50

19

31

47

17

30

9

36

0

12

6

6

3

11

0

7

2

5

2

5

0

31

11

20

4

27

0

216

174

95

41

54

50

19

31

47

17

30

9

36

0

12

6

6

3

11

0

7

2

5

2

5

0

31

11

20

4

27

0

Dolgi (2)
Izvajalec: Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Idrija
Skupaj na poti
Izvajalec: Ljudska univerza Ajdovščina
Program projektnega učenja za opolnomočenje
odraslih za približevanje in vstop na trg dela ter
dejavno sodelovanje v družbi

Kratki (/)
/

Novo mesto
2 dolga
Novo mesto

Novo mesto

Črnomelj

Dolgi (2)
Izvajalec: Območno združenje Rdečega križa Slovenije
(RKS) Novo mesto
Kreativno vključen in socialno opolnomočen
Izvajalec: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin (dolgotrajno
brezposelnih oseb in prejemnikov denarne socialne
pomoči) in približevanje trgu dela Bela krajina
Dolgi skupaj:
Kratki (/)
/

/
Dolgi in kratki:

Krško

Krško

Postojna

Postojna

Brez programov
/

/
Brez programov

/

/
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Lenart
2 dolga
Ormož

Dolgi (2)
Izvajalec: Zaposlitveni center Avantus d.o.o.
Projekt opolnomočenje posameznika in celostna
aktivacija III
Izvajalec: Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.,
Vrazova 9, 2270 Ormož
Grajska kavarniška popravljalnica
Dolgi skupaj:

Ptuj

Ptuj

Ptuj

Slovenj Gradec
2 dolga

33

13

20

19

7

12

19

7

12

7

12

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

14

7

7

5

9

0

83

68

38

10

28

20

5

15

20

5

15

4

16

0

3

1

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

13

3

10

2

11

0

141

109

71

23

48

39

12

27

39

12

27

11

28

0

4

1

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

27

10

17

7

20

0

106

69

53

8

42

/

0

0

31

7

24

2

18

11

2

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

29 - program
zaključilo
vseh 29
vključenih

0

Radlje ob Dravi

Tip C

Tip A
Izvajalec: Izvajalec: Mozaik,
društvo za socialno
vključenost so.p.
Skupaj do inkluzivne družbe

Kratki skupaj:

106

69

53

8

42

/

0

0

31

7

24

2

18

11

2

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

29

Dolgi in kratki:

247

178

124

31

90

39

12

27

70

19

51

13

46

11

6

2

4

3

2

1

1

0

1

1

0

0

56

10

17

7

20

106

82

54

20

34

28

8

20

30

9

21

2

28

0

15

2

13

1

14

8 (+2 iz Radelj)

4

6

0

10

15

7

8

1

14

115

69

40

15

25

25

10

15

25

10

15

4

21

0

11 (+2 v
SG)

5

8

3

10

0

7

3

4

3

4

12

5

7

1

11

221

151

94

35

59

53

18

35

55

19

36

6

49

0

15

7

21

4

24

0

7

7

10

3

14

0

27

12

15

2

25

0

114

41

17

6

11

/

/

/

6

49

0

15

7

21

4

24

0

7

7

10

3

14

0

27

12

15

2

25

0

116

33

128

215

56

293

/

Dolgi (2)
Izvajalec: GRIFFIN - razvojni center podeželja d.o.o.
Star up soc Koroška1 (Lokacija: Slovenj Gradec)
Izvajalec: GRIFFIN - razvojni center podeželja d.o.o.
Star up soc Koroška2 (Lokacija: Slovenj Gradec)
Dolgi skupaj:

Slovenj
Gradec
1 kratek

Trbovlje

41

Kratki (1)

1 kratek

Slovenj Gradec

58

Trbovlje

Ravne na
Koroškem

Kratki (1)
Tip A
Izvajalec: Društvo AltraOdbor za novosti v
duševnem zdravju
Aktiven.Vključen.Zaposlen

Tip C

Kratki skupaj:

114

41

17

6

11

/

/

/

Dolgi in kratki:

335

192

111

41

70

53

18

35

55

19

36

2137

1612

985

548

188

Brez programov
/

/

Dolgi
Kratki
Dolgi + kratki

303

548

337

532

192

340

92

434

0

155

63

148

0

55

23

38

10

54

0

349

838

445

378

34

197

0

0

15

266

71

178

35

158

44

44

17

31

8

35

7

25

6

13

4

11

7

179

2975

2057

1363

337

745

548

188

352

798

263

518

127

592

44

199

80

147

41

183

7

80

29

51

14

65

7

528

Vir: PE za delovanje sistema SA, na dan 11. 5. 2018
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Priloga 2: Izhodišča za razpravo v fokusni skupini z oblikovalci sistema
SA
Kdaj in kje: sreda, 28.3.2018, ob 13h, MDDSZ, Kotnikova 28, soba 730 (7. nadstropje)
Organizacija in vodenje fokusne skupine: IRSSV (v okviru projekta evalvacije SA)
Vabljeni: predstavniki MDDSZ, ki so sodelovali pri vzpostavitvi sistema SA in/ali ki sodelujejo pri
vodenju SA in vsebinskih odločitvah; predstavniki projektne enote na MDDSZ, predstavniki ZRSZ,
predstavniki CSD
Namen fokusne skupine: pridobiti mnenja in ocene oseb, ki so sodelovale oz. sodelujejo pri
vzpostavitvi in prilagajanju ter delovanju sistema SA, glede kritičnih točk pri vzpostavitvi sistema,
morebitnih odprtih vprašanj in možnih rešitev, ter mnenja in ocene glede izvedbe različnih procesov,
pomembnih za delovanje sistema (izvedba izobraževanja treh ciljnih skupin, izvedba razpisov za
izvajalce programov, potek nabora kandidatov za vključitev v programe, ipd.) kot tudi sam potek
programov (z vidika oblikovalcev sistema).
Okvirna vprašanja za razgovor na fokusni skupini:
1. Proces oblikovanja projektne enote na MDDSZ:
- Kako je potekal? Katera služba je usmerjala postopek zaposlovanja, kriterije izbora ipd.?
- Ali je oblikovanje projektne enote potekalo po načrtih ali ste se pri tem soočali s kakšnimi
težavami/ovirami? Katerimi?
- Kako danes (za nazaj) na MDDSZ ocenjujete oblikovanje projektne enote (je bilo uspešno?)
in kako danes ocenjujete delovanje projektne enote (katere težave se pojavljajo, kako jih
rešujete…)?
2. Izvedba izobraževanja treh ciljnih skupin (koordinatorji SA, kontaktne osebe iz CSD in UD,
deležniki v lokalnem okolju):
- Ocena izvedbe izobraževanja za prvo ciljno skupino (ustreznost predavateljev in vsebin)
- Ocena izvedbe izobraževanja za drugo ciljno skupino (ustreznost predavateljev in vsebin)
- Morebitne težave z izvedbo izobraževanj, morebitni odzivi udeležencev?
- Če danes ocenjujete izobraževanja za prvo in drugo ciljno skupino: kaj bi spremenili in
zakaj?
- Izobraževanja za tretjo ciljno skupino (deležniki): kako so potekala, kdo jih je izvajal, kakšen
je bil odziv udeležencev, ali je to spodbudilo mreženje in sodelovanje na lokalni ravni?
- Kako ocenjujete izvedbo izobraževanj za tretjo ciljno skupino?
- Ali je bila sama organizacija izobraževanj ustrezna (vaša ocena organizatorja)?
- Vaša ocena v kolikšni meri je MDDSZ pri organizaciji in izvedbi izobraževanj sledilo prej
pripravljenemu elaboratu in v čem so bile morebitne pomanjkljivosti elaborata?
- Ali so bile vsebine izobraževanj jasne in v celoti pokrite? Ali se pojavljajo potrebe po
dodatnih izobraževanjih?
- Ali je bila ob koncu izobraževanj vseh treh skupin opravljena tudi evalvacija med udeleženci
ter kakšni so njeni rezultati?
3. Proces izbire izvajalcev kratkih in dolgih programov SA:
- Kako je potekala priprava javnih razpisov, kdo (katera služba) jo je vodila?
- Kako so potekale predstavitve javnih razpisov?
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Kakšen je bil odziv?
Ali so se v postopku izbire izvajalcev pojavljale kakšne težave in katere?
Kako danes (za nazaj) ocenjujete razpise za izbor izvajalcev kratkih in dolgih programov SA
in kaj bi danes spremenili, če bi jih ponovno razpisovali?
Ali so bili kriteriji izbire izvajalcev ustrezno postavljeni?
Ali ocenjujete, da je bilo v razpisih dovolj jasno razloženo, za kakšen tip programov gre in
kaj MDDSZ od izvajalcev pričakuje?
Kako poteka sodelovanje z izvajalci po podpisu pogodb?
Ali lahko opišete kakšno dobro in kakšno slabo izkušnjo?
Na kaj bi morali biti naslednjič bolj pozorni pri razpisih za izvajalce kratkih in dolgih
programov SA?

4. Proces nabora kandidatov za kratke in dolge programe SA:
- Ali je MDDSZ pripravilo navodila za nabor za CSD in UD ali oz. v kolikšni meri so ta navodila
(kriterije) oblikovali CSD in UD sami?
- Kako je potekal nabor kandidatov za kratke / dolge programe? Izkušnje, težave, rešitve.
- Kako je potekalo sodelovanje med CSD, UD in koordinatorji?
- Izkušnje glede organizacije predstavitev za kandidate za dolge programe SA – kaj se je pri
predstavitvah pokazalo kot dober pristop, dobra praksa in kaj kot slab, manj uspešen
pristop?
- V kolikšni meri so se predstavitve med seboj razlikovale? Kako jih oblikovati v prihodnje?
5. Izkušnje s potekom dela:
- Koliko MDDSZ dobiva različnih vprašanj in prošenj za pojasnila, navodila? S strani koga
(koordinatorji, izvajalci, CSD, UD)?
- Kdo odgovarja na vprašanja ali se odgovori kje arhivirajo?
- Kje so po vaši oceni največje težave z izvajanjem SA (na kaj se nanaša največ težav,
nejasnosti)?
- Kako po vaši oceni poteka delo koordinatorjev?
- Kako ocenjujete sodelovanje koordinatorjev s CSD in UD?
- Kako ocenjujete umestitev koordinatorjev na CSD?
- Kako na sploh vidite/ocenjujete delo koordinatorjev in kako vidite ključne težave njihovega
dela?
- Kaj delajo koordinatorji v regijah, kjer se programi SA ne izvajajo?
- Ali ocenjujete, da koordinatorji dobro sodelujejo z izvajalci?
- V kolikšni meri (po vaši oceni) izvajalci sledijo navodilom za poročanje?
- Kako poteka izmenjava izkušenj med koordinatorji?
- Ali ste vzpostavili intervizijo med koordinatorji oz. ali je to načrtovano za v prihodnje?
- Ali ste vzpostavili supervizijo dela koordinatorjev oz. ali je to načrtovano za v prihodnje?
6. V celoti gledano:
- V kolikšni meri prakse, ki so se uveljavile, odstopajo od načrtovanih postopkov (npr. od
materialov, ki so bili pripravljeni za delo koordinatorjev in poročanje koordinatorjev ter za
poročanje izvajalcev programov)?
- V kolikšni meri so te prakse različne (npr. regijske specifike) in ali ocenjujete, da jih je treba
poenotiti ali pa prilagoditi vsakemu okolju?
- Ali ocenjujete, da je treba (glede na izkušnje iz prakse dela koordinatorjev in izvajalcev
programov) prilagoditi navodila in obrazce za delo in poročanje?
- Kaj je pri delu in poročanju koordinatorjev in izvajalcev programov najbolj kritično?
- Morebitni primeri dobrega dela/praks in slabega dela/praks?
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Priloga 3: Vprašalniki spletnih anket za koordinatorje SA, kontaktne
osebe na CSD in kontaktne osebe na UD
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