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1 Uvod 
 

Pričujoče poročilo predstavlja tretje vmesno poročilo Inštituta RS za socialno varstvo (v nadaljevanju 

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

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

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

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

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

nadaljevanju SA) in programov SA. Z aktivnostmi smo pričeli marca 2018 in smo v letu 2018 že pripravili 

dve vmesni poročili. V prvem vmesnem poročilu (junij 2018) smo se osredotočili na spremljanje in 

oceno poteka vzpostavitve sistema SA z vidika vseh ključnih akterjev v sistemu (ustvarjalci politik, 

koordinatorji SA, kontaktne osebe za SA na CSD in kontaktne osebe za SA na uradih za delo). V drugem 

vmesnem poročilu (oktober 2018) smo se osredotočili na programe SA, izkušnje in ocene izvajalcev 

različnih tipov programov in značilnosti uporabnikov različnih tipov programov (kot smo jih ugotavljali 

na vzorcu uporabnikov). 

Pričujoče tretje vmesno poročilo se v celoti osredotoča na uporabnike SA. Uporabniki so tisti, ki jim je 

celoten projekt namenjen, zato je uporabniški vidik socialne aktivacije ključen pri ocenjevanju 

njegovega poteka, pa tudi njegove uspešnosti. Glede na kompleksnost problematik uporabnikov SA, 

pa tudi glede na njihovo veliko heterogenost, je (poleg objektivno merljivih kriterijev, ki jih postavlja 

financer projekta socialne aktivacije, pa tudi MDDSZ v odnosu do izvajalskih organizacij, ki izvajajo 

programe SA), pomembno prisluhniti tudi ocenam, mnenjem in izkušnjam uporabnikov samih. Njihove 

ocene, mnenja in izkušnje so precej heterogene kot so heterogeni tudi uporabniki sami, pa vendarle 

se kažejo nekatere splošne značilnosti izkušenj uporabnikov, ki jih predstavljamo v pričujočem 

vmesnem poročilu. 

V poročilu za osebe, ki so (ali so bile) vključene v programe SA, uporabljamo izraz »uporabnik(i) socialne 

aktivacije« (uporabniki SA), čeprav se v dokumentaciji sistema socialne aktivacije in v celotnem 

projektu uporabljata izraza »kandidat za vključitev« (oseba pred vključitvijo v program SA) in 

»udeleženec programa SA« (oseba, vključena v program SA). Izhajamo namreč iz doktrine socialnega 

dela, ki za prejemnike socialnovarstvenih storitev uporablja izraz »uporabnik«. Ta med obstoječimi 

termini še najbolje označuje osebe, ki niso le pasivni prejemniki storitev, marveč imajo aktivno vlogo 

pri prejetih storitvah, so avtonomni in razpolagajo z določeno količino moči, da lahko soustvarjajo 

rešitve v procesu pomoči, kar je ključnega pomena pri delu z uporabniki v socialnem delu (Dragoš 

1997). Slednje je tudi skladno s konceptom socialne aktivacije, če jo razumemo kot pristop 

opolnomočenja uporabnikov z namenom socialnega vključevanja in posledično tudi lažjega 

približevanja trgu dela.  

Tretje vmesno poročilo je sestavljeno iz metodološkega poglavja (poglavje 2) in dveh vsebinskih 

poglavij, in sicer analize zaključnih poročil SA o uporabnikih SA (iz vzorca), v delu, kjer svoja mnenja in 

ocene izrazijo uporabniki sami (poglavje 3), ter analiza odgovorov uporabnikov SA, ki smo jih pridobili 

s pisno anketo med uporabniki vseh tipov programov SA (poglavje 4). V obeh vsebinskih poglavjih je 

dodan tudi povzetek glavnih ugotovitev poglavja. 
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2 Metodološki pristop in pojasnila 
 

Za pridobitev informacij in podatkov, vključenih v to poročilo, smo uporabili triangulacijo metod, tj. 

kombinacijo kvalitativne in kvantitativne metodologije (Creswell in Plano Clark 2011). Za namene 

priprave poročila smo podatke večinoma pridobili na dva načina, in sicer:  

a) z izvedbo ankete med uporabniki socialne aktivacije, 

b) s pomočjo analize zaključnih poročil SA o uporabnikih SA iz vzorca uporabnikov (poročila, ki jih 

pripravi koordinator SA po pogovoru z uporabnikom tri mesece po koncu programa, v katerega 

je bil uporabnik vključen, torej po zaključenem spremljanju udeleženca). 

V nadaljevanju ločeno predstavljamo metodološke podrobnosti in pojasnila vezana na anketo med 

uporabniki SA in metodološke podrobnosti analize zaključnih poročil SA o uporabnikih SA na vzorcu.  

 

2.1 Anketa med uporabniki SA 
 

Z izrazom uporabniki programov SA v tem poročilu označujemo osebe, ki so vključene v različne tipe 

programov SA. Za potrebe anketiranja smo kot ciljno skupino naslovili vse uporabnike SA, ki so bili v 

programe (katerega koli tipa) vključeni od začetka izvajanja (jesen 2017) do konca leta 2018 

(31.12.2018) oz. so v tem obdobju podpisali pogodbo o vključitvi v program SA in so bili vsaj nekaj časa 

tudi dejansko vključeni v program (imajo izkušnjo vključenosti v program). 

Ker so situacije uporabnikov SA glede vključenosti v programe zelo različne (nekateri so predčasno 

izstopili iz programa, nekateri so bili v programu do konca in so ga že zaključili, nekateri so trenutno 

vključeni v program), mi pa smo želeli zajeti vse nekdanje in sedanje uporabnike z izkušnjo udeležbe v 

programu SA, smo se odločili za pisno anketiranje uporabnikov.  

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

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

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

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

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

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

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

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

vprašanj, na katera so respondenti prosto odgovarjali. Na ta način smo pridobili tako kvantitativne kot 

kvalitativne informacije za analizo. Anketni vprašalnik je priložen v Prilogi 1.  

 

Postopek anketiranja in stopnja odgovora 

 

Anketiranje je potekalo od sredine februarja do sredine marca 2019. Ker IRSSV nima dostopa do 

osebnih podatkov uporabnikov SA, smo (po dogovoru z MDDSZ) zaprosili koordinatorke SA, da 

pripravijo sezname uporabnikov, ki ustrezajo zgornji definiciji ciljne skupine. Vseh takih uporabnikov 

SA je bilo 1.747 in za vse smo pripravili anketne materiale ter jih poslali na naslove RME. Koordinatorke 

SA so potem na anketne materiale (že v ovojnici) napisale naslove uporabnikov in jih odposlale. 
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Anketnim materialom je bila priložena tudi ovojnica z naslovom IRSSV in znamko, da so lahko 

uporabniki vrnili izpolnjeno anketo. Podroben seznam števila uporabnikov SA, ki smo jim poslali 

anketo, po RME in posameznih programih, ter število vrnjenih anket, po RME in posameznih 

programih, je prikazan v Prilogi 2.  

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

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

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

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

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

Preglednica 2.1: Stopnja odgovora ankete (N) 

 Število vseh 
uporabnikov 

Število prejetih 
odgovorov 

Stopnja odgovora 

Dolgi programi 960 316 32,9 % 

Kratki programi tipa A 331 117 35,3 % 

Kratki programi tipa C 124 28 22,6 % 

Vmesni programi 332 140 42,1 % 

Skupaj 1.747 601 34,3 % 

 

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

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

(glej npr. Vehovar in Kalton 2001; D Nulty 2008), ocenjujemo, da je v konkretnem primeru visoka. 

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

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

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

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

Raziskovalci smo postopek anketiranja poskusili v največji možni meri administrativno in vsebinsko 

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

spodbud k anketiranju. Uporabnike smo k sodelovanju povabili le enkrat, pri tem pa smo se zanašali 

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

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

spodbuditi k sodelovanju. 

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

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

odgovor mogoče enoznačno vnesti. Posledično število odgovorov pri različnih vprašanjih variira, zato 

pri vseh grafičnih in tabelarnih prikazih v poročilu navajamo tudi število odgovorov (numerus). Da bi 

ohranili relativno visoko stopnjo odgovora, smo pri vnosu vprašalnikov ohranili tudi tiste, ki mestoma 

niso ustrezno izpolnjeni; v 11,6 % vprašalnikov namreč vprašanja v tabelah niso bila izpolnjena v celoti 

(pač pa so bile vse trditve označene samo z eno oceno na vrhu ali ob strani, so bili obkroženi odgovoru 

le pri nekaj trditvah ipd.). V teh primerih vprašalnika nismo zavrnili, pač pa smo ga vnesli in prilagodili 

po smiselni presoji. Omenjene napake pri izpolnjevanju so se pojavljale zgolj pri vprašanjih, kjer je več 

trditev navedenih v tabelah. Kljub dejstvu, da smo vprašalnik metodološko in jezikovno poskusili 

poenostaviti in ga narediti čim bolj razumljivega (z uporabo večje pisave, simbolov, …), ugotavljamo, 

da tovrstna struktura vprašanj za določen del analizirane populacije (uporabnike SA) ni bila ustrezna. 

Analiza obeh vzorcev (N1=601, tj. vsi izpolnjeni vprašalniki, ter N2=518, tj. v celoti ali veliki večini 

ustrezno izpolnjeni vprašalniki) pokaže, da se pri teh trditvah dobljena povprečja ne razlikujejo od 
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tistih, ki bi jih dobili v primeru, če bi te odgovore izločili. Te podatke smo torej obdržali in vključili v 

celotno analizo. Demografsko pa se obe skupini (vseh 601 respondentov in 518 respondentov, ki so v 

celoti ali v veliki večini izpolnili vprašalnik) nekoliko (vendar v zelo majhni meri) razlikujeta. Če 

primerjamo obe skupini, ugotovimo, da so na celotnem vzorcu uporabniki v povprečju nekoliko starejši 

(39,8 nasproti 39,2 leti) in so v povprečju nekoliko dlje brezposelni (4,0 nasproti 3,9 let). Nekoliko se 

spremeni tudi izobrazbena struktura, in sicer je na celotnem vzorcu delež oseb z največ poklicno 

izobrazbo nekoliko višji (32,0 % nasproti 28,8 %). Prav tako so bili uporabniki na celotnem vzorcu 

respondentov v povprečju manj časa vključeni v socialno aktivacijo (5,9 mesecev nasproti 6,1 mesec). 

Če gledamo še primerjavo posameznih trditev, izpostavljamo predvsem, da so se uporabniki na 

celotnem vzorcu respondentov v program nekoliko pogosteje vključili zato, ker so imeli občutek, da 

sodelovanja ne smejo zavrniti (6,2 % nasproti 5,0 %) ter so iz programa tudi pogosteje predčasno 

izstopili (18,8 % nasproti 17,5 %). Med pridobitvami respondenti na celotnem vzorcu nekoliko 

pogosteje navajajo, da v programu niso pridobili novih stikov in poznanstev (7,8 % nasproti 6,5 %). 

Pogosteje so že bili zaposleni (75,4 % nasproti 74,0 %). Če torej povzamemo zgornji opis razlik med 

značilnostmi vseh 601 respondentov (uporabnikov SA), ki so odgovorili na vprašalnik, in značilnostmi 

tistih respondentov (518), ki so v celoti ali skoraj v celoti odgovorili na vprašalnik (odgovorili na vsa ali 

skoraj vsa vprašanja) oz. so na vprašanja odgovarjali ustrezno (glede na navodila za odgovarjanje), 

vidimo, da so med respondenti, ki so vrnili zelo nepopolno ali nepravilno, neustrezno izpolnjen 

vprašalnik nekoliko starejši uporabniki, nekoliko dlje brezposelni, nekoliko slabše izobraženi, ter manj 

časa vključeni v socialno aktivacijo, nekoliko pogosteje so se vključili v program SA, ker so imeli občutek, 

da sodelovanja ne smejo zavrniti in nekoliko pogosteje so iz programa predčasno izstopili.  

Da bi lahko ugotavljali reprezentativnost vzorca uporabnikov SA, ki so odgovorili na naš vprašalnik, 

glede na vse uporabnike SA, bi morali demografsko strukturo vzorca respondentov primerjati z 

demografsko strukturo celotne populacije uporabnikov SA (demografsko strukturo 601 uporabnikov, 

ki so odgovorili na naš vprašalnik, z demografsko strukturo vseh 1.747 uporabnikov SA). Žal 

demografski podatki za celotno populacijo uporabnikov SA niso na voljo, saj se sistemsko na nacionalni 

ravni (na ravni sistema SA) ne zbirajo.1 Vzorčnih podatkov tako ne moremo primerjati s celotno 

populacijo uporabnikov SA, da bi ocenili kakovost vzorca. Pomembno vprašanje je, ali se respondenti 

sistematično razlikujejo od nerespondentov ter, če se, ali zaradi tega na vprašanja odgovarjajo drugače 

kot bi morda odgovorila druga skupina. Raziskave namreč kažejo (Richardson 2005), da se demografske 

značilnosti (starost in družbeni razred) ter tudi stališča (Goyder 1987) tistih, ki izpolnjujejo vprašalnike, 

razlikujejo od tistih, ki jih ne. Tovrstna tveganja so sicer značilna za večino tovrstnih raziskav in se jih 

običajno da znižati s povečanjem vzorca in stopnje odgovora, vendar pa tudi ta ne zagotavlja popolne 

odsotnosti določene vzorčne napake (Dillman 2000). 

Reprezentativnosti vzorca respondentov torej ne moremo ugotavljati, kljub temu pa ocenjujemo, da 

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

mnenja, ocene in izkušnje uporabnike SA. 

 

  

                                                           
1 Delovanje sistema SA še ni podprto z informacijskim sistemom, v katerem bi se beležili različni podatki o 
uporabnikih SA. Zato beleženje zaenkrat poteka preko vnosa v Excel tabele, pri čemer se vrsta podatkov 
(vključno s starostjo, izobrazbo, ipd.) ne zbira oz. zapisuje (vsi ti podatki obstajajo le zabeleženi v papirni obliki 
individualnih poročil o uporabnikih). 
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Postopek analize 

 

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

uporabnikov. Kvantitativne podatke smo analizirali s pomočjo orodja IBM SPSS Statistics (univariatne 

in bivariatne statistične analize), kvalitativne informacije (odgovore, ki so jih anketirani uporabniki 

prosto vpisovali, pri čemer jih nismo omejevali pri tematikah ali jim tematike sugerirali) pa smo 

analizirali z orodjem MaxQDA. V Prilogi 3 prikazujemo primer kodiranja in razvrščanja kvalitativnih 

odgovorov respondentov v orodju MaxQDA.  

Podatke v analizi prikazujemo na celotnem vzorcu, pogosto pa tudi po tipih programov. Glede na to, 

da je med anketiranimi uporabniki SA uporabnic programov tipa C le 28, njihove odgovore 

interpretiramo z veliko mero previdnosti (rezultati so zgolj ilustrativni in jih nikakor ne posplošujemo 

na vse uporabnice kratkih C programov). To še posebej velja zaradi dejstva, da smo ob vnosu 

ugotavljali, da so bili nekateri vprašalniki uporabnic kratkih programov tipa C izpolnjeni identično, kar 

nakazuje, da so jih uporabnice izpolnjevale skupaj z izvajalci programov ali skupaj s kulturnimi 

mediatorkami, saj morda same vprašanj niti niso razumele (zaradi slabega znanja slovenskega jezika in 

verjetno tudi slabše funkcionalne pismenosti, kot izhaja iz njihove prevladujoče nizke izobrazbe)2 – to 

pa je verjetno vplivalo tudi na v povprečju najbolj pozitivne odgovore od vseh skupin uporabnikov. 

Njihova največja pozitivnost in zadovoljstvo se namreč kaže pri odgovorih na večino vprašanj v 

vprašalniku.3 

Kvantitativne in kvalitativne podatke združujemo in prepletamo v interpretaciji (celotno poglavje 4). 

Kvantitativne statistike kombiniramo s kvalitativno metodo, rezultate pa ilustriramo s citati anketiranih 

uporabnikov, ki jih navajamo dobesedno (z napakami in nerodnimi izrazi vred). Številka v oklepaju za 

izjavo anketiranega uporabnika se nanaša na zaporedno številko vnosa vprašalnika v vnosnik, ki je 

odvisna od tega, kdaj smo izpolnjen vprašalnik po pošti prejeli in je torej slučajno generirana. Številka 

v oklepaju torej služi za identifikacijo vprašalnika, vendar ta nima nobene zveze s kakršnimi koli 

osebnimi podatki respondenta. 

Anketirani uporabniki so v svojih kvalitativnih odgovorih pogosto poimensko omenjali koordinatorko 

SA, izvajalca programa (strokovnega delavca) ali kako drugo osebo povezano z izvajanjem programa. 

Prav tako so pogosto poimenovali izvajalsko organizacijo. V tem poročilu imen ne navajamo, bomo pa 

v naslednjem (četrtem) vmesnem poročilu bolj sistematično primerjali programe socialne aktivacije ter 

dobre in slabe prakse izvajalcev. 

 

2.2 Analiza zaključnih poročil SA iz vzorca 
 

Za namen vpogleda v značilnosti in problematike uporabnikov SA, smo od MDDSZ, PE za delovanje 

sistema SA, že avgusta 2018 pridobili anonimizirane podatke o vzorcu vključenih oseb. Gre za podatke, 

ki jih koordinatorji in izvajalci zbirajo v samem postopku vključevanja (individualni dogovori, pogodba 

o vključitvi, končna poročila izvajalca in zaključna poročila koordinatorja), in sicer za vzorec 

uporabnikov različnih tipov programov SA. Individualne dogovore smo z vidika značilnosti populacije 

                                                           
2 Glej podpoglavje 4.1 (Socio-demografske značilnosti anketiranih uporabnikov). 
3 Zagotovo pa na zelo pozitiven odnos in zadovoljstvo uporabnic kratkih programov tipa C vpliva tudi dejstvo, 
da gre za ženske, ki nimajo široke socialne mreže, slabo razumejo in govorijo slovenski jezik in so bile zato 
omejene le na skrb za svojo družino. SA jim je pomenila povsem novo okno priložnosti, stike izven svoje družine 
in svoje etnične skupnosti, učenje slovenskega jezika in jim je tako odprla številne nove možnosti in priložnosti. 
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vključene v programe SA analizirali že v drugem vmesnem poročilu (glej Trbanc idr. 2018a). V 

pričujočem (tretjem) vmesnem poročilu pa analiziramo zaključna poročila SA (pripravljena po 

zaključenem tri mesečnem spremljanju udeleženca po zaključku programa oz. po izstopu iz programa). 

Analiziramo predvsem del zaključnih poročil, v katerem so zapisana mnenja in ocene uporabnikov 

glede doseganja ciljev vključitve ter njihovi splošni vtisi o programih. Ker so se do sredine leta 2018 

izvajali samo dolgi programi ter kratki programi tipa A in tipa C, so v vzorec vključeni samo uporabniki 

teh programov ter samo njih tudi prikazujemo.  

Metodologijo in vzorec podrobno popisujemo že v prejšnjem vmesnem poročilu (za več informacij glej 

Trbanc idr. 2018a, str. 10-12). Če povzamemo, smo uporabili neslučajnostni (priložnostni) vzorec, 

vezan na skupino uporabnikov SA, za katere so bili podatki dostopni in vneseni v bazo. Večina 

informacij in podatkov za uporabnike v vzorcu je bila zbrana kvalitativno preko polstrukturiranega 

intervjuja (individualni dogovori, končna poročila izvajalca, zaključno poročilo SA koordinatorja SA) in 

v nadaljnjem postopku naše analize kodirana. Zaradi narave neslučajnostnega vzorca uporabnikov SA 

posplošitev informacij na celo populacijo uporabnikov ni mogoča in se informacije v celoti nanašajo 

samo na vzorec. Kljub temu pa informacije iz zaključnih poročil uporabnikov SA predstavljajo dobro 

ilustracijo ocen uporabnikov SA ob zaključku njihove vključitve in jih analiziramo, ker gre za vpogled v 

uporabniško izkušnjo s socialno aktivacijo. 

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

(21,9 %) takih, ki so vsebovali zaključno poročilo koordinatorja. Od teh je 126 spisov takšnih, ki 

vsebujejo vsaj osnovne informacije o uporabnikovih pogledih na program in uporabnikovih izkušnjah s 

SA in so torej uporabni za potrebe analize, ki se osredotoča na uporabniški pogled na SA. 

Med 126 zaključnimi poročili SA, ki vsebujejo informacije o uporabniških izkušnjah s SA in uporabniških 

ocenah in pogledih na program(e), je 80 zaključnih poročil uporabnikov kratkih programov tipa A, 16 

zaključnih poročil uporabnic kratkih programov tipa C in 30 zaključnih poročil uporabnikov dolgih 

programov. Uporabniške izkušnje s SA in njihove ocene so predstavljene ločeno po tipih programov 

(kratki A, kratki C in dolgi). Kot že omenjeno, podatkov ni mogoče posploševati na celotno populacijo 

uporabnikov SA in predstavljajo samo ilustracijo ocen in mnenj uporabnikov o SA.  

Večina podatkov, ki smo jih pridobili iz zaključnih poročil SA, je kvalitativnih in predstavljajo mnenja 

uporabnikov glede različnih vidikov programov ter doseganja ciljev uporabnikov skozi vključenost v 

program. Podatke smo tudi v tem delu poročila kodirali in analizirali s programom MaxQDA. 
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3 Mnenja uporabnikov in njihove ocene pridobitev v socialni aktivaciji 

iz zaključnih poročil SA 
 

V tem poglavju so prikazane in analizirane informacije, ki smo jih pridobili iz vzorca zaključnih poročil 

SA o uporabnikih SA, in sicer samo tistega dela poročil, v katerem je izraženo uporabnikovo mnenje in 

o programu in izkušnje s socialno aktivacijo.  

Zaključno poročilo SA predstavlja zaključni dokument o uporabniku v okviru njegove udeležbe v 

programu SA.4 Pripravi ga koordinatorka SA po zaključku udeležbe posameznika v programu SA (po 

opravljenem zaključnem razgovoru z uporabnikom, ki se izvede po končanem trimesečnem 

spremljanju udeleženca po zaključku  programa), opravi pa se tudi v primeru, ko je uporabnik iz 

programa predčasno izstopil. Koordinatorka SA zaključno poročilo SA pripravi na podlagi vseh zbranih 

poročil o udeležbi osebe v programu SA: individualnega izvedbenega načrta, ki ga izvajalec programa 

pripravi skupaj z uporabnikov v začetnem obdobju programa, individualnih mesečnih poročil in uradnih 

zaznamkov tekom programa, individualnega končnega poročila, ki ga za uporabnika pripravi izvajalec 

programa, ter opravljenega zaključnega pogovora koordinatorke z uporabnikom. Namen zaključnega 

pogovora koordinatorke z uporabnikom je predvsem, da skupaj ocenita doseganje ciljev (izhodov), ki 

si jih je udeleženec v fazi načrtovanja zastavil ter so zapisani v njegovem individualnem dogovoru, ob 

tem pa uporabnik tudi reflektira celotno izkušnjo vključitve v program SA. Poleg tega koordinatorka 

preveri situacijo uporabnika po zaključku programa in z uporabnikom išče dodatne rešitve oziroma 

možnosti za naprej, da uporabnik ostane aktiven (zaposlitvene možnosti, možnosti vključitve v različne 

programe APZ in podobno). Namen zaključnega poročila SA pa je tudi nudenje povratne informacije 

obema EVT, torej pristojnemu CSD in uradu za delo (tisti EVT, ki je osebo napotila v program, in v 

vednost tudi drugi EVT). Zaključna poročila o udeležbi uporabnika v SA vedno dobita tako CSD kot urad 

za delo. 

Za namen vpogleda v značilnosti in problematike uporabnikov SA, smo od MDDSZ, PE za delovanje 

sistema SA, že avgusta 2018 pridobili anonimizirane podatke o vzorcu vključenih oseb. Gre za podatke, 

ki jih koordinatorji in izvajalci zbirajo v samem postopku vključevanja (individualni dogovori, pogodba 

o vključitvi, končna poročila izvajalca in zaključna poročila koordinatorja), in sicer za vzorec 

uporabnikov različnih tipov programov SA. Individualne dogovore smo z vidika značilnosti populacije 

vključene v programe SA analizirali že v drugem vmesnem poročilu (glej Trbanc idr. 2018a), v tem 

(tretjem) vmesnem poročilu pa analiziramo zaključna (po zaključku programa oz. po izstopu iz 

programa) mnenja in ocene uporabnikov glede doseganja ciljev vključitve ter njihove splošne vtise o 

programih. Ker so se do sredine leta 2018 izvajali samo dolgi programi ter kratki programi tipa A in tipa 

C, so v vzorec vključeni samo uporabniki teh programov ter samo njih tudi prikazujemo. Več o vzorcu 

je zapisano v drugem vmesnem poročilu (ibid., str. 10-12), povzeto pa je tudi v Poglavju 2 (Metodološki 

pristop in pojasnila) tega poročila. 

Med podatki iz spisov vzorca uporabnikov SA je bilo pri 140 uporabnikih iz vzorca vključeno tudi 

zaključno poročilo koordinatorja SA. Gre za tiste uporabnike iz vzorca, ki so program SA že zaključili ali 

pa so program iz različnih razlogov predčasno zapustili. Od teh 140 zaključnih poročil SA, je 126 takšnih, 

ki vsebujejo vsaj osnovne informacije o uporabnikovih pogledih na program in so torej uporabni za 

potrebe pričujočega poročila, ki se osredotoča na uporabniški pogled na SA (od tega je 80 zaključnih 

                                                           
4 Koordinatorji imajo za pripravo zaključnega poročila SA pripravljen poseben obrazec. 
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poročil uporabnikov kratkih programov tipa A, 16 zaključnih poročil uporabnic kratkih programov tipa 

C in 30 zaključnih poročil uporabnikov dolgih programov)5. 

Kot že zapisano, v nadaljevanju predstavljene ocene in mnenja uporabnikov SA zaradi metodoloških 

omejitev niso reprezentativni za celotno populacijo uporabnikov SA niti za uporabnike SA po 

posameznih tipih programov. Spodnja predstavitev torej predstavlja le naključen vpogled v 

uporabniška mnenja in izkušnje s SA in kot taka predstavlja bolj ilustracijo njihovih ocen in mnenj kot 

popolno sliko.    

 

3.1 Ocene in vtisi uporabnikov kratkih programov tipa A (iz vzorca zaključnih poročil 

SA)  
 

Uporabniki kratkih programov tipa A iz analiziranega vzorca kot najbolj pozitiven vidik programov SA 

največkrat omenjajo samo vzdušje v programu, pri čemer s tem večinoma merijo na svoje odnose z 

drugimi uporabniki. V tej smeri največ razmišljajo najmlajši uporabniki (mlajši od 30 let) iz vzorca, ki 

precej poudarijo spoznavanje ljudi  

»pred vključitvijo ni predvideval, da bo spoznal toliko dobrih ljudi« (KA 891)  

in jim veliko pomeni že sama pripadnost skupini, tudi pri starejših uporabnikih pa se omenjajo primeri, 

ko so se stiki med nekaterimi uporabniki ohranili še po zaključku programa. Starejši so, po drugi strani, 

do skupine soudeležencev v programu pogosto tudi kritični, saj je denimo uporabnike stare od 30 do 

40 večkrat zmotila heterogenost skupine, v povezavi s tem pa tudi neaktivnost in nemotiviranost 

nekaterih uporabnikov. Nekoliko manj pogosto uporabniki kratkih programov tipa A kot ključne za 

njihovo počutje v programih SA navajajo same izvajalce, pri čemer so spet sorazmerno kritični. Mlajši 

(do 30 let) uporabniki sicer pravijo, da so izvajalci ustvarili varno, sproščeno okolje, v katerem so bila 

mnenja upoštevana, a so jih tudi zmotili nekateri primeri, ko je bil med programom vodja/mentor 

zamenjan, ko je bil nestrokoven ali do udeležencev nestrpen in ko je bil odnos med vodjo in strokovno 

delavko slab, sicer pa so bili prisotni tudi konflikti med udeleženci. Do samih izvajalcev so bolj kritični 

starejši, predvsem uporabniki stari od 30-40, ki imajo največ pripomb glede načina izvajanja in 

določenih vsebin.    

Uporabniki programov tipa A iz vzorca so s predstavljeno vsebino načeloma sicer zadovoljni, a jih 

večina omenja tudi različne možnosti izboljšav. Številnim iz starostne skupine od 30 do 40 let se je ob 

obiskovanju programov denimo zdelo, da jim program ni ponudil dovolj zaposlitvenih možnosti in da 

je bilo preveč poudarka na določenih vsebinah, ki jim niso dale oprijemljivih znanj, hkrati pa so se tudi 

preveč ponavljale. Po drugi strani je pri starejših od 40 let in še bolj pri starejših od 50 let relativno 

pogost pogled, da je šlo v programu socialne aktivacije le še za ene delavnice, v kakršne so že bili 

vključeni kdaj prej, čeprav tudi poudarjajo pozitivno spremembo vsakdanjika in novo pridobljena 

znanja s področja zaposlovanja in socialnovarstvenih pravic. S predstavljenimi vsebinami so načeloma 

bolj zadovoljni mlajši, ki v pozitivni luči izpostavljajo predvsem specifične aktivnosti, kot so tečaj 

računalništva, obiski zunanjih institucij, delavnice ipd. Starejši (predvsem starejši od 40 let) v tem 

kontekstu večkrat omenijo, da bi si računalništva želeli še več.  

                                                           
5 Prvi cikel dolgih programov poleti 2018 (ko smo pridobili podatke o vzorcu uporabnikov SA) večinoma še ni bil 
zaključen, zato je temu ustrezno tudi majhno število zaključnih poročil SA za uporabnike teh programov.  
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Pri ocenjevanju splošne strukture programov SA uporabniki kratkih programov tipa A iz vzorca pogosto 

izražajo mnenje, da bi moral program trajati dlje, kar še posebej pogosto poudarjajo najmlajši 

uporabniki, ki večkrat menijo tudi, da bi se moral izvajati pogosteje – več ur dnevno in da bi moral biti 

predvsem bolj praktično naravnan (torej vsebovati več delavnic in manj predavanj). V smislu same 

organizacije se je nekaterim starejšim (nad 40 let) uporabnikom programov tipa A iz vzorca skupina 

zdela preveč odprta in nestrukturirana, program pa premalo prilagojen posameznikom, zaradi česar se 

pojavlja tudi pogled, da bi bila smiselna nivojska delitev skupine. Stari od 40 do 50 let sicer razne 

organizacijske zadeve izpostavljajo tudi v pozitivni luči, pri čemer največkrat omenjajo vsebine na 

informativni predstavitvi, delo koordinatork, obiske CSD in UD ipd., a pogrešajo večjo osredotočenost 

na zaposlitev, zaposlitvene razgovore ipd. Najstarejši uporabniki kratkih programov tipa A iz vzorca pa 

so po drugi strani v polovici primerov kritični do nekaterih bolj specifičnih, organizacijskih detajlov, kot 

so lokacija izvajanja in (prenizko) plačilo oz. povračilo za udeležbo (malica in potni stroški).  

Uporabniki kratkih programov tipa A iz vzorca pri sebi ob izhodu iz programa načeloma opažajo 

pozitivne spremembe, a le do določene mere, poleg tega pa redki omenjajo povsem neposredne 

zaposlitvene napredke. Svoje zaposlitvene možnosti kot boljše največkrat vidijo mlajši uporabniki 

(starostna skupina do 30 let) iz vzorca, ob tem pa imajo praviloma v mislih boljšo informiranost, 

izboljšanje vlog za zaposlitev in življenjepisov, priprave na razgovore, v nekaterih primerih pa tudi že 

usmeritev v zaposlitveno rehabilitacijo ali v programe APZ. Uporabniki stari med 30 in 40 let pri 

orisovanju svojega osebnega napredka po drugi strani največkrat omenjajo samo izboljšanje 

samozavesti za nastopanje pred drugimi ljudmi, ob tem pa tudi boljšo samopodobo. Starejše starostne 

skupine kot morda ključno pridobitev programa nasploh pogosto vidijo ureditev svojih osebnih situacij 

in splošno aktivacijo za reševanje osebnih težav, za spremembo vsakdanjika, tudi v navezavi na novo 

pridobljena znanja. Tudi sicer se pri večini kot ključna pridobitev kažejo bolj samozavestno načrtovanje 

življenjske situacije, boljše samozaupanje in izboljšana komunikacija, zaradi česar lahko postopoma 

začnejo z reševanjem svojih kompleksnih socialnih in zdravstvenih problematik. Ob vsem tem pa 

uporabniki iz vzorca še vedno relativno pogosto ocenjujejo, da v programih ni bilo prave vsebine  

»so bili več na pavzah kot v programu« (KA 125)  

in da so bile delavnice, aktivnosti preveč splošne. Skoraj vsak četrti pravi, da napredka z vključenostjo 

v program ni zaznal, predvsem pa se večini zdi, da zaposlitvi še vedno niso zares blizu.  

Najpogostejši (skoraj polovica) izhod uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca predstavlja 

prehod v drug program (pogosto v dolg program SA), dobra četrtina jih bo intenzivno iskala zaposlitev, 

le 6 (od 80) pa se jih je neposredno po programu zaposlilo. Še največ (2 od 14) izhodov v zaposlitev je 

med uporabniki mlajšimi od 30 let, a tudi v tej skupini relativno pogosto ocenjujejo, da zaposlitvi še 

vedno niso zares blizu. Pri izhodih načeloma tudi starejši navajajo zaposlitvene aktivnosti, pri čemer 

gre pri nekaterih že za visoko stopnjo želje po zaposlitvi, pridobitev novih načinov za premagovanje 

ovir za približevanje trgu dela ali intenzivno iskanje službe, le redko pa torej za dejansko zaposlitev. 

Kljub temu, da je torej izhod v zaposlitev po zaključenem kratkem programu tipa A relativno redek, 

večina (56 od 76) uporabnikov iz vzorca pravi, da je program izpolnil njihova pričakovanja, pri čemer je 

delež najvišji (18 od 21) pri najstarejši skupini uporabnikov kratkih programov tipa A iz vzorca, ki jih je 

bilo v programu tudi največ. Potrebno pa je opozoriti, da je slika obratna pri ocenjevanju sprememb 

socialne situacije uporabnikov, saj je število tistih, ki verjamejo, da se je njihova socialna situacija 

(uresničevanje ciljev, aktiviranje, finančna situacija) s pomočjo programa izboljšala, pri najstarejših 

uporabnikih iz vzorca daleč najnižje (10 od 23). Ti (starejši) uporabniki programov tipa A iz vzorca zelo 

pogosto navajajo, da ne opažajo bistvenih sprememb, da še vedno živijo v slabih okoliščinah, večinoma 

prejemajo DSP in da bi potrebovali vključitev v organizacijo, ki organizira aktivno preživljanje prostega 
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časa. Tudi sicer so negativne ocene programa dokaj pogoste in je skupna bilanca izhodov dokaj slaba, 

a je to povezano tudi z dejstvom, da v tej skupini uporabniki večkrat niti nimajo visokih zaposlitvenih 

možnosti ali pa imajo težave, ki jih sam program ne more odpraviti.   

 

3.2 Ocene in vtisi uporabnic kratkih programov tipa C (iz vzorca zaključnih poročil SA)  
 

Ocene programa so pri uporabnicah kratkih programov tipa C iz vzorca praktično brez izjeme pozitivne, 

pri tem pa niti ni večjih razlik med obema reprezentiranima starostnima skupina (od 30 do 40 let in od 

40 do 50 let). Najpogosteje so uporabnice hvalile način podajanja informacij strokovnih delavk, ob tem 

pa pogosto tudi samo vsebino (slovenščina, računalništvo, pomoč pri vsakdanjih opravilih). Pri 

programih tipa C gre predvsem za ženske iz drugih kulturnih okolij, zato ni presenetljivo, da v smislu 

osebnega razvoja omenjajo predvsem napredek pri znanju slovenščine, s tem pa je pogosto povezano 

tudi izboljšanje samozavesti. Uporabnice stare nad 40 iz vzorca so ob tem predvsem poudarjale, da so 

zdaj bolj opolnomočene za udejstvovanje v lokalnih skupnostih, pri iskanju dela pa kot koristne 

navajajo tudi določene delavnice. 

Podobno pogosto kot samo vsebino uporabnice kratkih programov tipa C iz vzorca hvalijo tudi vzdušje 

v programu, saj so se počutile varno in sproščeno, za kar zasluge pripisujejo predvsem strokovnim 

delavkam, ob tem pa tudi tolmačkam oziroma kulturnim mediatorkam. Nasploh glede izvajanja in 

organizacije nimajo večjih pripomb, saj vse navajajo, da je program dosegel njihova pričakovanja, da 

se je njihova socialna situacija izboljšala in bi si želele, da bi bil program še daljši ter da bi lahko bila 

tolmačk prisotna več časa.  

Na zadovoljstvo s programom kaže tudi podatek, da je vsem uporabnicam programov tipa C iz vzorca 

program izpolnil pričakovanja, kljub temu pa odprto ostaja vprašanje, v kolikšni meri jih je program 

približal zaposlitvi. Ena izmed devetih mlajših uporabnic se je z izhodom iz programa sicer že zaposlila, 

še tri so intenzivno usmerjene v iskanje zaposlitve, ostale pa so se vključile v druge programe, 

največkrat v nadaljevalne tečaje slovenščine. Praktično vse uporabnice kratkih programov tipa C iz 

vzorca so po zaključku programa sicer navedle, da se je njihova socialna situacija izboljšala, kar se pri 

nekaterih (6 od 15) nanaša na zaposlitvene aktivnosti, pogosteje pa na vpetost v lokalno okolje in na 

višjo samozavest ter motivacijo.   
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3.3 Ocene in vtisi uporabnikov dolgih programov (iz vzorca zaključnih poročil SA)  
 

Uporabniki dolgih programov SA iz vzorca v primerjavi z uporabniki kratkih v svojih ocenah relativno 

malo pozornosti posvečajo samim odnosom v skupini. Pri mlajših uporabnikih se sicer občasno 

pojavljajo kritike, da naj bi se mentorji vtikali v njihove osebne zadeve, nekateri pa so nezadovoljni tudi 

z drugimi uporabniki, saj so se jim zdeli nezainteresirani, opravljivi in konfliktni. Uporabniki iz 

najstarejše starostne skupine (40-49 let) v dolgih programih so strokovne delavce, svetovalko in 

koordinatorko nekajkrat omenili tudi v pozitivnem smislu, a tudi pri njih bolj izstopa nezadovoljstvo z 

nekaterimi izvajalci, saj med drugim nekateri navajajo, da so:  

»delavnice vodili direktorjevi prijatelji« (D 689),  

da so bile pri tem na delu:  

»strankarske povezave« (D 674),  

da so bili nekateri neprijazni:  

»Enkrat je ena izmed strokovnih vodij udeleženki žugala in nad njo povzdignila glas« (D 666),  

pristranski in da niso vzpostavili avtoritete.  

Tudi pri vprašanju vsebine so uporabniki iz vzorca do dolgih programov SA dokaj kritični, pri čemer 

nekateri npr. pravijo, da vsebine v primerjavi z drugimi delavnicami (izkušnje od prej) niso bile dovolj 

drugačne, pričakovali pa so tudi več kreativnih delavnic in predvsem več stika s potencialnimi 

delodajalci ter z zaposlitvenimi agencijami. Skozi potek programa je tako nekaterim postajalo dolgčas, 

ker so se vsebine ponavljale. Starejši (predvsem stari od 30 do 40 let) so večkrat mnenja, da bi bilo 

smiselno vključiti več računalništva, predvsem pa tudi oni menijo, da bi morali več obiskovati 

delodajalce in imeti več delavnic pisanja življenjepisov ter vlog za zaposlitev. Največ zadovoljstva s 

programi je sicer opaziti pri najstarejših uporabnikih dolgih programov iz vzorca (starih nad 40 let), ki 

npr. hvalijo usposabljanja pri zunanjem izvajalcu, predstavitev zaposlitvenih agencij, psihoterapijo, 

meditacijo, hipnozo ipd. Za vse to so imeli občutek, da jim je pomagalo izboljšati samozavest in 

komunikacijo ter spremeniti vsakdanjo rutino. Tudi drugi uporabniki kot pozitivne plati programov 

izpostavljajo nekatere specifične aktivnosti, npr. delovno aktivnost s konji, v kuhinji, v turizmu, medtem 

ko se jim je gledanje filmov zdelo nesmiselno. 

Razlog, da nekateri uporabniki dolgih programov iz vzorca s programi niso bili v celoti zadovoljni, se je 

sicer pogosto skrival tudi v organizaciji programov, saj je v tem razne pomanjkljivosti videla več kot 

polovica uporabnikov. Uporabnikom se je skupina denimo zdela prevelika in preveč raznolika za resen 

napredek, poleg tega so v starostni skupini od 30 do 40 let kritični do nekaterih podrobnosti, kot so 

predhoden vpogled v pogodbo, informativno predstavitev (premalo informacij), vezanost na sedež 

izvajalca in preveč prostega časa. Tudi ocene starejših od 40 let so glede organizacije relativno 

negativne, saj nekateri menijo, da se program ni držal tistega, kar je bilo predhodno predstavljeno, 

predstavitve so bile preveč skope, premalo konkretne, pojavljajo pa se tudi pripombe glede vključenih 

(npr. predlog, da bi morali programi vključevati samo tiste, ki še niso bili zaposleni).  

Med uporabniki dolgih programov SA iz vzorca jih je svoja pričakovanja izpolnilo 15 od 23, kar je v 

primerjavi z drugimi programi malo. Kljub temu, da uporabniki v zaključnih poročilih pogosto navajajo 

predvsem negativne vidike programov, pa večina ugotavlja, da je skozi program in s pridobivanjem 

novih izkušenj, spoznavanjem novih ljudi postala bolj zaposljiva. O sorazmerni uspešnosti teh 

programov morda priča že dejstvo, da je med izhodi teh uporabnikov najpogostejša zaposlitev (več kot 
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tretjina, največ med uporabniki iz starostne skupine od 30 do 40 let iz vzorca, pri čemer niti ne gre le 

za javna dela), a je ta odstotek v primerjavi s kratkimi programi glede na samo trajanje in intenzivnost 

izvajanja morda tudi pričakovan. Med pozitivnimi platmi programa se omenjajo že nekateri strukturni 

vidiki, kot je »plača« in tudi prostovoljnost same vključitve (predvsem pri mlajših uporabnikih). Po drugi 

strani je za to skupino uporabnikov iz vzorca značilno, da se je njihovo mnenje o programih pogosto 

izboljševalo skozi čas izvajanja, ko so bolj dojeli, kaj je smisel programov, kar še posebej velja za starejše 

uporabnike dolgih programov iz vzorca. Ob tem pogosto poudarjajo pridobitev delovnega ritma, rutine 

in izboljšanje samozavesti, zaradi česar jim načeloma ni žal, da so bili vključeni, četudi so nekateri npr. 

kritični tudi do delovnega modula:  

»tretji modul ji je zvenel kot nabiranje zastonj delovne sile, ljudi, ki bodo za 80c šivali …« (D 

674).  

Opolnomočeni z novimi znanji uporabniki dolgih programov iz vzorca načeloma še vedno verjamejo, 

da so zdaj bolj konkurenčni na trgu delovne sile, da si bodo delo lažje našli in so ga tudi sposobni dobro 

opravljati. 19 od 28 uporabnikov dolgih programov navaja, da se jim je socialna situacija tekom 

programa spremenila, pri čemer se s tem še v najmanjši meri (7 od 11) strinjajo starejši (stari od 40 do 

49 let), medtem ko se je med najmlajšimi uporabniki (starimi do 30 let) socialna situacija spremenila 

kar vsem (a je bilo takih v vzorcu le šest).  
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3.4 Ključne ugotovitve na podlagi ocen in vtisov uporabnikov SA iz vzorca zaključnih 

poročil SA 
 

Informacije, ki smo jih zbrali na podlagi zaključnih poročil SA uporabnikov SA iz vzorca, relativno jasno 

nakazujejo, kaj so po njihovem mnenju največje prednosti in slabosti dosedanjega izvajanja programov, 

pri tem pa se kažejo še nekatere temeljne razlike med tipi programov (dolgi, kratki A, kratki C) oziroma 

med uporabniki različnih tipov programov. Medtem ko se predvsem pri mlajših uporabnikih iz vzorca 

npr. kaže predvsem zadovoljstvo s samo skupino uporabnikov in z vzdušjem v programu, so imeli 

nekateri starejši prav s skupinskim delom in s prilagajanjem skupini največje težave, podobno različna 

mnenja pa je opaziti tudi pri vprašanjih o vsebini, organizaciji in učinkih programov. 

Pri uporabnikih kratkih programov (tipov A in C) iz vzorca se ocene v prvi vrsti nanašajo prav na socialni 

vidik programov (torej na samo počutje v programu in na odnose v skupini), pri čemer so njihovi pogledi 

v zelo veliki meri pozitivni, a je ob tem potrebno opozoriti tudi na posebnosti nekaterih poročil. 

Pozitivne ocene so namreč precej bolj izrazite pri uporabnicah kratkih programov tipa C, ki zelo pogosto 

poudarjajo, da je po zaslugi strokovnih delavk in drugih uporabnic v programu vladalo prijetno vzdušje, 

zaradi česar so se počutile varno in sproščeno. Te ocene lahko torej res kažejo na kvaliteto izvajanja 

kratkih programov tipa C in na dobro socialno delo teh izvajalk, a jih je treba razumeti tudi v širšem 

kontekstu odgovorov teh uporabnic, saj slednje glede nobenega aspekta izvajanja ali organizacije niso 

podale pripomb in vse navajajo, da je program dosegel njihova pričakovanja, večinoma jih je motilo le 

to, da ni trajal dlje. Glede na specifičen socialni položaj uporabnic programov tipa C, ki po večini ne 

govorijo (dobro) slovensko in za komunikacijo v slovenskem jeziku potrebujejo tolmače, je potrebno 

njihove ocene in njihove cilje v programih SA sicer razumeti nekoliko drugače kot pri ostalih 

uporabnikih. Izhod pri večini teh uporabnic sicer predstavlja »le« prehod v tečaj slovenščine, bolj 

neposredne zaposlitvene aktivnosti so precej redke, vendar je bilo za te uporabnice izjemno 

pomembno, da so iz okolja svojih družin vstopile v okolje skupnosti, da so se družile, pridobile 

informacije o različnih možnostih, se učile uporabe slovenskega jezika (v komunikaciji) in pridobile 

različne funkcionalne in delovne spretnosti in znanja.  

Bolj raznolika je sicer situacija pri uporabnikih kratkih programov tipa A iz vzorca, ki sicer še vedno kot 

najbolj pozitiven vidik programov omenjajo samo vzdušje v programu (pri čemer ciljajo predvsem na 

svoje odnose z drugimi uporabniki), a so nekateri do slednjih tudi precej kritični. Predvsem starejše 

(stare nad 40 in nad 50 let) je zmotila heterogenost, prevelika raznolikost skupine v programu oziroma 

predvsem neaktivnost, nemotiviranost nekaterih uporabnikov. Nekateri (predvsem v starostni skupini 

od 30 do 40 let) iz vzorca imajo po drugi strani večkrat tudi pripombe glede načina izvajanja, saj se jim 

je med drugim zdelo, da ni bilo predstavljenih dovolj zaposlitvenih možnosti in da je bilo preveč 

poudarka na določenih vsebinah, ki jim niso dale oprijemljivih znanj.  

V primerjavi z uporabniki kratkih precej manj pozornosti v svojih poročilih vzdušju in skupini namenjajo 

uporabniki dolgih programov iz vzorca, se pa tudi tu občasno pojavi pogled, da so bile skupine preveč 

raznolike, da bi lahko vsak posameznik zares napredoval, poleg tega pa npr. pri mlajši skupini 

uporabnikov (do 30 let) iz vzorca nekateri niso bili zadovoljni z drugimi uporabniki, ki so se jim zdeli 

nezainteresirani, opravljivi in konfliktni. Mlajše uporabnike dolgih programov iz vzorca so zmotili tudi 

primeri, ko so se mentorji »vtikali« v njihove osebne zadeve, starejši pa so do izvajalcev načeloma 

nekoliko bolj pohvalni, a tudi tu nekateri omenjajo, da so bili nekateri neprimerni, pristranski ali pa 

izbrani po ključu vez ter poznanstev.  

Uporabniki programov socialne aktivacije iz vzorca so bili relativno zadovoljni z naborom vsebin, ki so 

jim bile v programu predstavljene, a zelo pogosto v njih tudi niso zares videli dodane vrednosti, ki bi 



18 
 

jim pomagala priti do zaposlitve. Pogosto se jim je zdelo, da delavnice niso bile dovolj drugačne od 

tistih, v katere so bili vključeni že kdaj prej, večina pa je pričakovala tudi več stika z delodajalci in z 

zaposlitvenimi agencijami ter drugih aktivnosti, ki bi jih približale pridobitvi službe. Pri uporabnikih 

kratkih programov (tipa A in C) je zelo pogosto mnenje, da bi moral program trajati dlje, kar je še 

posebej izrazito pri najmlajših uporabnikih, ki poudarjajo tudi, da bi se moral izvajati pogosteje (večje 

število ur dnevno) že na začetku in da bi moral vsebovati več praktičnih delavnic ter manj predavanj. 

Več raznolikosti so pogrešali tudi uporabniki dolgih programov iz vzorca, ki nekatere delavnice 

(kreativne, turistične) hvalijo, a so se jim nekatere vsebine (npr. gledanje filmov) zdele tudi nepotrebne, 

nekatere pa izvedene na nepravilen način ali v premajhni količini. Predvsem pri starejših od 40 let se 

omenja potreba po bolj poglobljenih in razširjenih računalniških vsebinah, kar ni presenetljivo, glede 

na to, da je nivo informacijske pismenosti pri starejših običajno precej nižji, hkrati pa gre za znanje, ki 

je pri mnogih zaposlitvah že pričakovano, oziroma je skoraj nujno tudi že pri samem pridobivanju 

zaposlitve (pregledovanje oglasov, prijavljanje). 

Uporabniki dolgih programov iz vzorca so sicer precej kritični tudi do same organizacije, strukture 

programov, pri čemer starejši uporabniki npr. opozarjajo na pomanjkljivosti v postopku podpisovanja 

pogodb, individualnih predstavitev, lokacije in urnika izvajanja. Ker se je skupina nekaterim zdela 

prevelika in preveč raznolika, se pojavi predlog, da bi se vključilo samo tiste, ki sploh še niso bili 

zaposleni. Tudi pri vzorcu kratkih programov tipa A so do organizacije bolj kritični starejši uporabniki 

(najizraziteje sicer tisti, stari med 30 in 40), ki prav tako opozarjajo na lokacijo izvajanja, na prostore, 

pa tudi na prenizko plačilo za udeležbo.  

 

Slika 3.1: Delež uporabnikov iz vzorca zaključnih poročil, pri katerih je program izpolnil pričakovanja in 

delež tistih, ki navajajo, da se je njihova socialna situacija z obiskovanjem programa izboljšala, po 

starostnih skupinah  

 
N20-30 let=17, N30-40 let=42, N40-50 let=35, Nnad 50 let=22  

 

Kljub mnogim negativnim pogledom na izvajanje načeloma uporabniki vseh tipov programov iz vzorca 

poudarjajo, da so pridobili na samozavesti in komunikaciji ter spremenili svoj vsakdan. Pri večini 

uporabnikov programov SA iz vzorca v splošnem tako prevladuje mnenje, da so zdaj bolj konkurenčni 

na trgu delovne sile, da si delo lažje najdejo in so ga zdaj tudi sposobni dobro opravljati. Pri tem denimo 

uporabniki kratkih programov tipa A iz vzorca zdaj predvsem poudarjajo, da lahko začnejo z reševanjem 

svojih kompleksnih socialnih in zdravstvenih problematik, uporabnice kratkih programov tipa C pa so 
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zdaj bolj opolnomočene za udejstvovanje v lokalnih skupnostih. V smislu približevanja zaposlitvi so s 

programom bolj zadovoljni uporabniki dolgih programov iz vzorca (poudarjajo vsaj pridobitev 

delovnega ritma, rutine, izboljšanje samozavesti), pri tej skupini pa je pričakovano daleč največji tudi 

delež tistih uporabnikov, ki so se z izhodom iz programa zaposlili (več kot tretjina). Uporabnikom 

kratkih programov iz vzorca se po drugi strani večinoma zdi, da zaposlitvi še niso zares blizu, njihov 

najpogostejši izhod pa je prehod v drug program (pogosto v enega izmed dolgih programov SA, pri 

uporabnicah programov tipa C pa predvsem v tečaje slovenščine).   

 

Slika 3.2: Delež uporabnikov iz vzorca zaključnih poročil, pri katerih je program izpolnil pričakovanja in 

delež tistih, ki navajajo, da se je njihova socialna situacija z obiskovanjem programa izboljšala po tipu 

programa 

 
N – izpolnjena pričakovanja (23dolgi, 76kratki tipa A, 15kratki tipa C); N – izboljšana socialna situacija (28dolgi, 79kratki tipa A, 

15kratki tipa C) 

 

 

Kljub temu, da je torej izhod v zaposlitev relativno redek, večina (86 od 114, ki so odgovorili) 

uporabnikov programov socialne aktivacije iz vzorca pravi, da je program izpolnil njihova pričakovanja, 

a je predvsem pri starejših uporabnikih zaznati opažanje, da se njihova socialna situacija ni zares 

spremenila. Najbolj pozitivne so ocene kratkih programov tipa C, ob katerih prav vse uporabnice iz 

vzorca navajajo, da se jim je socialna situacija (samozavest, motivacija) izboljšala, po drugi strani pa je 

delež tistih, ki se jim je socialna situacija izboljšala, precej nižji pri uporabnikih dolgih programov in 

kratkih programov tipa A (slednje lahko sicer povežemo z relativno velikim številom tistih, ki imajo 

specifične zdravstvene ali osebne problematike in še niso zreli za zaposlitev). Starejši med temi 

navajajo, da ne opažajo bistvenih sprememb, da še vedno živijo v slabih okoliščinah, večinoma 

prejemajo DSP in da bi potrebovali vključitev v organizacijo, ki organizira aktivno preživljanje prostega 

časa, a se pri njih to povezuje še z nekoliko nižjo stopnjo motiviranosti za zaposlitev, pa tudi s slabšo 

pripravljenostjo na specifike sodobnega trga dela.  
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4 Uporabniške izkušnje s socialno aktivacijo (ugotovitve ankete med 

uporabniki)   
 

V tem poglavju predstavljamo ugotovitve analize odgovorov uporabnikov (programov) SA, ki smo jih 

pridobili z anketo med uporabniki vseh tipov programov SA, ki se oz. so se izvajali v obdobju od jeseni 

2017 do konca leta 2018. Pisno anketo z dopisom smo na domače naslove uporabnikov poslali s 

pomočjo koordinatork SA, poslana je bila vsem, ki so v obdobju od jeseni 2017 do konca leta 2018 imeli 

podpisano pogodbo o vključitvi v program SA in so dejansko bili vsaj nekaj časa vključeni v program 

(1.747 oseb). Anketiranje je potekalo od sredine februarja do sredine marca 2019. Vrnjenih smo dobili 

601 v celoti ali delno izpolnjenih anket, kar predstavlja 34,3 % stopnjo odgovorov, ki jo ocenjujemo kot 

dobro glede na to, da je šlo za pisno anketo in glede na specifično ciljno populacijo. Več o anketi, 

metodoloških vidikih izvedbe ter omejitvah je zapisano v poglavju 2 (Metodološki pristop), anketni 

vprašalnik pa je priložen v Prilogi 1.  

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

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

da dejansko izrazijo svoje izkušnje, mnenja in ocene glede socialne aktivacije. Vprašanja so se tako 

nanašala na razloge za vključitev, delo koordinatork z uporabniki, različne vidike izvajanja oz. poteka 

programov (vsebina, izvajalci, pridobitve, počutje v programu…), samooceno koristi in zadovoljstva s 

programom ter situacijo uporabnika v času anketiranja. V anketnem vprašalniku smo uporabili 

kombinacijo zaprtih vprašanj (npr. strinjanje s trditvami na lestvici od 1 do 3 ali od 1 do 5; obkroževanje 

odgovorov, s katerimi se respondent strinja ali ki veljajo zanj) in odprtih vprašanj, na katera so 

respondenti prosto odgovarjali. Na ta način smo pridobili tako kvantitativne kot kvalitativne 

informacije, ki smo jih analizirali in jih strukturirano podajamo v tem poglavju. Skozi besedilo tega 

poglavja se zato prepletata prikaz kvantitativnih informacij in kvalitativnih ocen, mnenj ter opisov 

izkušenj uporabnikov. Citati, ki jih navajamo v besedilu, barvito orisujejo izkušnje, mnenja in odnos 

uporabnikov SA. Zaradi večje avtentičnosti vse citate navajamo dobesedno, vključno z morebitnimi 

slovničnimi in pravopisnimi napakami.  

 

4.1 Socio-demografske značilnosti anketiranih uporabnikov  
 

V tem podpoglavju predstavljamo socio-demografske podatke o uporabnikih programov SA na vzorcu 

respondentov. Vprašalnik6 je izpolnilo nekaj manj kot dve tretjini žensk (64,3 %) ter dobra tretjina 

moških (35,7 %). V dolgih programih ter kratkih programih tipa A je bilo žensk dve tretjini; v vmesnih 

zgolj dobra polovica. V kratkih programih tipa C so vprašalnik izpolnjevale le ženske, kar sledi definiciji 

programa, ki določa, da se v delavnice tipa C lahko vključijo ženske iz drugih kulturnih okolij z 

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

ali neaktivne ali so na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive. 

                                                           
6 V nadaljevanju predstavljamo podatke celotnega vzorca. Pri posameznem vprašanju do določenih manjkajočih 
vrednosti vseeno prihaja; število odgovorov (N) pri vsakem od vprašanj posebej zabeležimo v tabelah. 



21 
 

Slika 4.1: Spolna (%) in starostna (X) struktura anketiranih uporabnikov SA  

 

 

Preglednica 4.2: Odstotek anketiranih uporabnikov, vključenih v program, po tipu programa in spolu 
(%) 

 N % žensk 

1-dolgi programi 311 65,6  

2-kratki programi tipa A 114 64,0  

3-kratki programi tipa C 27 100,0 

4-vmesni programi 139 54,7  

Skupaj 591 64,3  

 

Anketiranci so bili stari med 17 in 66 let, v povprečju 39,8 let. Beležimo statistično značilne razlike po 

starosti glede na tip programov. Uporabniki dolgih programov so v povprečju najmlajši (38,1 let), 

uporabniki kratkih A programov pa najstarejši (42,4 let). Razlike med programi po starosti so smiselne 

in izhajajo iz z razpisom določenih starostnih omejitev. Ciljna skupina dolgih programov so bile osebe, 

mlajše od 50 let, drugje pa tovrstnih starostnih omejitev ni bilo (oz. so pri ciljni skupini kratkih 

programov tipa A in C ter vmesnih programov definirane kot »odrasle osebe«). 

Preglednica 4.3: Najnižja, najvišja in povprečna starost anketirancev po tipu programa  

 N Min Max Povprečna starost 

1-dolgi programi 295 17 63 38,1 

2-kratki programi tipa A 112 21 66 42,4 

3-kratki programi tipa C 26 32 60 41,2 

4-vmesni programi 131 21 63 40,9 

Skupaj 564 17 66 39,8 

 

Največji delež anketirancev ima srednješolsko izobrazbo, tj. končano srednjo poklicno (3-letno) 

izobrazbo (27,4 %) ali gimnazijo, srednjo tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje (4-letno, 25,8 %). 

Relativno visok je delež oseb z največ osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo poklicno šolo – dveletni 

program (24,1 %). Delež uporabnikov z višješolsko (4,8 %) ali visokošolsko oz. višjo izobrazbo (10,1 %) 

je nižji. Beležimo tudi razlike med tipi programov SA, pri čemer izrazito izstopajo kratki programi tipa 

C, kjer je velika večina uporabnic pridobila največ nižjo poklicno izobrazbo ali ima osnovno šolo ali manj 

(88,9 %) (glej spodnjo sliko).  

Če izobrazbeno strukturo anketiranih uporabnikov primerjamo z izobrazbeno strukturo v populaciji 

(SURS 2018), ugotovimo, da so uporabniki socialne aktivacije slabše izobraženi; delež oseb, ki imajo do 

največ nižjo poklicno izobrazbo je namreč v populaciji precej nižji (18,6 %), delež oseb z vsaj višješolsko 
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izobrazbo pa višji (27,1 %). Delež tistih s srednješolsko izobrazbo je na vzorcu uporabnikov socialne 

aktivacije približno enak populacijskemu. 

Slika 4.2: Izobrazba anketiranih uporabnikov po tipu programa (%) 

 
N skupaj=585; N dolgi = 310; N kratkiA=112; N kratkiC=27; N vmesni=136 

 

Tri četrtine anketiranih uporabnikov je v preteklosti že bilo zaposlenih, v povprečju 5,6 let. Delež 

anketirancev, ki so bili že zaposleni, sicer variira med tipi programov, predvsem izstopajo uporabnice 

kratkih programov tipa C, med katerimi jih kar 81,5 % še ni bilo nikoli zaposlenih. Razlike glede na 

dolžino trajanja brezposelnosti med tipi programov niso statistično značilne.  

Preglednica 4.3: Deleži anketiranih uporabnikov, ki še niso bili nikoli zaposleni, in povprečno trajanje 
brezposelnosti anketiranih uporabnikov v letih po tipu programa  

 N1 % oseb, ki še niso bile 
zaposlene 

N2 Povprečno trajanje 
brezposelnosti 

1-dolgi programi 301 26,6 221 5,0 

2-kratki programi tipa A 113 12,4 99 6,4 

3-kratki programi tipa C 27 81,5 5 4,6 

4-vmesni programi 136 19,1 110 5,9 

Skupaj 577 24,6 435 5,6 

 

Razlike pri odgovorih se pojavljajo tudi glede RME7: 

- v RME Celje, RME Maribor, RME Murska Sobota, RME Ptuj in RME Velenje so vprašalnik 

nadpovprečno pogosto izpolnjevale ženske; v RME Domžale, RME Koper, RME Slovenj Gradec 

in RME Trbovlje je bil delež po spolu relativno enakomerno porazdeljen (oz. minimalno v prid 

ženskam), v RME Kranj in RME Nova Gorica pa so prevladovali moški. 

- Anketiranci v RME Krško so v povprečju najmlajši (35,7 let), v RME Kranj pa najstarejši (43,2 

leti). 

- V RME Trbovlje, RME Novo mesto in RME Kranj je zelo visok delež uporabnikov, ki imajo do 

največ nižjo poklicno izobrazbo. 

                                                           
7 Navajamo zgolj tiste RME, pri katerih je na vprašalnik odgovorilo vsaj 25 oseb. 
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- V RME Kočevje in RME Ljubljana je nadpovprečno visok delež oseb z višješolsko, visokošolsko 

izobrazbo ali več.  

- Med RME ni statistično značilnih razlik pri povprečnem trajanju brezposelnosti. 

Slabe tri četrtine anketiranih (72,4 %) je že zaključilo z obiskovanjem programa, med njimi je bila dobra 

polovica (53,3 %) v program vključena do konca, preostali pa so iz programa predčasno izstopili (18,8 

%) oz. bili iz njega izključeni (0,3 %). Dobra četrtina anketiranih (26,4 %) je program v času izpolnjevanja 

ankete še vedno obiskovala. Pričakovano so s programom pogosteje že zaključili uporabniki kratkih 

programov (82,6 % kratki A ter 92,0 % kratki C programi) ter tudi vmesnih programov (55,4 %). 

Uporabniki dolgih programov so pogosteje iz programa predčasno izstopili (22,8 %) oz. je bil program 

pogosteje še vedno v teku (36,7 %). 

Slika 4.3: Stanje vključenosti v program po tipu programa ter povprečje za vse programe (%) 

 
N skupaj=595; N dolgi = 316; N kratkiA=115; N kratkiC=25; N vmesni=139 

 

Med razlogi za odločitev za udeležbo v socialni aktivaciji anketirani uporabniki največkrat navajajo 

razloge povezane s pridobitvijo zaposlitve: anketiranci so z vključitvijo v programe SA iskali boljše 

zaposlitvene možnosti (68,9 %) ter nova znanja in spretnosti (65,7 %). Polovica med anketiranci se je 

vključila v SA tudi zaradi želje po druženju (56,1 %), ostale razloge za vključitev pa so anketiranci manj 

pogosto navajali. Med drugimi razlogi navajajo izboljšanje počutja, razreševanje finančnih in 

stanovanjskih stisk ter željo po pridobitvi novih spretnosti in veščin.  

Pri razlogih za udeležbo v socialni aktivaciji prav tako beležimo razlike med posameznimi tipi 

programov8; namreč boljše zaposlitvene možnosti in spoznavanje novih ljudi in druženje pogosteje 

iščejo uporabniki dolgih in vmesnih programov. Pridobitev novih znanj in spretnosti se zdi motiv, ki je 

vodil predvsem uporabnice kratkih programov tipa C (75,0 %), v nekoliko manjši meri pa tudi 

uporabnike dolgih (69,0 %) in vmesnih (66,4 %) programov. Uporabnice kratkih programov tipa C 

izstopajo tudi pri kriteriju »iskanje želenega področja dela«, s čimer se strinjajo v manjši meri v 

primerjavi z ostalimi uporabniki. Uporabniki kratkih programov tipa A pogosteje v primerjavi z ostalimi 

                                                           
8 Izvedli smo hi-kvadrat test glede na tip programa, razlike so bile pri vseh kazalnikih (1-boljše zaposlitvene 
možnosti, 2-spoznavanje novih ljudi, druženje, 3-pridobitev novih znanj, spretnosti, 4- iskanje želenega področja 
dela, 5-pomoč pri reševanju stisk in 6-vključitve ne sme zavrniti) statistično značilne. 
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iščejo pomoč pri reševanju težav in stisk ter so tudi pogosteje udeležbo v programu želeli zavrniti, 

vendar so imeli občutek, da to ni dovoljeno (da ne smejo zavrniti). 

 

Slika 4.4: Vzroki za vključitev v SA (% DA, N=601), možnih je bilo več odgovorov 

  

 

 

 

  

dolgi programi kratki programi tipa A kratki programi tipa C vmesni programi skupaj

boljše zaposlitvene možnosti 75,9 53,0 53,6 69,3 68,9

spoznavanje novih ljudi, druženje 56,0 47,9 46,4 65,0 56,1

pridobitev novih znanj, spretnosti 69,0 53,8 75,0 66,4 65,7

iskanje želenega področja dela 42,1 30,8 17,9 34,3 36,9

pomoč pri reševanju stisk 23,1 41,0 25,0 35,7 29,6

vključitve ne sme zavrniti 4,4 12,8 0,0 5,7 6,2
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4.2 Izkušnje anketiranih uporabnikov s koordinatorkami socialne aktivacije 
 

Koordinatorke SA9 so pomemben člen izvajanja projekta socialne aktivacije. Zaposlene so v Projektni 

enoti za delovanje sistema socialne aktivacije na MDDSZ, vendar locirane po 16 regijskih mobilnih 

enotah (v nadaljevanju: RME) po Sloveniji, oblikovanih na osnovi predvidene sheme reorganizacije 

CSD.10 Sistemizacija njihovih delovnih mest je urejena tako, da se lahko v sklopu reorganizacije CSD 

kasneje vključijo v sistem centrov za socialno delo. Koordinatorke SA so eden izmed ključnih akterjev 

za dobro izvedbo pilotnega projekta socialne aktivacije, saj se nahajajo na presečišču med uporabniki, 

izvajalci programov socialne aktivacije, CSD, UD in drugimi deležniki na lokalnem nivoju ter odločevalci 

in načrtovalci sistema. Delovne naloge koordinatork SA lahko razdelimo v dve ključni skupini. Prva je 

mreženje (povezovanje in vzdrževanje rednih stikov) ključnih akterjev v lokalnem okolju, druga pa 

neposredno delo s kandidati za vključitev v programe SA ter spremljanje v programe vključenih 

uporabnikov. Zaradi pomembnosti vloge koordinatork SA pri delu z uporabniki, smo znotraj ankete, ki 

smo jo poslali uporabnikom, preverili njihovo zadovoljstvo glede opravljanja nekaterih nalog 

koordinatork SA in sodelovanja z njimi. 

Kot izhaja že iz prvih dveh vmesnih poročil, ki smo jih v okviru spremljanja projekta pripravili na IRSSV, 

so delo koordinatork SA kljub začetnim težavam, ki izhajajo iz pilotne narave projekta, na splošno 

pozitivno ocenjevali že oblikovalci sistema SA. Tudi deležniki s terena (zaposleni na CSD, UD in v 

izvajalskih organizacijah programov SA) so sodelovanju s koordinatorkami SA pripisali visoke ocene (na 

lestvici od 1 do 5 so na CSD in UD sodelovanje v povprečju ocenili z oceno 4,6; izvajalci dolgih in kratkih 

programov v povprečju z oceno 4,4 in izvajalci vmesnih programov v povprečju s 4,7). Iz določenih UD 

so tudi poročali, da o koordinatorkah SA od uporabnikov programov prejemajo pozitivne povratne 

informacije (Trbanc idr. 2018 in 2018a). Zato morda niti ni presenetljivo, da podobno kot omenjeni 

deležniki v projektu SA, tudi uporabniki, ki so odgovorili na anketo, na splošno (sicer za kanček nižje od 

ostalih deležnikov) izražajo precej visoko mero zadovoljstva z delom in odnosom koordinatork SA.  

Pri uporabnikih socialne aktivacije smo sprva preverili zadovoljstvo z razgovori v postopku vključitve v 

program in tudi na splošno z obravnavo koordinatorke. Tej dimenziji dela koordinatork SA uporabniki 

pripisujejo povprečno oceno 4,3 (na lestvici od 1 do 5). Kar 85,4 % anketiranih uporabnikov je namreč 

zadovoljnih, le 4 % (dobrih 20) pa nezadovoljnih s procesom pomoči, ki ga izvajajo koordinatorke SA. 

Ravno tako se v enaki meri (s povprečno oceno 4,3) uporabniki strinjajo s tem, da jim je bila 

koordinatorka SA na voljo, ko so potrebovali pomoč in informacije11. Takšnih, ki se strinjajo z zadostno 

razpoložljivostjo koordinatorke, je bilo kar 86,4 % anketiranih uporabnikov, le 4,5 % uporabnikov meni, 

                                                           
9 Med 48 koordinatorji socialne aktivacije je v času nastanka pričujočega poročila zaposlen le en koordinator 
moškega spola, kar odraža feminizacijo poklicev na področju socialnega varstva nasploh. V besedilu zaradi 
večinskega deleža koordinatork uporabljamo žensko slovnično obliko (koordinatorka SA) kot nevtralno za ženske 
in moške. 
10 V času, ko se je oblikovala organizacijska shema projekta socialne aktivacije, je bila predvidena shema 
reorganizacije CSD nekoliko različna od sheme območnih CSD, ki je bila kasneje sprejeta z zakonom in je že 
izpeljana. Določeni RME se tako ne skladajo popolnoma z območnimi CSD. Več o tem v prvem vmesnem poročilu 
Spremljanje in ocena poteka vzpostavitve sistema socialne aktivacije (Trbanc idr. 2018, stran 15). 
11 Pri oceni velja upoštevati tudi, da so svojo oceno (ne)strinjanja izrazili tudi uporabniki, ki pomoči in informacij 
koordinatork SA sploh niso potrebovali. 



26 
 

da jim koordinatorka ni bila na voljo v skladu z njihovimi potrebami. Med vsemi kar dobra polovica 

(52,2 %) razpoložljivosti koordinatork pridaja najvišjo oceno (5 – se popolnoma strinjam). 

Še vedno visoko, a še najnižje, uporabniki ocenjujejo, kako so koordinatorke SA predstavile namen, 

potek in pomen vključitve uporabnikov v program socialne aktivacije. Temu opravilu koordinatork 

pripisujejo povprečno oceno 4,2 (na lestvici od 1 do 5). Pozitivno oceno predstavitve programa 

koordinatorkam SA namenja 85,3 % anketiranih uporabnikov, negativno pa 6,2 %. 

Slika 4.5: Povprečne ocene uporabnikov glede opravljanja nekaterih nalog in sodelovanja s 

koordinatorkami SA na lestvici od 1 (najmanjše strinjanje/zadovoljstvo) do 5 (največje 

strinjanje/zadovoljstvo) 

 
N izvedba=580, N predstavitev=580, N razpoložljivost=576 

 

Če zadovoljstvo uporabnikov z delom in razpoložljivostjo koordinatork SA primerjamo glede na tip 

programa, ki ga obiskujejo ali so ga obiskovali, so ocene med njimi ravno tako visoke, bistvenih razlik 

med njimi ne zaznamo. Še najbolj kritični so uporabniki dolgih programov (teh je 307), ki, na primer, 

razlago koordinatork o pomenu vključitve v program ocenjujejo s povprečno oceno 4,1. Na splošno so 

s koordinatorkami najbolj zadovoljni uporabniki in uporabnice kratkih programov. Uporabniki kratkih 

programov tipa A (110 uporabnikov) razpoložljivost koordinatork SA, na primer za pomoč in 

informacije, ocenjujejo s povprečno oceno 4,5. Med njimi je tudi največ uporabnikov (61 %), ki so tej 

dimenziji dela dali najvišjo oceno (5). Uporabnice kratkih programov tipa C izstopajo po tem, da nobeni 

izmed nalog koordinatork, po katerih smo jih spraševali, niso dale najnižjih ocen (1). 

Pri pripravi prvih dveh vmesnih poročil smo identificirali precejšnje razlike pri delovanju akterjev na 

terenu (koordinatork SA, izvajalcev, CSD, UD) po Sloveniji, zato smo zadovoljstvo anketiranih 

uporabnikov z obravnavo koordinatork preverili tudi glede na RME, v kateri so bili obravnave deležni12. 

Na splošno so v vseh RME uporabniki z delom koordinatork zadovoljni (najnižja pripisana povprečna 

ocena je bila 4,0 - na lestvici od 1 do 5), je pa opaziti nekaj razlik v zadovoljstvu uporabnikov po RME. 

Kot je razvidno iz naslednje slike, najvišje zadovoljstvo s koordinatorkami izražajo v RME Kočevje (4,6) 

ter RME Novo mesto, Celje in Krško (4,5), najmanj zadovoljni oziroma najbolj kritični pa so do 

                                                           
12 Zaradi visoke fluktuacije koordinatork SA, ki izhaja predvsem iz uveljavljanja materinskega in starševskega 
dopusta ali daljših bolniških odsotnosti, lahko ocena ne odraža samo povprečja ocen koordinatork, ki so trenutno 
aktivne v RME, ampak tudi tistih, ki so zaposlitev na tem delovnem mestu že prekinile, saj smo anketni vprašalnik 
v izpolnjevanje poslali uporabnikom, ki so bili v programe SA vključeni od pričetka izvajanja projekta do 31. 12. 
2018. 
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obravnave koordinatork v RME Ljubljana in Kranj (4,0). Identificiranje vzrokov za razlike v ocenah bi 

zahtevalo poglobljene analize, vendar jih je poleg različnih uporabljenih pristopov dela koordinatork 

možno iskati tudi v različnih merah kritičnosti uporabnikov (na primer, v povezavi z izobrazbo 

uporabnikov), neenakomerni obremenjenosti koordinatork po RME, ponekod oteženi lokacijski 

dostopnosti koordinatork uporabnikom, kar vpliva na vzpostavitev in vzdrževanje odnosa z uporabniki, 

itn. 

Slika 4.6: Povprečne ocene uporabnikov glede zadovoljstva z razgovori in obravnavo pri koordinatorki 

SA na lestvici od 1 (najmanjše zadovoljstvo) do 5 (največje zadovoljstvo) 

 
N= 580; N po RME (RME KOČ=12, NM=37, CE=37, KK=28, MB=67, TR=15, VE=41 SG=23, DO=42, PO=15, KP=32, 

MS=51, PT=31, NG=38, KR=48, LJ=63). 

 

Nekateri uporabniki so tudi samoiniciativno (pri odprtih vprašanjih) še dodatno izpostavili sodelovanje 

s koordinatorkami SA. Njihovi zapisi kažejo na to, da nekateri uporabniki težko umestijo (ne razumejo 

dobro) vlogo koordinatork SA v sistem, saj jih nazivajo z različnimi izrazi:  

»Socialna delavka, ki je bila del aktivacije.« (178). 

»Vodja v Kočevju pri socialni aktivaciji« (256). 

»Gospa, ki je sodelovala z nami preko ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti.« (603). 

Izraz »koordinatorka« nekateri uporabljajo, ko govorijo o strokovnih delavcih izvajalskih organizacij 

programa SA, ali pa vlogo koordinatork SA zmotno povezujejo s skrbništvom pogodb, izplačevanjem 

potnih stroškov in nagrad, jih vidijo kot nadzornice, ki lahko izključijo moteče uporabnike iz programa 

– torej mešajo njihovo vlogo z vlogo zaposlenih (strokovnih delavcev) v izvajalski organizaciji, na 

MDDSZ ali CSD. Uporabniško nerazumevanje vloge koordinatork SA lahko povežemo tudi z 
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ugotovitvami iz prejšnjih vmesnih poročil (Trbanc idr. 2018 in 2018a), da je več izvajalcev (ter včasih 

tudi UD in CSD) še posebej v začetni fazi projekta težko ločevalo vlogo in pristojnosti koordinatork SA 

ter vlogo ministrstva, saj je po zgledu sistema APZ pričakovalo dualen odnos (akterja, ki razpiše in 

nadzira, ter akterja izvajalca), ne pa vmesnega člena koordinatorke, in je koordinatorke SA zato 

razumelo kot nadzornice in podaljšano roko MDDSZ namesto kot povezovalni in podporni člen med 

akterji. Omenjene percepcije pa so se lahko z neustrezno predstavljeno vlogo s strani izvajalcev SA 

prenesle tudi na uporabnike programov SA. Vzroke za mešanje vlog koordinatork in CSD gre morebiti 

iskati tudi v lokaciji njihovih prostorov v RME, ki so najpogosteje v isti stavbi ali neposredni bližini 

prostorov CSD. 

Opažamo, da o koordinatorkah (in tudi o vodjih programov) uporabniki pogosto pišejo zelo osebno in 

jih nazivajo kar po imenih. Osebno doživljanje koordinatork s strani uporabnikov je razvidno tudi iz 

pohval, saj nemalokrat pohvalijo njihove karakterne značilnosti: 

»Koordinatorka SA je bila zelo prijazna, marljiva.« (67). 

»Te osebe ki bi jaz pohvalila za ves trud in toplino, ki so jo nam nudile.« (255).  

Pohvalijo tudi individualen pristop koordinatork in poudarjajo pomen zaupnega in spoštljivega odnosa, 

ki so ga vzpostavile z njimi: 

»Ker smo manjša skupina (12 udeležencev), bi pohvalila to, da se lahko mentorji in 

koordinatorka bolj posvetijo posamezniku.« (264).   

Omenjanje te teme pri uporabnikih niti ni presenetljivo, saj pomen uspešno vzpostavljenega odnosa 

za pozitiven izid dela z uporabniki potrjujejo že raziskave v psihoterapevtskem kontekstu.13 Oseben 

pristop strokovnih delavcev je torej za delo z dolgotrajno brezposelnimi in osebami z različnimi 

socialnimi problematikami zelo pomemben.  

Uporabniki kot pozitivne izpostavljajo tudi uporabljene strokovne pristope koordinatork SA in metode 

socialnega dela, vezane na svetovanje in reševanje njihovih (psiho)socialnih težav: 

»Pohvalil bi socialno kordinatorko /ime in priimek/, ker si je resnično vzela čas za izčrpne 

pogovore in svetovanja.« (259).  

»Koordinatorki, zelo veliko sem pridobila z njihovo pomočjo na samozavesti.« (152).  

»… znala mi je na empatičen način približati, kar mi je bilo prej nelagodno, da sem zapustila 

cono udobja in iščem širino.« (178).  

Kot pozitiven uporabniki izpostavljajo tudi angažma koordinatork, da je bil program kreiran njihovim 

potrebam primerno in da so imeli možnost vplivanja na potek dela v programu. Posamezniki pohvalijo 

še dobro predstavitev programa koordinatork, zadostno informiranje, pomoč pri iskanju zaposlitve, 

angažiranost in prispevek koordinatork SA k motiviranosti za vključitev in vztrajanje v programu: 

»Pohvalil bi delo in strokovnost koordinatorke ga. /ime in priimek/, ki mi je pomagala na več 

področjih in je najbolj zaslužna, da sem se vključil v program socialne aktivacije«. (274).  

                                                           
13 Za pozitiven izid psihoterapije 40 % predstavljajo zunaj terapevtski dejavniki, 30 % predstavlja odnos, 15 % 
placebo učinek, 15 % pa same tehnike (Lambert in Barley 2002, v Mešl 2008). 



29 
 

Slednje se sklada z ugotovitvami iz strokovne literature (Fledderus in Honingh 2015), da imajo strokovni 

delavci v neposrednem stiku z ljudmi ključno vlogo pri tem, kako uporabniki doživljajo ponujene 

programe aktivacije. Posledično torej lahko vplivajo na pripravljenost in motiviranost za sodelovanje v 

njih.  

Manjši delež uporabnikov, ki je bil do dela koordinatork SA kritičen, graja predvsem menjavanje 

koordinatork, saj se je to odražalo v porušenju zaupanja v vzpostavljenem odnosu z uporabnikom14:  

»Prva koordinatorka ga. /ime/ je bila zelo strokovna in me je prepričala v program, da bi mi 

koristil. Žal je tudi sama odšla v drugo službo. Tudi gospa /ime/ je bila vredu. Ampak zelo težko 

je, ko spremeniš čez noč zaupnika.« (539).  

Kritični so tudi v primerih neodzivnosti koordinatork SA na njihove pritožbe glede vsebine ali dogajanja 

v programu, ali pa v primerih neupoštevanja njihovih potreb in želja v zvezi z vsebinami programa:  

»Jasno je, da koord. in mentorji morajo (po)dati poročilo o posamezniku, a zdelo se mi je, da ne 

(dovolj) podpirajo pri željah/ talentih posameznika ter da ga na trenutke pri tem (glede 

njihovih) formalnih / privatnih interesov zavirajo/ preusmerjajo.« (568).  

Nekatere uporabnike so koordinatorke odbile s pretiranim motiviranjem za nadaljnje obiskovanje 

programa v primeru nezainteresiranosti. Posamezniki so se pritožili tudi nad nesporazumom s 

koordinatorko v zvezi s povračilom potnih stroškov. 

Zaključimo lahko, da pri delu z uporabniki socialne aktivacije igra pomembno vlogo oseben pristop 

koordinatork (kot tudi izvajalcev programov) in da koordinatorke v projektu SA prevzemajo pomembno 

funkcijo strokovnega svetovalnega dela z dolgotrajno brezposelnimi in osebami z različnimi socialnimi 

problematikami, za katero pogosto velja, da v obstoječih storitvah javnih služb ni izvajana v zadostni 

meri tudi zavoljo preobsežnih administrativnih nalog strokovnih delavcev. Van Berkel in Van der Aa 

(2012) sta ugotovila, da je več prostora za strokovno namesto administrativnega dela v aktivacijskih 

programih, kjer storitve trajajo daljše časovno obdobje, kjer je izbira storitev večja, kjer so te 

prilagojene potrebam uporabnikov in kjer so kriteriji za vključitev uporabnikov v programe fleksibilni, 

manj striktni in večpomenski ter kjer so pristopi strokovnih delavcev bolj individualni. 

  

                                                           
14 Težave z visoko fluktuacijo koordinatork predvsem v začetku projekta izpostavljajo že oblikovalci sistema SA, 
ter tudi nekateri izvajalci dolgih programov SA (Trbanc idr. 2018, 2018a). Na dan 31. 5. 2018 je bilo po podatkih 
PE za delovanje sistema od predvidoma realiziranih 48 zaposlitev koordinatork SA, dejansko aktivnih 41 
zaposlitev, na dan 11. 1. 2019 pa 38 zaposlitev. 
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4.3 Izkušnje anketiranih uporabnikov s programi socialne aktivacije 
 

Izvajalci programov SA (izvajalske organizacije in njihovi strokovni delavci – mentorji, ki programe 

izvajajo) imajo v sistemu SA z vidika uporabnikov zelo pomembno vlogo. Pričakuje se, da se uporabniki 

skozi svoje sodelovanje v programih SA osebno opolnomočijo, si pridobijo socialne, funkcionalne in 

zaposlitvene kompetence, pridobijo nove spretnosti in znanja, si uredijo oz. aktivno delajo na ureditvi 

morebitnih socialnih problematik in postanejo bolj motivirani in zaposljivi, kar naj bi posledično 

vplivalo tudi na izboljšanje njihovega materialnega položaja.  

Na terenu so se do sedaj izvajali štirje tipi programov SA, in sicer dolgi programi, kratki programi tipa 

A, kratki programi tipa C in vmesni programi.  

V tem razdelku analiziramo podatke, ki odražajo izkušnje uporabnikov v teh programih, njihovo 

videnje, mnenje in oceno konkretnega programa, v katerega so bili vključeni tekom socialne aktivacije. 

 

Omogočanje določenih aktivnosti v okviru izvedbe programa socialne aktivacije 

 

Najprej nas je zanimalo, ali je izvajalec uporabnikom tekom izvajanja programa omogočil določene 

aktivnosti, in sicer obiske pri delodajalcih in srečanja z delodajalci, obiske drugih organizacij (knjižnic, 

centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, nevladnih organizacij) ter vključevanje v delovne 

aktivnosti v konkretnem delovnem procesu.  

Slika 4.7: Omogočanje določenih aktivnosti v okviru izvedbe programa  

 
N aktivnosti=544, N obiski organizacij=549, N obiski delodajalcev=565 

 

Ugotovimo lahko, da največ anketiranih uporabnikov ocenjuje, da so izvajalci programov uporabnikom 

v dovolj veliki meri omogočili tako vključitev v konkretne delovne aktivnosti, kot tudi obiske drugih 

organizacij in delodajalcev ter srečanja z njimi. Dobra polovica uporabnikov, ki je odgovorila na ta tri 

vprašanja, namreč odgovarja, da so jim bile te aktivnosti zagotovljene oziroma omogočene v dovolj 

veliki meri. Da jim je izvajalec programa v dovolj veliki meri omogočil obiske drugih organizacij (knjižnic, 

centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, nevladnih organizacij) meni celo 65,9 % uporabnikov, 
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ki so odgovorili na to vprašanje. Na ta tri vprašanja je sicer odgovorilo dobrih 90 % (čez 540 uporabnikov 

programov SA) anketirancev, ki so odgovorili na našo anketo.  

Tretjina anketiranih uporabnikov poroča, da jim je izvajalec programa obiske pri delodajalcih in 

srečanja z njimi sicer omogočil, vendar po njihovem mnenju premalo. Da jim je izvajalec programa sicer 

omogočil vključevanje v konkretne delovne aktivnosti ter obiske različnih organizacij, vendar premalo, 

poroča dobra četrtina anketiranih uporabnikov. Dobrih sedem odstotkov anketiranih uporabnikov 

tekom vključitev v program ni imelo izkušnje obiska različnih organizacij v lokalnem okolju, 15,6 % jih 

ni obiskalo oziroma se srečalo z delodajalci, 17,6 % pa jih ni bilo vključenih v konkretne delovne 

aktivnosti.  

Če pogledamo izvajanje omenjenih treh aktivnosti v programih glede na tip programa, ugotovimo, da 

je najvišji delež uporabnikov, ki so odgovorili, da jim je izvajalec programa, v katerega so bili vključeni, 

v dovolj veliki meri omogočil izkušnjo teh aktivnosti, v kratkih programih tipa C (uporabnice so ženske 

iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami – večinoma Albanke s Kosova, ponekod tudi druge 

migrantske ženske, v programu, ki se je izvajal v Ljubljani pa arabske ženske).15 Uporabniki, ki so v 

anketi odgovorili, da jim izvajalec programa ni omogočil navedenih aktivnosti, so bili v največji meri 

vključeni v kratke programe tipa A. Ampak v splošnem, kot lahko vidimo tudi na sliki 4.7, je bilo 

uporabnikov, ki jim navedene aktivnosti v programu SA niso bile omogočene, malo.  

Kljub temu, da je uporabnikov, ki menijo, da jim izvajalec programa, v katerega so bili vključeni, ni 

zagotovil ne obiskov in srečanj z delodajalci, ne obiskov institucij in ne vključevanja v konkretne 

delovne aktivnosti, malo, nas je zanimalo, ali so bili mogoče ti uporabniki v programe vključeni zelo 

kratek čas in je to lahko razlog, zakaj teh izkušenj oziroma aktivnosti v programu niso bili deležni. 

Za potrebe tega preverjanja smo definirali, kaj pomeni biti vključen kratek čas, in sicer smo za dolge 

programe SA kot kratek čas vključitve opredelili tri mesece (celoten program traja 11 mesecev), za 

vmesne programe en mesec (celoten program traja šest mesecev) ter za kratke programe prav tako 

ene mesec (celoten program traja tri mesece).  

Ugotovili smo, da pri anketiranih uporabnikih dolgih programov SA, ki so odgovorili, da jim izvajalec ni 

omogočil vključevanja v konkretne delovne aktivnosti ter da jim izvajalec ni omogočil obiskov pri 

delodajalcih oz. srečanj z delodajalci, obstaja statistično značilna povezava med odgovoroma 'ne' in 

trajanjem vključitve v program ('ne' so statistično značilno bolj pogosto odgovorili tisti, ki so bili v 

program vključeni le kratek čas - so predčasno izstopili ali so se v program šele vključili). Dolžina 

vključenosti v program SA je torej vplivala na odgovor uporabnikov dolgih programov o tem, ali je 

izvajalec uporabnikom znotraj programa omogočil obiske in srečanja z delodajalci ter na odgovor ali je 

izvajalec uporabnikom omogočil vključevanje v konkretne delovne aktivnosti. Če bi bili ti uporabniki v 

program vključeni dlje časa, bi bili najverjetneje deležni tudi teh aktivnosti. Nismo pa pri anketiranih 

                                                           
15 Kot zapisano v poglavju 2 o metodologiji, je treba odgovore uporabnic programov C uporabljati zelo previdno, 
saj je število respondentk za ta program majhno (28 izpolnjenih anket), poleg tega pa je bilo opaziti, da so bili 
nekateri vprašalniki izpolnjeni identično, kar nakazuje, da so jih uporabnice izpolnjevale skupaj z izvajalci 
programov, saj morda same vprašanj niti niso razumele – to pa je verjetno vplivalo tudi na v povprečju najbolj 
pozitivne odgovore od vseh skupin uporabnikov. V konkretnem primeru vprašanj o tem, ali je izvajalec omogočil 
vključevanje v konkretne delovne aktivnosti in ali je izvajalec omogočil obiske pri delodajalcih in srečanja z 
delodajalci, namreč ni zelo verjetno, da bi prav izvajalci kratkih programov tipa C to dejansko delali najpogosteje 
(glede na to da gre za kratek program in da gre za specifično ciljno skupino žensk iz drugih kulturnih okolij). 
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uporabnikih dolgih programov SA ugotovili statistično značilne povezave med odgovorom, da jim 

izvajalec ni omogočil obiskov drugih organizacij, in trajanjem vključenosti v program.  

Statistično značilnih povezav med odgovori 'ne' in trajanjem vključenosti v program pri anketiranih 

uporabnikih kratkih in vmesnih programov nismo ugotovili. To pomeni, da pri anketiranih uporabnikih 

kratkih programov in vmesnih programov ne moremo dokazati povezave med odgovori 'ne' (izvajalec 

ni omogočil vključevanja v konkretne delovne aktivnosti; izvajalec ni omogočil obiskov drugih 

organizacij; izvajalec ni omogočil obiskov pri delodajalcih in srečanj z delodajalci) in trajanjem 

vključenosti v program. Z 'ne' namreč na ta vprašanja odgovarjajo tako tisti, ki so bili v kratke in vmesne 

programe vključeni krajši čas (oz. so vanje vključeni šele kratek čas), kot tisti, ki so bili vanje vključeni 

daljši čas.  

 

Splošna ocena in zadovoljstvo uporabnikov s programom socialne aktivacije 

 

Od uporabnikov programov SA smo želeli pridobiti oceno programa, v katerega so bili vključeni, njihovo 

mnenje o strokovnih delavcih v programu, o prostorih, v katerih se je program večinoma odvijal in o 

trajanju programa, poleg tega pa smo želeli dobiti tudi informacije o zadovoljstvu s programom na 

splošno ter njihovem počutju v njem.  

V preglednici z različnimi izjavami so morali anketiranci označiti, v kolikšni meri se s posameznimi 

trditvami strinjajo. Lestvica je bila petstopenjska, in sicer od 1 – sploh se ne strinjam, do 5 – popolnoma 

se strinjam.  

Uporabniki, ki so izpolnili omenjeno preglednico (na vsa vprašanja v preglednici je odgovorilo čez 490 

uporabnikov), so se v veliki večini dobro počutili v programih (povprečna ocena je 4,1), najvišjo oceno 

(5) je dalo 42 % uporabnikov, ki so odgovorili na to vprašanje. Večina uporabnikov ocenjuje, da jim je 

izvajalec pravočasno predstavil načrt dela v programu, da je (bil) izvajalec programa dovolj strokoven 

za izvedbo programa, da so (bili) prostori za izvedbo programa primerni ter da so v programu imeli 

občutek (oziroma imajo občutek), da lahko povedo, kaj si zares mislijo. Povprečne ocene uporabnikov 

so bile v vseh navedenih primerih 3,9. S povprečno oceno 3,8 so uporabniki ovrednotili zadovoljstvo z 

aktivnostmi in vsebinami v programu, kar pomeni, da so bili še kar zadovoljni. Z nekoliko nižjimi 

povprečnimi ocenami sta bili ovrednoteni izjavi, da je program bodisi predolg, bodisi prekratek. 

Ugotovimo torej lahko, da se uporabnikom program, v katerega so bili ali so še vključeni, ni zdel ne 

predolg (tu se nekako niso mogli opredeliti, saj je povprečna ocena 3), in ne prekratek (povprečna 

ocena 2,6, kar pomeni, da se bolj nagibajo k temu, da program ni bil prekratek). 
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Slika 4.8: Povprečne ocene programov socialne aktivacije in zadovoljstvo uporabnikov na lestvici od 1 

(najmanjše zadovoljstvo) do 5 (največje zadovoljstvo) 

 
N počutje=517, N načrt dela=577, N strokovnost=568, N primerni prostori=527, N varen prostor=517, N aktivnosti=569, N predolg=509, N 

prekratek=494 

 

Če pogledamo ocene programov socialne aktivacije in zadovoljstvo uporabnikov s programom, v 

katerega so bili ali pa so še vključeni, glede na tip programa, lahko ugotovimo, da so najbolj zadovoljni, 

pa tudi povprečne ocene programov so najvišje, uporabniki kratkih programov tipa C (povprečna 

skupna ocena je 4,1)16 in tipa A (povprečna skupna ocena je 3,9). Najbolj kritični pa so uporabniki dolgih 

programov (skupna povprečna ocena je 3,5). Če ne upoštevamo mnenja o trajanju programa (ali je 

program predolg ali prekratek), so najbolj kritični do vsebin in aktivnosti v programu, s katerimi so le 

deloma zadovoljni (povprečna ocena je 3,5).   

V anketi nas je zanimalo tudi, ali je vključitev uporabnikov v program SA pripomogla k temu, da so 

pridobili nova znanja in spretnosti, da so pridobili nova poznanstva in stike, da so razrešili svoje stiske 

in težave, da so si uredili življenje ter, da so si izoblikovali zaposlitvene cilje oziroma ugotovili, kaj bi v 

okviru zaposlitve sploh radi počeli.17 Na vsa omenjena vprašanja je odgovorilo slabih 90 % anketiranih 

uporabnikov (čez 530 anketiranih uporabnikov).   

                                                           
16 Glej predhodno opombo glede zanesljivosti odgovorov uporabnic kratkih programov tipa C. 
17 Ker imajo uporabniki SA pogosto različne kompleksne težave, ovire in socialne problematike, je eden od 
implicitnih namenov vključitve v programe SA tudi postopno razreševanje teh (individualnih) problematik, ovir 
in težav. Brez postopne razrešitve svojih ključnih težav (npr. v primerih odvisnosti, izkušenj z nasiljem, težav v 
duševnem zdravju, ipd.) namreč posamezni uporabniki SA ne morejo izboljšati svoje zaposljivosti in se ne 
morejo zares približati trgu dela. Da bi preverili ta vidik vključitve v SA, smo anketiranim uporabnikom namenili 
tudi vprašanji: »Ali je vključitev v program SA pripomogla, da ste razrešili vaše stiske in težave?« in »Ali je 
vključitev v program SA pripomogla, da ste si uredili življenje?« 
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Slika 4.9: Pridobitve v programu socialne aktivacije 

 
N znanja=569, N stiki=553, N stiske=530, N ureditev življenja=530, N zaposlitveni cilji=543 
 

 

Na podlagi zbranih podatkov lahko ugotovimo, da je vključitev v program socialne aktivacije v največji 

meri pripomogla k pridobitvi novih stikov in poznanstev. Dobri dve tretjini uporabnikov, ki so odgovorili 

na to vprašanje, namreč meni, da je vključitev v program socialne aktivacije v dovolj veliki meri 

pripomogla k pridobitvi novih stikov in poznanstev. Več kot polovica uporabnikov tudi meni, da so s 

pomočjo programa SA v dovolj veliki meri pridobili nova znanja in spretnosti, ugotovili, kaj želijo početi 

v zaposlitvi ter oblikovali zaposlitvene cilje.  

V najmanjšem obsegu je vključitev v program SA pripomogla k razrešitvi stisk in težav uporabnikov ter 

k ureditvi njihovega življenja na sploh. Še vedno sicer 42,8 % uporabnikov meni, da je vključitev v SA v 

dovolj veliki meri pripomogla k razrešitvi njihovih stisk in težav ter 44,2 % uporabnikov, da je vključitev 

v SA v dovolj veliki meri pripomogla k ureditvi njihovega življenja, vendar so deleži pozitivnih odgovorov 

(odgovor: da, v dovolj veliki meri), glede na ostala področja pridobitev, najnižja. O manjšem obsegu 

uporabnikov, ki ocenjujejo, da so na teh dveh področjih z vključitvijo v program SA kaj pridobili, pa 

priča tudi podatek, da je kar slaba tretjina uporabnikov odgovorila, da vključitev v SA sploh ni 

pripomogla k temu, da bi razrešili svoje stiske in težave ter si uredili življenje. Nekateri anketiranci so 

na to vprašanje sicer odgovorili, vendar pa zraven pripisali, da sploh niso imeli stisk in težav, ki bi jih 

bilo treba reševati, ter da že živijo okvirno urejeno življenje.  

Ocene uporabnikov o tem, kaj in koliko so z vključitvijo v program SA pridobili, se nekoliko razlikujejo 

glede na tip programa, v katerega so bili uporabniki vključeni. Glede na zbrane podatke so z vključitvijo 

v program SA največ pridobili uporabniki kratkih programov tipa A in C. Deleži odgovorov, da je 

vključitev v program SA v dovolj veliki meri pripomogla k pridobitvam na različnih področjih, so pri 

uporabnikih kratkih programov tipa A in tipa C namreč najvišji oziroma nekoliko višji kot pri uporabnikih 

dolgih in vmesnih programov (pri ureditvi življenja in oblikovanju zaposlitvenih ciljev je to opaziti pri 

uporabnikih kratkih programov tipa A, pri razrešitvi stisk in težav, pri pridobitvi novih stikov in 

poznanstev ter pri pridobitvi novih znanj in spretnosti pa pri uporabnikih kratkih programov tipa C).  

Če, na drugi strani, pogledamo področji, za kateri uporabniki v največjem obsegu ocenjujejo, da jim 

vključitev v program SA ni pripomogla, da bi kaj razrešili, pridobili oziroma uredili (gre za razrešitev 
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stisk in težav ter za ureditev življenja), lahko ugotovimo, da je bilo med njimi največ uporabnikov dolgih 

programov. Kar 38,1 % uporabnikov dolgih programov SA, ki so odgovorili na to vprašanje, namreč 

meni, da vključitev v program SA ni pripomogla k razrešitvi njihovih stisk in težav ter 36,9 % 

uporabnikov teh programov, da vključitev v program SA ni pripomogla k ureditvi njihovega življenja na 

sploh.  

Na splošno ugotavljamo, da so uporabniki programov SA s programom, ki so ga obiskovali oziroma ga 

še obiskujejo, zadovoljni. Na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo 

zadovoljen, so namreč uporabniki, ki so odgovorili na to vprašanje (bilo jih je 574), podali povprečno 

oceno 3,9. Slaba tretjina uporabnikov (32,6 %) je (bila) s programom zelo zadovoljna, 42,3 % pa je 

uporabnikov, ki so (bili) s programom SA, v katerega so (bili) vključeni, zadovoljni. Le 9,4 % uporabnikov 

je (bilo) s programom nezadovoljnih (zelo nezadovoljnih ali pa nezadovoljnih).  

Slika 4.10: Zadovoljstvo uporabnikov programov socialne aktivacije s programom v celoti 

 
N= 574 

 

Kljub temu, da je bila s programom SA nezadovoljna le slaba desetina vseh vključenih uporabnikov, nas 

je zanimalo, kdo so ti uporabniki oziroma kakšne so njihove demografske značilnosti. Na podlagi 

statistične analize zbranih podatkov lahko ugotovimo, da med zadovoljnimi in nezadovoljnimi glede na 

starostne skupine (uporabniki stari 30 let ali manj, uporabniki stari med 31 in 45 leti ter uporabniki 

stari 46 let ali več) in spol (moški, ženske) ni razlik.  

Ugotavljamo pa statistično pomembne razlike med zadovoljnimi in nezadovoljnimi glede na 

pridobljeno stopnjo izobrazbe ter glede na tip programa, v katerega so bili uporabniki vključeni. Analiza 

podatkov namreč pokaže, da stopnja nezadovoljstva s programom SA narašča glede na stopnjo 

izobrazbe. Manj so uporabniki izobraženi, bolj so zadovoljni s programom, in obratno (bolj so 

izobraženi, manj so zadovoljni). Statistično značilna razlika se pokaže predvsem med povprečno 

stopnjo zadovoljstva manj izobraženih (do nižje poklicne izobrazbe), katerih povprečna stopnja 

zadovoljstva s programom je 4,2, v primerjavi s srednjimi (povprečna stopnja zadovoljstva je 3,9) in 

višjimi (povprečna stopnja zadovoljstva je 3,7) stopnjami izobrazbe uporabnikov.18 Kot že omenjeno, 

se statistično pomembna razlika v zadovoljstvu s programom kaže tudi glede na tip programa SA, in 

sicer so najmanj zadovoljni uporabniki dolgih programov SA (povprečna stopnja zadovoljstva je 3,8), 

sledijo uporabniki vmesnih programov (povprečna stopnja zadovoljstva je 4), nato uporabniki kratkih 

programov tipa A (povprečna stopnja zadovoljstva je 4,2) ter kot najbolj zadovoljni uporabniki kratkih 

                                                           
18 Mogoče je sklepati, da je povezanost zadovoljstva s programom SA in stopnje izobrazbe uporabnika SA, 
povezana z višjimi pričakovanji bolje izobraženih, pa tudi z njihovo večjo kritičnostjo nasploh.   
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nezadovoljen niti nezadovoljen, niti zadovoljen zadovoljen
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programov tipa C (povprečna stopnja zadovoljstva je 4,5). Med posameznimi skupinami uporabnikov 

so statistično pomembne razlike, stopnja nezadovoljstva pa z dolžino (trajanjem) programa narašča.19 

Preglednica 4.4: Povprečne ocene zadovoljstva uporabnikov programov socialne aktivacije s 

programom v celoti po tipih programov na lestvici od 1 (najmanjše zadovoljstvo) do 5 (največje 

zadovoljstvo) 

Tip programa  Dolgi Vmesni  Kratki A Kratki C 

Zadovoljstvo s programom 

socialne aktivacije v celoti 
3,8 4,0 4,2 4,5 

N=300, 144, 27, 133 

 

 

Pohvale in pritožbe uporabnikov 

 

Uporabnike smo prosili, da izpostavijo elemente oziroma vidike programa, ki bi jih pohvalili, in tisto, 

kar jih je v programu motilo oziroma, če so vanj še vključeni, kar jih moti.  

 

Pohvale 

Pohvale je navedlo približno 85 % uporabnikov, ki so izpolnili našo anketo, kar je okrog 510 

uporabnikov. V največji meri so programe pohvalili uporabniki kratkih programov tipa C (90,5 % 

uporabnikov teh programov, ki so izpolnili anketo), v najmanjši meri pa uporabniki dolgih programov 

(87,7 % uporabnikov teh programov, ki so izpolnili anketo). 

Najpogosteje se pohvale nanašajo na različne vsebine programov (dobrih 40 % uporabnikov je v 

pohvalah izpostavilo vsebine programov) ter na vodje, mentorje in drugo osebje pri izvajalcih, kar je 

v pohvalah omenila slaba polovica vseh uporabnikov, ki je odgovorila na našo anketo.  

Nekateri so sicer izpostavili, da so bili bodisi prekratek čas vključeni v program, da bi lahko karkoli 

izpostavljali, bodisi nimajo kaj pohvalit npr.:  

»Popolnoma nič, ker ni vredno besed, kaj šele pohval« (31).  

Večina uporabnikov pa je, kot že omenjeno, vsaj z nekaj besedami pohvalila program, v katerega je 

(bila) vključena.  

Nekaj pohval se nanaša na program na splošno, v celoti. Na podlagi zapisov uporabnikov je moč 

razbrati neko splošno zadovoljstvo, celo navdušenje nad programom npr.:  

                                                           
19 To je mogoče pojasniti z dejstvom, da so aktivnosti v kratkih programih bolj skoncentrirane (več aktivnosti se 
izvede v krajšem obdobju), se ne ponavljajo in trajajo krajši čas, zaradi česar tudi aktivnosti, ki uporabnikom 
»niso všeč«, ne zbujajo večjega nezadovoljstva (saj ne trajajo zelo dolgo). Na drugi strani je v dolgih programih 
SA trajanje aktivnosti daljše, ponekod so imeli uporabniki občutek, da so se aktivnosti ponavljale. V dolgih 
programih je tako časovno več možnosti, da nekatere aktivnosti uporabnikom »niso všeč«, več je (časovno) 
možnosti, da pride do nesporazumov znotraj skupine udeležencev (zaradi velike heterogenosti uporabnikov 
in/ali specifičnih problematik posameznih uporabnikov) ali med udeleženci (ali posameznim udeležencem) in 
strokovnim delavcem, ki izvaja program, kar posledično vse vpliva na zadovoljstvo s programom. 
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»Vse samo nadaljujte ste okej. Nič ne spreminjajte« (106),  

»Jas sem zelo zadovoljena da sem zaključila ta program socialne aktivacije neke ful dosti stvari 

sem se naučila in sem zelo zadovoljena s tem program.« (597),  

»Bil sem do konca programa. Če smo že na tem bi šel še enkrat.« (79). 

Najpogosteje so med tistimi, ki so pohvalili program v celoti oziroma na splošno, niso pa izpostavljali 

posebnih elementov oziroma vidikov programa, uporabniki oziroma uporabnice kratkih programov 

tipa C. 

Organizacijo programa, v katerega so (bili) uporabniki vključeni, je pohvalilo 5,4 % uporabnikov. 

Njihove pohvale se nanašajo na trajanje programa, na samo predstavitev programa in načina dela, na 

urnik npr.:  

»Tudi dnevni čas trajanja je dober, ne prekratek ne predolg« (204),  

na prostore, odmore npr.:  

»veliko pavz, dolga pavza za kosilo« (276),  

na način in višino denarne nagrade in povračila stroškov npr.:  

»Redno petkovo izplačilo« (471) 

ter na dobro izpeljan program ter njegovo organizacijo na splošno.  

Kot že omenjeno, je dobrih 40 % uporabnikov pohvalilo vsebine programa, v katerega so (bili) 

vključeni. Med vsebinami programa so najpogosteje omenjali zaposlitvene, praktične, izobraževalne 

in psihosocialne vsebine.  

Med zaposlitvenimi vsebinami (pohvalilo jih je 13,1 % uporabnikov) so jih najbolj navdušili obiski 

delodajalcev in vključevanje v njihove konkretne delovne aktivnosti. Konkretne praktične delovne 

izkušnje, ki so jih pridobili tekom programa, nove izkušnje in veščine, ki jih lahko dobiš le preko 

neposredne vključitve v delovni proces, vpogled v različna delovna okolja, delovna mesta in procese 

dela, so nekateri uporabniki zelo pohvalili, npr.: 

»Omogočili so mi obiske, izvajanje prakse pri določenih delodajalcih, kjer sem si pridobila nove 

izkušnje, znanja. Na koncu programa pa sem se vključila v usposabljanje ...« (26),  

»Delovni modul je super zadeva, ker lahko spoznaš delovni proces in delodajalca.« (204),  

»da sem se imel možnost poskusiti v različnih in realnih delavnih okoljih in delih - sprobal koliko 

bi bilo neko delo zame dolgoročno.« (484). 

Nekaj uporabnikov je posebej pohvalilo pomoč in informacije pri iskanju zaposlitve ter oblikovanju 

zaposlitvenih ciljev. Na to temo so imeli različne delavnice, simulirali razgovore pri delodajalcih, se učili 

bolje pripraviti življenjepis in se delodajalcu predstaviti: 

»Izvajalčevo predavateljico, ki mi je pomagala nakazati pravo smer preko zaposlitvenih 

delavnic« (178).  

Nekaterim je bilo všeč to, da so jih usmerili v pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije ali pa 

predstavili ukrepe APZ: 
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»Najbolj pa sem zadovoljna s tem, da sta me mentorici spodbudili k nadgradnji mojega znanja 

s prijavo na Nacionalno poklicno kvalifikacijo.« (207). 

Skratka, med pohvalami na račun zaposlitvenih vsebin, uporabniki izpostavljajo konkretne delovne 

izkušnje, ki so jih dobili, kompetence, praktična znanja, spodbude in ideje, ki so jih tekom programa in 

»prakse« dobili: 

»V vsem času nezaposlenosti še nisem bila tako zaposleno kot v tem programu« (369). 

Dobrih 12 % uporabnikov je pohvalilo praktične vsebine, in sicer so jim (bile) všeč delavnice, aktivnosti, 

s katerimi so izboljšali svoje ročne spretnosti: 

»Vse priložnosti za spoznavanje novih del, veščin in sposobnosti. Od spoznavanja dela s konji in 

v hlevu, delo na vrtu in sajenje vrtnin, pripravljanje tople grede.« (97),  

»delo z konjami in delo v kuhinji« (100),  

jezikovni in računalniški tečaji: 

»res so dobro nas učili in sem predobila znanje več za slovenščino se pogovarjati in pisati.« 

(279), 

izleti: 

»Da so omogočili obisk na svetovnem prvenstvu za brezdomni nogomet v Mehiki.« (503),  

skratka različne praktične aktivnosti, ki so jim bile v veselje, in na podlagi katerih so se tudi česa naučili: 

»O pogovorjenih temah (naročanje pri zdravniku, naročanje v kavarni), pisali recepte za 

tradicijonalno kosovsko kuhinjo, da smo kuhali« (447),  

»predavanje prve pomoči« (461),  

»se lahko lotil marsikaj, saj sem to počel z veseljem« (166).  

Slabih 10 % uporabnikov je posebej pohvalilo izobraževalne vsebine, slabih devet odstotkov pa je 

pohvalilo aktivnosti, ki so bodisi vsebovale psihosocialne vsebine npr. psihosocialne delavnice 

«Še posebej všeč mi je bila delavnica, kjer je bilo govora o čustvih in motivaciji.« (431), 

bodisi je šlo za način dela, preko katerega so uporabniki pridobili izkušnje, da so bili slišani, razumljeni 

in upoštevani, da so bili deležni svetovanja in pomoči v trenutkih krize, težav, dvomov in stisk ter da so 

vedeli na koga se lahko obrnejo: 

»predvsem pa veliko podpore v določenih stiskah. Zelo sem hvaležna za vso podporo.« (384).  

V okviru psihosocialnih vsebin se pohvale nanašajo tudi na vsebine, preko katerih so uporabniki 

izboljšali svojo samopodobo, napredovali v smislu osebne rasti in izboljšali komunikacijo z drugimi:  

»Program mi pripomogu, da sem lahko malo več samzavesten in sem si tudi pridobil malo več 

poguma za komunikacijo.« (278).  

V okviru izobraževalnih vsebin posebej izpostavljajo vsebine, preko katerih so pridobili nova znanja in 

informacije: 
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»Pohvalila bi, da sem se v programu naučila veliko več kot drugače in veliko semi si pridobila 

znanja« (146),  

se udeležili zanimivih in poučnih predavanj: 

»Predavanja so mi koristila na veliko področjih.« (337), 

ali pogledali kakšen film ter se o njem tudi pogovorili: 

»kakšen koristen film, premišljevanje« (547).  

Uporabniki so v anketi pohvalili tudi aktivnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, obiske lokalnih 

institucij, izkušnje mreženja, povezovanja ter spoznavanja novih ljudi: 

»Prav tako je bila odlična delavnica zdrav način življenja, kjer sem izvedela, kako zdravo živim.« 

(243).  

Nekaterim so zelo dragocene predvsem tiste izkušnje, ki so jih dobili pri zunanjih partnerjih programa 

oziroma pri aktivnostih, ki so jih izvajali zunanji strokovnjaki in ljudje z različnimi izkušnjami: 

»Povabila je v program veliko ljudi, ki so nam predstavili s čim se ukvarjajo, kar je bilo zelo 

poučno in pomembno za vnaprej glede zaposlitve.« (196). 

Iz zapisov uporabnikov lahko razberemo tudi nekaj izjav, ki kažejo na zadovoljstvo nad izkušnjo 

vzpostavitve dnevne rutine in pridobitve občutka, da počnejo nekaj dobrega zase: 

»vsakodnevne (fizične) aktivnosti in stik z ljudmi (pogovori, različne, zame nove, situacije ali 

teme predavanj so sprožile v meni različna razmišljanja in trud, da te misli tudi ubesedim) so 

zahtevali od mene dejavnost, ki me je utrujala, hkrati pa zbujala prijeten občutek, da počnem 

zase nekaj dobrega oziroma da sploh kaj počnem.« (508). 

Drugi zelo pomemben sklop pohval se nanaša na vodje, mentorje in drugo osebje pri izvajalcih, kar je 

izpostavila slaba polovica vseh uporabnikov, ki so odgovorili na našo anketo. 

V okviru pohval, ki se nanašajo na osebje pri izvajalcu programa, se največ izjav nanaša na 

razumevanje, strpnost/potrpežljivost, spoštljivost, prijaznost, zaupanje in spodbujanje, ki so jih bili 

uporabniki deležni tekom programa in ki so očitno pomembnemu deležu njih (13,3 % uporabnikov je 

omenjene elemente komunikacije in delovanja izvajalcev programa pohvalilo) veliko pomenili. Večkrat 

so uporabniki v anketi posebej navedli po imenu osebo v programu, ki jim je bila še posebej blizu. 

Včasih so navedli razloge in pojasnili, zakaj posebej izpostavljajo določeno osebo, včasih pa so le 

navedli imena in priimke mentorjev, predavateljev ali drugega osebja pri izvajalcu programa: 

»Predanost in pripravljenost pomagati s strani ga. /ime in priimek/« (490),  

»Pohvalila bi našo strokovno vodjo v programu SA, ker je bila prijazna« (81),  

»Mentorica je odlična, polna elana, da nas vse motivira.« (410),  

»Še posebej bi pohvalila /ime/, da je bila z nami tako potrpežljiva in se posvečala vsakemu 

posebej.« (91),  

»nadrejene, razlagalce, module in tisti, ki jih razlagajo« (477).  
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Pojavljajo se tudi pohvale na račun pripravljenosti mentorjev na pogovor, njihovo pripravljenost 

pomagati in svetovati ter izjave, ki kažejo na to, da uporabniki cenijo trud in zavzetost osebja v 

programu: 

»Seveda g. /ime/- je enkratna ženska, vedno mi je priskočila na pomoč ko sem jo potrebovala, 

hvala ti /ime/ še enkrat. Ko bi le bili vsi ljudje takšni, kako bo to bilo lepo … Zelo te pogrešam« 

(185),  

»/ime in priimek/. /ime in priimek/.Te osebe ki bi jaz pohvalila za ves trud in toplino, ki so jo 

nam nudile.« (255). 

Nekaj pohval se nanaša na strokovnost, ustrezen pristop, način in metode dela pri izvajalcih 

programa, nekaj pa na pedagoške pristope in sposobnosti osebja pri izvajalcu: 

»Individualen pristop do vsakega posameznika. Profesionalna izvedba delavnic.« (581), 

»Poleg tega pa še vso znanje in strokovno pomoč.« (255),  

»Vse je bilo lepo obrazloženo« (33).  

Uporabniki programov SA so v anketi pohvalili tudi samo izpeljavo in organizacijo programa, 

vzdrževanje določene skupinske dinamike in vzdušja v programu: 

»Trud direktno izvajalke, ki je vse organizirala sama, čeprav dostikrat ni vedela ali bi pisala 

(nepotrebna) poročila ali bi se ukvarjala z nami.« (343),  

»Najprej bi rada pohvalila /ime/ in /ime/, ki sta poskrbeli za pravo vzdušje in da v programu 

nikoli ni bilo dolgčas. Da so se nam v celoti prilagodile in pomagale.« (452).  

Nekaj uporabnikov je pohvalilo izvirnost in ideje izvajalcev programa ter zgovornost in način 

komunikacije nekaterih izvajalcev programa: 

»in smo se na različne načine znali pohecati. Torej niso bili zamerljivi.« (77). 

Dobrih 14 % uporabnikov je med pohvalami navedlo prijateljske vezi, ki so jih bodisi uporabniki bodisi  

uporabniki in mentorji spletli med sabo. Posebej izpostavljajo druženja, spoznavanje novih ljudi in nova 

prijateljstva: 

»Z skupino smo bile zelo povezane in pomagali en drugemu.« (422),  

»Predvsem bi rad vse pohvale dal vsem udeležencem, vsaj jaz, se z vsemi dobro razumem.« 

(327).  

Kot zelo pomembno nekateri izpostavljajo skupinsko dinamiko, ki se je tekom trajanja programa 

vzpostavila v skupini. Omenjajo sodelovanje in solidarnost, skupno delo, sproščeno vzdušje, pozitivno 

klimo in naravnanost, dobro počutje, povezanost članov skupine – uporabnikov programa, odprtost, 

način komuniciranja (npr. poslušanje, »ne-obsojanje«).  

»Pozitivno vzdušje, možnost spoznavanja raznih ljudi, možnost izražanja svojih zamisli, 

zavzetost voditeljev, občutek enakopravnosti« (411),  

»Da smo bili dobra skupina. (11),  

»Da se radi mamo« (467). 
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Nekaj uporabnikov je posebej pohvalilo fleksibilnost v izvajanju programa, prilagajanje individualnim 

potrebam uporabnikov ter upoštevanje njihovih potreb, želja in interesov: 

»Všeč mi je bilo, da smo bili kljub skupini, obravnavani tudi posamezno, saj smo se zelo 

razlikovali med seboj.« (305). 

Nekateri so pohvalili pristop oziroma samo idejo socialne aktivacije. Omenjajo sicer, da pri celotni 

izvedbi projekt rabi določene popravke in dopolnitve, v splošnem pa idejo pozdravljajo: 

»Zamisel programa super, a stvari morajo še dozoreti, v praksi postati, zaživeti.« (484).  

 

Pritožbe 

Od uporabnikov smo želeli izvedeti tudi, kaj jih je v programu motilo in kaj jim ni bilo všeč.  

Pritožbe na račun programa SA je navedlo približno 78 % uporabnikov, ki so izpolnili našo anketo, kar 

je dobrih 400 uporabnikov. Med uporabniki, ki so sicer odgovorili na vprašanje, kaj jih je motilo v 

programu, je bilo tudi nekaj takih, ki so navedli, da jih ni nič motilo, npr.: 

»Ne moti me nič. Zaenkrat nič.« (371), 

»Motilo me sicer v glavnem ni nič.« (500). 

Torej lahko ugotovimo, da je konkretne pritožbe na program navedlo še nekoliko manj uporabnikov 

(slabih 400). 

V največji meri so se nad programi pritoževali uporabniki dolgih programov (84 % uporabnikov teh 

programov, ki so izpolnili našo anketo), v najmanjši meri pa uporabnice kratkih programov tipa C (52,4 

% uporabnic teh programov, ki so izpolnile anketo). 

Če smo pri pohvalah ugotavljali, da so uporabniki najpogosteje pohvalili vodje, mentorje in drugo 

osebje pri izvajalcih ter različne vsebine programov, lahko pri pritožbah ugotovimo, da se največ 

pritožb nanaša na vsebine programov (26 % uporabnikov). Pogosto se uporabniki pritožujejo tudi nad 

drugimi uporabniki v programu (22,2 % uporabnikov) ter nad organizacijo programa (18,3 

uporabnikov).  

Uporabniki programov torej v anketi najpogosteje kritizirajo vsebine programov; na vsebine 

programov se nanaša dobra četrtina vseh pripomb. Pestrost zapisov in pojmov pod to »vsebino« pa je 

tudi zelo raznolika.  

Znotraj vsebin programov se pritožbe uporabnikov najpogosteje nanašajo na delo in zaposlitev 

oziroma na premalo vsebin, ki bi bile s tem povezane. Izpostavljajo predvsem to, da jim izvajalec v 

okviru programa ni zagotavljal dovolj stikov z delodajalci in vključevanja v različne delovne aktivnosti: 

»Mogoče bi še bolj usmeril posameznike v pridobivanje izkušenj na področjih kjer bi želeli delati, 

pa jih nimamo (npr. preko sklenite prostovoljske pogodbe že v času socialne aktivacije) in 

opravljanja prostovoljskega dela. Če je sploh možno biti vključen v socialno aktivacijo in imeti 

še prostovoljsko pogodbo, ali pa da dela brez pogodbe. Mogoče, da bi bil še en tak modul, kjer 

pridobivaš delovne veščine v konkretni organizaciji, delovnem mestu.« (44), 

»rada bi delala v praksi brez "filozofiranja"« (48), 
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»Sodelovati bi moralo več podjetij - potencialnih delodajalcev.« (440),   

ter da je bil program v premajhni meri usmerjen v iskanje zaposlitve, v približevanje trgu dela: 

»Nič k niso resni, da mi najdejo delo« (17),  

»Tisti, ki si želi zaposlitve od tega programa prej odstopi, preden še sam postane pritegnjen.« 

(85), 

»Premalo je bilo glede zaposlitvenih nasvetov, iskanja službe ipd. Veliko ljudi, zlasti starejši ne 

vedo delati na računalniku za pisanje vlog, CV... Da je program namenjen bolj problamatičnim 

ljudem (nepošteno, diskriminacija), namesto obiskov institucij bi raje porabili ta čas za aktivno 

iskanje zaposlitve« (183).  

Uporabniki omenjajo tudi premalo upoštevanja njihovih zaposlitvenih preferenc in želja, tako pri 

napotovanju na »delovno prakso«, kot tudi pri stikih z delodajalci in usmerjanju v zaposlitev: 

»Da delaš učno prakso na mestih kjer ni možnosti zaposlitve, ampak od tam ne smeš oditi. 

Siljenje k delu na področjih, ki te sploh ne zanimajo.« (247), 

»Osebna odločitev kam in koga poklicati od delodajalcev in ne da te silijo da kličeš na točna 

določena na zavodu prosta delovna mesta, kjer pač ne želiš delati ali pa da to delo ni zame oz. 

je potreben prevoz - javni.« (260), 

ali pa premalo usmerjanja v programe APZ in NPK: 

»Premalo ali nič sredstev za opravljanje tečajev, NPK ali izobrazbe (nekateri niti za preživetje 

nimajo/nimamo, kaj šele za izobraževanje).« (78). 

Nekaj uporabnikov pa se je pritožilo nad tem, da je bil program, v katerega so bili vključeni, preveč 

zaposlitveno naravnan. Zdelo se jim je, da je pomen dela in zaposlitve preveč poudarjen: 

»Neprestano pametovanje o tem, kako je treba delati. Da v življenju moraš nekaj delati, ker 

drugače si ničvreden pa tako dalje. Delo je nujno zlo. Nič več in nič manj. Zato moramo stremeti 

k odpravi dela.«. (375), 

ter da gre v določenih primerih preko zastonjskega dela (oziroma dela za nagrado) uporabnikov za 

okoriščanje izvajalca programa oziroma izkoriščanje njih kot delavcev in prisiljevanje v določeno delo: 

»Program pri tem izvajalcu usmerjen zelo podjetniško z namenom koristi izvajalca.« (322), 

»Delali smo kot hlapci v direktorjevo korist ne pa našo. Sramota!« (31), 

»vsiljevanje, neorganiziranost, neenakopravnost. Pokvarila nam je vikende, popoldanske 

dneve, prostovoljno delo je postalo obvezno.« (50), 

»V aktivaciji sem bila na /naziv izvajalske organizacije/, od tega je imel koristi samo /ime in 

priimek/ direktor gradu, ker smo morali garati za 80 centov na uro, ko črna živina, na vrtu v 

največji vročini, kopanje jam in jarkov za drevesa in konje v vročini, če pa nisi hotel so te pa 

jebali v glavo, tudi bolani ljudje srčni bolniki. TAKO JE BILO FINO DA SEM KONČALA PO 8 

MESECIH NA ANTIDEPRESIVIH.« (373). 
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Več uporabnikov se je pritožilo nad nedodelanostjo in enoličnostjo vsebin, nad brezciljnostjo 

programa na splošno ter nad tem, da v programu dobesedno niso imeli ideje kaj početi z uporabniki: 

»Zaenkrat ni čutiti jasnega cilja tega programa. Kot, da niti ministrstvo niti izvajalec ne vesta 

točno kaj je namen. Ponavadi je tako, da čez določen čas dobiš občutek kaj je sporočilo tega 

programa/knjige/seminarja/itd. Tu tega ni.« (53), 

»Sploh niso imeli programa oz. nobenega programa se nismo držali. Brez repa in glave.« (323), 

»Da cel dan samo sedim in ne počnem česar novega, kajti 6 ur sedeti je psihični napor. Če pa 

zraven tega ne delaš čisto ničesar je motivacija psiha čisto na tleh.« (578). 

»Motile so me le iste teme, ki so se vedno ponavljale. Stres, zdravo življenje, komunikacija, želel 

bi si več različnih tem.« (353), 

»Sedimo 6 ur, barvamo barvanke.« (492). 

Nekateri uporabniki so izpostavili, da v programu ni bilo uresničeno tisto, kar jim je bilo obljubljeno 

tako od koordinatorke kot tudi od nosilcev programa. Večina izjav se nanaša na vsebine, nekaj pa tudi 

na splošno na program kot celoto in izhode iz programa: 

»obljubljali izlet v lokalna podjetja ob zaključku programa, namesto tega šli v gostilno« (603), 

»Neuresničene obljube o prednostih pri vstopu v javna dela.« (309), 

»Motilo me je samo to, ker smo si zastavili, da se bomo učili tuj jezik (ITA) oz (ANG) a tega žal 

nismo končali.« (166). 

Nekatere uporabnike je motilo preveliko in preobsežno poudarjanje zdravega življenjskega sloga in 

vsebin na tem področju (sproščanje, sprehodi, meditacija, joga, telovadba): 

 »Bilo je preveč o zdravstvenih zadev, saj je lepo če kaj izveš ampak to je bilo preveč.« (7), 

»Joga, meditacija to ne sodi v program.« (258), 

»S tem pa bi rada izpostavila še en problem: vsebine. Te se namreč večinoma navezujejo na 

zdravje in zdrav življenjski slog, ki pa nam v današnjem času že z vseh strani tolče po ušesih in 

zato večinoma ne slišim nič novega. Nekatere zanima, druge ne.« (508). 

Praktične vsebine so tiste, ki so jih nekateri uporabniki pogrešali. Želeli so si več prakse, praktičnih 

delavnic ter pridobitve uporabnih znanj in veščin. Nekaj uporabnikov pa je izpostavilo, da je bilo prakse 

in dela v programu preveč, ali pa so bile praktične vsebine za njih neuporabne: 

»Neuporabnost npr. nov način obdelave zemlje, zanimivo, a živim v mestu in imam zemljo le v 

cvetličnem loncu. Če bi zemljo imela, bi bil prehod zame prevelika finančna investicija.« (246) 

»Ni posluha za pridobivanje novih znanj (tečaji, izpiti).« (245). 

Na podlagi pritožb nekaterih uporabnikov lahko ugotovimo, da se pri vsebinah programa izvajalec ni 

dovolj prilagodil heterogenosti vključenih uporabnikov oziroma je bilo verjetno to glede na oblikovan 

plan izvedbe programa za izvajalca težko ali pa sploh nemogoče. Dober primer so tečaji računalništva, 

ki so bili za nekatere uporabnike povsem neprimerni, neuporabni, nekaterim pa se je s pridobitvijo 

osnovnega računalniškega znanja odprl nov svet: 
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»Splošno zasnovan program za vse udeležence različnih stopenj v izobrazbi. Nekomu, ki ni delal 

z računalnikom je program zelo koristen, drugemu, ki je vešč teh znanj, pa je dolgočasno in 

izguba časa.« (190). 

Nekateri uporabniki so se pritoževali nad izobraževalnimi vsebinami, in sicer je bilo za nekatere 

izobraževanj (predavanj, sedenja v učilnici) preveč, za nekatere pa premalo. Pripombe se nanašajo tudi 

na predavatelje, na načine in metode poučevanja, podajanja vsebin: 

»Zaposleni na /ime izvajalske organizacije/ žal še niso slišali za ANDRAGOGIKO in pravilni odnos 

za poučevanje odraslih, zaposleni sploh nimajo ustrezne izobrazbe. Predavanja so bila tako 

slaba, da so se izključevala z metodiko poučevanja« (603), 

»Pogrešam namreč, da bi predavanja vodili zunanji predavatelji. Spoštujem trud sodelavk na 

društvu, saj verjamem, da se na predavanja pripravijo po svojih najboljših močeh. Vendar pa je 

razlika, če se z nami pogovarja nekdo, ki neko temo zares pozna in je dejaven na tem področju 

ali pa če jo raziskuje le ljubiteljsko. Tu se mi zdi pomemben predvsem pristop: le-ta je pri 

strokovnjaku bolj poglobljen, discipliniran, objektiven. Zame so stiki s takšnimi ljudmi kot 

budnica v realno življenje. In tega bi tem programu želela več ali pa vsaj toliko, kolikor je bilo v 

prvih treh mesecih.« (508). 

Podobno kot za izobraževalne vsebine, tudi za psihosocialne velja, da so bile nekaterim všeč, nekaterim 

ne, za nekatere je bilo preveč pogovorov, individualnega dela, dela na sebi in osebnem razvoju, drugi 

pa bi si želeli še več tega: 

»Mogoče več pogovorov - indiv. oz. moti me premalo časa, da bi se ti lahko še bolj posvetili 

rešili več mentalnih težav.« (255), 

»program v katerem so iz nas vlekli negativne stvari in imeli čudne vaje.« (121), 

»Ker je več ljudi imelo tudi psihične težave (depresija, bipolarna motnja, nizka samozavest) bi 

bilo super sodelovanje s psihoterapevtom ali vsaj izkušenim ''življenjskim trenerjem'' - lifestyle 

coach.« (435).  

Tudi nad spoznavanjem institucij ter organizacij v lokalnem okolju so bili nekateri navdušeni, nekateri 

pa nekoliko manj: 

 »namesto obiskov institucij bi raje porabili ta čas za aktivno iskanje zaposlitve« (183), 

»Ustanovami; obisk zel. Center Grg. Ravne + delo v Grafiki Soča, čeprav oboje premalo« (568). 

Dobra petina uporabnikov, ki so v vprašalniku navedli, kaj jih je v programu SA motilo, je kot 

problematične izpostavila druge uporabnike programa, v katerega so bili vključeni. Nekateri so 

izpostavili razloge, zakaj so jih drugi uporabniki motili, nekateri pa so navedli le, da so jih motili drugi 

uporabniki v programu ter da jih je bilo preveč: 

 »Motijo me nekateri udeleženci« (393), 

 »Ljudje (nekateri)« (30). 

Motilo jih je njihovo neprimerno vedenje, nemotiviranost in nizka pripravljenost za sodelovanje in 

napredek v programu oziroma v skupini: 
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»Da se je konfliktnim udeležencem veliko preveč popuščalo.« (140), 

»Najbolj me je motilo to, da smo se prepogosto motili, kregali in da je občasno spominjalo na 

osnovno šolo kot pa na skupino ki naj bi iskala izkušnje in različne vrste zaposlitev.« (236), 

»- soudeleženci (seksistične izjave, norčevanje, klicanje sredi noči, moški ženske vabili k spolnim 

odnosom...)« (603), 

»Da smo dobili vsi isto plačano neglede na to če smo delali drugi pa sedeli.« (98), 

»Zamujanje večine. - Neaktivnost večine. - Psihične motnje nekaterih. -Neodgovornost 

nekaterih.« (229). 

Nekatere težave v programu izhajajo iz heterogenosti uporabnikov programa, in sicer v smislu njihove 

izobrazbe, starosti, delovnih izkušenj, motiviranosti, naravnanosti, interesov itd.. Kar nekaj pritožb 

uporabnikov se nanaša na ta vidik programov: 

»Nije bilo nikakvog reda moram ič odo mora ič ode dolazili smo tako i odlazili. Pogrešili ste da 

pridu majke sa djecom. Tu se nije moglo skoncentrisat nikako toje više bijo vrtac.« (523), 

»potrebno bi bilo ločiti glede na izobrazbo in ne metati vse v isti koš« (591), 

»Motilo me je, da smo bili različni iz različnih izobrazb (npr. jaz imam diplomo in bi želela, da bi 

bil večji poudarek na tem, da nas ne bi pomešali z samo osnovno izobrazbo in visoko z diplomo, 

dostikrat sem se zaradi tega dolgočasila in mi kaj ni bilo zanimivo« (37), 

»Motilo me je, da so bili v program vključeni preveč različni ljudje z različnimi težavami in 

problemi, s preveč različnimi interesi in zanimanji.« (169). 

Nekateri izpostavljajo, da so bili v programu priča slabim, celo nasilnim odnosom med uporabniki: 

»Hinavsko obnašanje nekaterih udeležencev. Pa npr. na praksi, ko sem delala z eno naših 

nekdanjih udeleženk, da je po delavnicah svojim prijateljem govorila kako delam in so se 

norčevali.« (77), 

»Zahrbtnost udeležencev. Skupinčkanje.« (13), 

»Da so bili nekateri preveč egoistični. Da so obsojali vsak napačen korak ali napako. Da so 

nekateri preveč izkoriščali druge za svoje cilje. Da so se nekateri premalo prilagodili položaju in 

so vztrajali v trditvi tudi če niso imeli prav.« (123), 

»Verbalno nasilje in nasilje na splošno sem precej opozarjala in tudi bila odsotna zaradi tega« 

(67), 

»Že na začetku so mi uničili prenosni računalnik -tipkovnica ne dela več . Uničili so mi jo 

udeleženci, niso se opravičili in ne plačali škode.« (603). 

Nekaj pritožb se nanaša na videz, osebno higieno in urejenost uporabnikov programa: 

»Da so nekatere zapsihirance izbezali iz mišjih lukenj na plano, kjer so bili raje zadeti od raznih 

substanc po imenu antidepresivi. Da se soočajo z realnim svetom, ki je zelo lep, da so se naučili 

nekega reda osebne higiene in odnosa z drugimi ne samo sami s sabo, da so morali vsak dan 

biti nekje od do, če so to hoteli ali ne. In to, da so nam, ki ljubimo življenje, imamo osebno 
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higieno, cenimo in spoštujemo, ki damo nekaj nase, da smo se lahko nekje našli z drugimi in 

preživeli čas od doma lepo urejeni, dišeči in srečni. Ker lajf je lep, res lep, če ga hočeš videti.« 

(179), 

»Poleg tega tudi oz. največ skupina v katero sem bila vključena (neurejenost članov skupine - 

zanemarjenost in neurejenost me zelo moti, kajti smatram, da je urejenost tudi ključnega 

pomena (s tem pokažeš odnos do članov skupine, mentorjev...). Ne moreš prit na delovno mesto 

BOS, ZAKAJEN... Jaz pa v takem teamu NE MOREM FUNKCIONIRAT zato sem predčasno odšla 

iz skupine. Zame je bil to šok!!« (14). 

Nekatere so motili uporabniki, ki so imeli težave z alkoholom in/ali prepovedanimi drogami ter osebe 

s težavami v duševnem zdravju: 

»Motilo me je, da sem bila primorana bit v družbi kroničnih alkoholikov ter odvisnikov, ki jih je 

bilo kar visoko število, zato sem vsak dan poslušala le odvisniške pogovore, žalitve … v taki 

družbi še bog ne bi mogel napredovati, jaz se še psihično pobiram od vse negative, ki sem jo 

doživela v tem programu!!! Žal je vodstvo tega programa to podpiralo! Žal.« (344), 

»Da so določeni ljudje prihajali zakajeni, opiti in so se radi kregali.« (432), 

»Psihične motnje nekaterih« (229),  

nekatere pa na splošno skupinska dinamika, ki se je tekom izvajanja programa razvila med uporabniki,  

odnosi in komunikacija med njimi:  

»Najbolj me je motilo to, da smo se prepogosto motili, kregali in da je občasno spominjalo na 

osnovno šolo kot pa na skupino ki naj bi iskala izkušnje in različne vrste zaposlitev.« (236). 

Slaba petina pripomb se nanaša na organizacijo programa. Uporabniki izpostavljajo nedorečene urnike 

posameznih aktivnosti, nenadno spreminjanje urnika, slabo obveščanje o načrtovanih aktivnostih in o 

spremembah, premalo kontinuitete v programu: 

»Slaba organizacija dela - nisi vedel niti za 1 dan naprej kaj se bo počelo (kaj šele za kak teden 

vnaprej).« (367), 

»premalo info. O programu ali pa zelo neredno infor. o poteku programa.« (169), 

»konstantno spreminjanje urnikov« (35). 

Pripombe uporabnikov se nanašajo tudi na trajanje programa: 

»Bil je absolutno pre dolgi program. Ta program je maksimum za 6 mesecev. Motilo me je še 

to ka se je program že izvajal meseca julija in avgusta v največjoj vročine. Preveč komplikacij 

pri izostankih.« (4), 

»Žal je bilo prekratko!!!« (196), 

na višino denarnih nagrad in povračila stroškov: 

»To me je najbolj zmotilo teh par centov to se sam norca delajo namest da bi blo plačilo do 2€ 

uro bi se že boljše vidl pa čul ne pa za 20 centov.« (527), 

 »Premajhno plačilo, ker tudi zaradi tega hodimo.« (300), 
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na prostore, v katerih so se odvijale dejavnosti programa, in na pripomočke, ki so jih uporabljali:: 

 »Najbolj me je zmotilo pri kurjavi, da se je premalo kurilo, ko je bilo mrzlo« (32), 

»Preslab prostor, ker je bilo preveč vlage in plesni« (461), 

»pomanjkanje delujoče tehnike. Računalnik internet telefon. Vseskozi smo delali s starim 

računalnikom telefon strokovnih delavcev je zanič. Zato jih včasih nismo mogli priklicat« (119), 

»Neudobni stoli« (306), 

na birokratske postopke in nenehno zbiranje podatkov: 

 »Pretirana pedantnost o prisotnosti in dvakrat dnevno podpisovanje o prisotnosti.« (403), 

 »Sum zlorabe podatkov.« (65), 

»Preveč birokracije - iste formularije smo izpolnjevali po večkrat, ker ni bilo že od začetka 

določeno, kaj potrebuje ministrstvo, kaj EU …« (435), 

na predolge odmore in organizacijo malice: 

»Motilo me je jutranje kafetkanje in klepet (absolutno predolgo 1h). Lahko bi imeli 20 minut, 

ker smo imeli vmes tudi pavzo.« (270), 

»Lahko bi skupaj malicali ali jedli kosilo, ki bi bilo prav tako že plačano (poleg prispevka/dan, ki 

smo ga prejemali). Skupaj zato, da bi poglobili, utrdili vezi. Tako pa smo se razkropili vsak na 

svoj konec.« (199) 

na preveliko oddaljenost kraja izvajanja programa: 

»niso razumele in prepoznale stiske s katero sem se srečevala glede izplačila potnih stroškov in 

predolgega čakanja na avtobuse.« (497), 

ter na samo velikost skupine: 

 »Občutek sem imela da za /ime/ in /ime/ skupina prevelika… » (603), 

 »Moti me, da ni manjših skupin, ker bi se lažje izvajalo delo.« (28). 

Kar nekaj uporabnikov se je v anketi pritožilo nad vodji programov, mentorji in drugim osebjem 

izvajalca programa. Njihove pripombe se nanašajo na nestrokovnost, neizkušenost in neznanje kako 

delati in komunicirati z ranljivimi ciljnimi skupinami: 

»Izvajalec ne zna delati z ljudmi. Za tako mesto se rabi nekoga, ki obvlada odnose z ljudmi v 

praksi. Da zna operirati z motečimi ljudmi, če v skupini večinoma govori samo nekaj oseb, je to 

znak, da nekaj ni v redu.« (53), 

»Moti me ko pridejo predavatelji o bilo čemu je vse v redu, ko da jih vprašaš, da ti pomaga oni 

ostanejo tiho. Mi rabimo pomoč ljudi, ki so imeli takšne izkušnje in so se iz njih kaj naučili. Ne 

pa ljudi, ki so se napiflali iz knjig ali interneta če vprašaš za nasvet ti neznajo odgovorit hvala« 

(242), 

»Izvajalec ni imel pojma kaj je strokovnost« (425). 



48 
 

»Naša mnenja niso pomembna, za njih smo neprilagodljivi. V zagovor s strani vodstva oz. 

direktorja je bilo izrečeno, da smo v življenju nekaj konkretno z.a.j.e.b.a.l.i (oprostite) da smo 

se znašli pri njem.« (492). 

Nekateri omenjajo slab odnos, neprimerno, celo nasilno vedenje osebja ter poniževanja in prisilo: 

»Deležni smo bili manipuliranja, poniževanja, šikaniranja in psihičnega nasilja. Jasno je, da gre 

/ime izvajalske organizacije/ samo za zaslužek na račun socialno šibkih.« (253), 

»Nesposoben kader (MENTORJI z g. /ime in priimek/ NA ČELU! Odnos do ljudi (NAS), namesto 

da bi nas moralno povzdignili, so nam pobrali še tisto malo dostojanstvo, ki smo ga posamezniki 

imeli. POLOMIJA!« (471), 

»Pohvalila bi njihov močan ego in njihovo obrambo kako obdržati zaposlitev in se boriti za 

plače. Pohvalila bi, kako znajo človeka užaliti in ga ustrašiti, da nikoli ne bo dobil plače. Izredni 

talenti v programu je močan EGO zaposlenih, kateri bazira na strahu. Čestitam za dobro taktiko 

v takih potezah. Strategija strahu.« (547). 

Nekatere uporabnike je motilo prepogosto menjavanje mentorjev v programu: 

»Da smo po 3. mesecih izgubili mentorico, kateri smo zaupali, nato pa je mentorica naša dal 

odpoved (čez noč) in dobili v decembru nove mentorje, ki niso imeli pojma kako delati z nami. 

In dva meseca smo dobivali nove in nove mentorje. Trenutno se je stanje izboljšalo.« (110), 

nekatere to, da so bili prepuščeni samim sebi: 

»So bili tedni, ko smo bili prepuščeni sami sebi, kot ovce na paši. Mentorica pa sama s sabo v 

pisarni« (197), 

nekatere to, da mentorji niso vzdrževali reda v skupini, niso dopustili kritik na lasten račun ter niso 

bili pripravljeni na sprotno reševanje težav v programu: 

 »Da se je konfliktnim udeležencem veliko preveč popuščalo.« (140), 

 »Pri žaljenju uporabnice ne reagirajo in dopustijo, da sama izključi.« (85), 

»motilo me je tudi, ko so bile kakršne koli težave, pa se niso reševale sproti ali pa se sploh niso 

rešile« (63). 

»Niso radi slišali kritike na račun izvajanja programa.« (169). 

Nekaj uporabnikov meni, da osebje v programu ni bilo pripravljeno ali zmožno, da bi z uporabnikom 

začeli poglobljen proces reševanja stisk in težav: 

»mogoče še najbolj sem pogrešal mentorja, ki bi me suvereno vodil v temu mojemu iskanju 

poti, bi me hotel razumeti, priti naproti kjer sem jaz, v mojih stiskah, me spodbujal, usmerjal, 

dnevno, na tedenski osnovi« (484), 

da so bili uporabniki neenakopravno obravnavani: 

 »Da je zmeraj mentorica poslušala samo svojo grupino in ne vseh kot celoto.« (51), 

»Prosperirali so samo tiste, ki so že nekaj imeli (podjetja ...) oz. so imeli vse nastavke že.« (323), 
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ter, da so bili izvajalci programa na splošno neorganizirani: 

 »Da je bilo zelo fajn, ampak je bilo na začetku malo kaotično.« (272), 

 »V programu ne morem nič pohvaliti, ker ni bilo nobene organizacije.« (373). 

Nekaj uporabnikov je zmotil neprimeren odnos vodstva izvajalcev do zaposlenih, torej odnos 

nadrejenih v organizaciji do tistih, ki so z uporabniki neposredno delali: 

 »Direktor je žaljiv, konflikten, nad svojimi zaposlenimi izvaja mobbing.« (311). 

Posamezne pritožbe se nanašajo na neupoštevanje potreb uporabnikov, njihovih želja in interesov ter 

neupoštevanje ciljev individualnih dogovorov in izvedbenih načrtov: 

»Vedno znova sta mi izvajalki SA ponujali, da bi se udeležila še kakšnega tečaja ali 

izobraževanja, čeprav sem vedno znova poudarjala in me nista želeli razumeti, da me 

delodajalci prepogosto zavrnejo, ker nimam praktičnih izkušenj, ustreznih znanji in da mi še 

toliko tečajev ali izobraževanj ne bo koristilo.« (497), 

»Ne upoštevajo naših želja glede učne prakse. Nas hočejo dati na učno prakso nekam kamor 

nočemo oz. smo po razgovoru z delodajalcem ugotovili da nam tam ni všeč / se ne vidimo.« 

(203). 

Na koncu pa izpostavljamo še nekaj pritožb uporabnikov, ki se nanašajo na učinke, konkretne rezultate 

socialne aktivacije in same izhode, ki so jih uporabniki pričakovali oziroma so jim bili obljubljeni. 

Vsebina tovrstnih pritožb je v določeni meri podobna pritožbam, ki se nanašajo na (že opisane) obljube 

v programu, ki niso bile uresničene:  

»Ko smo zaključevali aktivacijo in smo morali imeti izhode se mi je zdelo da so bili odgovorni za 

to zelo zmedeni.« (144), 

»To, da, ko se program zaključi si spet na začetku.« (331), 

»Nič k niso resni, da mi najdejo delo« (17), 

»Odnos do ljudi (NAS), namesto da bi nas moralno povzdignili, so nam pobrali še tisto malo 

dostojanstvo, ki smo ga posamezniki imeli. POLOMIJA! Po aktivaciji sem nezaposlena, kljub 

obljubam, da kot soc. aktivacija - bomo dobili zaposlitev.« (471).  
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4.4 Trenutna situacija anketiranih uporabnikov  
 

Eden od najpomembnejših vidikov programov socialne aktivacije za uporabnika pa tudi za financerja 

programov je, kaj je uporabnik z vključenostjo v program sploh pridobil in kakšen je njegov položaj po 

zaključku programa – kaj se je spremenilo in ali so spremembe povezane z vključitvijo v program 

socialne aktivacije.  

Na podlagi odgovorov anketiranih uporabnikov sicer ne moremo vrednotiti uspešnosti in še manj 

učinkovitosti programov socialne aktivacije, a odgovori na vprašanja, v kolikšni meri uporabniki 

ocenjujejo, da so jim programi pomagali na poti do zaposlitve in v kolikšni meri so jim pomagali do 

pridobitve novih kompetenc ali do izboljšanja socialne situacije, vendarle nakazujejo, kako uporabniki 

ocenjujejo koristnost svoje udeležbe v programih in koristnost programov SA za uporabnike. Ob tem 

ne smemo pozabiti na kompleksnost socialnih problematik nekaterih uporabnikov in na dejstvo, da 

razreševanje teh situacij ni možno le skozi program, ampak traja dlje časa. Poleg tega programi SA 

načeloma zasledujejo tako socialni kot zaposlitveni cilj, torej tako opolnomočenje uporabnikov in 

podporo za ureditev njihove socialne situacije kot graditev njihovih kompetenc in znanj ter praktičnih 

delovnih izkušenj in posledično povečanje zaposljivosti, ob čemer je že iz našega drugega vmesnega 

poročila (Trbanc idr. 2018a) jasno razvidno, da so pristopi izvajalcev programov (tudi znotraj istega tipa 

programov) različni in da je v nekaterih programih poudarek predvsem na ti. socialnih vsebinah, pri 

drugih pa tudi (ali celo predvsem) na zaposlitvenih veščinah.  

 

Razlogi za predčasen izstop iz programa SA, kot jih navajajo anketirani uporabniki 

 

Med vsemi anketiranimi uporabniki (601), jih več kot polovica navaja, da so bili v program vključeni do 

konca, dobra četrtina je v program še vedno vključena, slaba petina (18,6 %, oziroma 112 uporabnikov) 

pa je predčasno izstopila.  

Delež anketiranih uporabnikov, ki so iz programov predčasno izstopili, je največji pri dolgih programih 

(22,8 % anketiranih uporabnikov dolgih programov), kar je glede na trajanje dolgih programov 

pričakovano. Anketirani uporabniki dolgih programov v primerjavi z uporabniki drugih tipov programov 

iz programa tudi večkrat predčasno izstopijo, ker dobijo zaposlitev (med vsemi, ki so predčasno izstopili 

iz dolgih programov, je takih približno 13 %, kar predstavlja več kot dvakrat večji delež izstopa iz tega 

razloga kot pri drugih tipih programov). Po drugi strani je pri anketiranih uporabnikih vmesnih 

programov nekoliko pogosteje kot pri drugih tipih programov opaziti, da so izstopili zaradi vsebine 

programa. Omeniti velja še podatek, da izstop iz programa SA zaradi zaposlitve po pogostosti izstopa 

v mlajši starostni skupini (do 30 let), v kateri predstavlja 20 % delež, medtem ko je pri vseh drugih 

starostnih skupinah teh izstopov manj kot 10 %, kar pa je nenazadnje spet pričakovano razmerje, glede 

na to, da so mladi običajno višje motivirani in bolj zaposljivi, pa tudi povpraševanje delodajalcev po 

mladi delovni sili je višje kot po starejši.   

Pri 112 anketiranih uporabnikih, ki so predčasno izstopili iz programov SA, so nas posebej zanimali 

razlogi njihovega izstopa. Nekateri so navedli le en razlog za izstop, nekateri pa več razlogov. Slaba 

polovica anketiranih uporabnikov, ki so predčasno izstopili iz programa, kot razlog svojega izstopa 

navaja pridobitev zaposlitve.  
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Skoraj 40 % anketiranih uporabnikov, ki so predčasno izstopili iz programa, kot enega izmed svojih 

razlogov izstopa navaja nezadovoljstvo z vsebino programa, oziroma predvsem s samo dnevno 

strukturo programa, z delovnimi moduli in s predavanji: 

»Programa sploh ni, iz dneva v dan bolj "tonemo" v jezi, razočaranju in žaljivkah; sedimo, sedimo; 

če nismo cel dan prepuščeni samim sebi so pa vsebine takšne za 5-letnike.« (578) 

»Delala sem delo za katerega še danes nisem prejela plačila.« (556)  

»Težke delovne razmere.« (13) 

»Obravnavali smo stvari, ki sploh niso povezane s tem programom.« (63) 

»Na predstavitvi je bilo povedano, da bomo delali, imeli razne tečaje... Iz tega ni bilo nič, gledali 

smo filme in pili kavice, to lahko delam doma.« (85) 

»Program je bil čisto nekaj drugega kot sem pričakoval in kot mi je bilo pojasnjeno na začetku. 

Tematika in program je šel v čisto drugo smer. Kot mi je na začetku koordinatorka povedala da 

je to nekakšen projekt lažje pridobivanja službe, na kar sem takoj privolil. No, na začetku se je 

zdelo, da gre to vse skupaj tako kot mora, vendar je to postalo na trenutke dobesedno 

nesprejemljivo in ni imelo nobene zveze z zaposlitvijo.« (181) 

»Cele dneve v strop gledati nisem bila pripravljena. Obljubljeno nam je bilo marsikaj, nič pa se ni 

uresničilo.« (276).  

»V programu bi se morali ljudi dvigovati, pridobiti na samozavesti, spoznati nove prijatelje, nove 

izkušnje, nova znanja... žal ni nič od tega.« (517) 

V ta kontekst slabega počutja v programu lahko prištevamo tudi tistih 10 % uporabnikov, ki so navajali, 

da so izstopili zaradi nezadovoljstva in neujemanja s skupino/soudeleženci: 

»Zanemarjenost in neurejenost me zelo moti, kajti smatram, da je urejenost tudi ključnega 

pomena, /…/ ne moreš prit na delovno mesto BOS, ZAKAJEN...« (14)  

»Večina udeležencev ni imela osnovne kulture obnašanja, vsak dan verbalno nasilje, skoraj da 

tudi fizično, kot da sem na oddelku psihiatrije.« (84)  

»So bili odnosi z drugimi ljudmi zelo slabi in sem bila izolirana samo zaradi tega ker sem bila 

najmlajša v skupini. Kot da bi bila socialna aktivacija namenjena samo za ljudi starejše od 30 let.« 

(D236)  

»Izstopila sem, ker sem zaradi podjebavanja in nenehnega poniževanja ter izkoriščanja končala 

na antidepresivih.« (373)  

»Napaka je že v začetku, ljudje, ki iščejo zaposlitev in ljudje, ki imajo psihične težave in druge 

omejitve nebi smeli biti v isti skupini.« (85)  

Poleg tega je nekatere (približno 9 %) zmotil odnos izvajalcev: 

»Izstopil sem zato ker nismo bili pri mentorici vsi enaki in posluh je imela samo za določene, drugi 

smo bili dobri samo ko se je kaj delalo; Rad delam smo z ljudmi, ki so enakopravni, silili so nas da 

hodimo popoldan in v sobotah, zato da je naša mentorica lahko lezla v R. šefom!« (51)  
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»Vmešavanje v moje osebne zadeve. Pisanje moji zdravnici.« (87)  

»Ker je izvajalec finančno kaznovan (odvzame se jim del denarja), v kolikor začnejo izgubljati 

udeležence, se na vse pretege trudijo, da ne bi odšli/odstopili iz programa SA, pri čemer se 

poslužujejo celo različnih groženj, izsiljevanj in laži.« (253)  

»Iz programa sem predčasno iztopila zaradi neresnosti, neorganiziranosti, ni se držalo dogovora, 

nestrokovnost.« (50) 

Če vsebino, izvedbo in vzdušje programov upoštevamo skupaj, te kategorije torej predstavljajo največji 

delež razlogov za izstope, saj jih je omenjala več kot polovica tistih, ki so predčasno izstopili. Ob teh pa 

velja omeniti tudi tiste, ki so izstopili iz zdravstvenih razlogov (skoraj petina), iz drugih osebnih razlogov 

(7 %) in zaradi težav s prevozom, s plačevanjem potnih stroškov ipd. (dobrih 10 %).  

 

Situacija uporabnikov ob anketiranju  

 

V skladu z javnim razpisom in s pogodbo o sofinanciranju projektov SA je MDDSZ za projekt socialne 

aktivacije opredelilo kazalnik rezultata, da bo vsaj 25 % oseb po končanju programov socialne aktivacije 

vključenih v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v 

zaposlitev. Če ob tem pogledamo trenutno situacijo, kot so jo v vprašalnikih navedli anketirani 

uporabniki sami, je jasno, da je lahko ta delež dosežen relativno hitro.  

Od vseh anketiranih uporabnikov, jih je sicer relativno malo (11 % anketiranih uporabnikov) navedlo, 

da so zdaj zaposleni ali samozaposleni, a jih je 20 % navedlo, da so vključeni v programe ZRSZ (APZ), 7 

%, da se izobražujejo, skoraj 12 % jih je vključenih v prostovoljno delo, 15 % si jih ureja svoj status, 29 

% pa jih je še vključenih v programe SA (v času anketiranja dolgi in vmesni programi drugega cikla 

izvajanja še trajajo; nekateri uporabniki so se po zaključku kratkega programa SA vključili v dolg 

program SA). Te aktivnosti se sicer med seboj lahko prekrivajo, v vprašalniku je bilo možnih več 

odgovorov (npr. oseba je lahko vključena v nadaljnje izobraževanje in se hkrati izobražuje in/ali opravlja 

prostovoljsko delo). Kljub temu je opazno, da je v trenutku anketiranja okoli 48 % anketiranih 

uporabnikov brezposelnih (vključno z večino tistih, ki so še vključeni v programe SA).  
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Slika 4.11: Deleži anketiranih uporabnikov, glede na njihovo situacijo ob anketiranju (možnih je bilo 

več odgovorov, vsota ni 100 %) 

 
N=601 

 

 

Ko pri pregledovanju trenutne situacije uporabnikov SA upoštevamo le tiste uporabnike, ki so s 

programi že zaključili in so bili v njih do konca, opazimo, da delež brezposelnih po zaključku programa 

ostaja visok (47 %). 24,9 % anketiranih oseb, ki so program SA zaključile in so v njem sodelovale do 

konca, je bilo v času anketiranja vključenih v programe APZ preko ZRSZ, kar 20,2 % jih je v postopku 

urejanja statusa (zdravstvene težave, invalidske komisije, poklicna in zaposlitvena rehabilitacija pri 

ZRSZ ipd.), 17 % jih opravlja prostovoljno delo pri nevladnih organizacijah, 8,8 % jih je vključenih v 

nadaljnje izobraževanje in 6 % jih je vključenih v program SA (v teh primerih gre običajno za prehod iz 

zaključenega kratkega programa SA v vmesni ali dolg program SA). Zaposlenih ali samozaposlenih je 

bilo v času anketiranja 9,1 % anketiranih uporabnikov, ki so zaključili program SA (in bili v njem do 

konca), poleg tega jih je bilo še 2,2 % vključenih v delo preko avtorskih pogodb. Različne opisane 

aktivnosti in situacije se med seboj ne izključujejo in se lahko kombinirajo (npr. opravljanje 

prostovoljnega dela brezposelnih ali oseb, ki so v postopku urejanja statusa, ipd.).  

Glede zaposlenosti ali samozaposlenosti omenimo, da je delež zaposlenih ali samozaposlenih, med 

respondenti, ki so program zaključili in bili v njem do konca, celo nekoliko nižji (9,1 %) kot pri celotni 

skupini respondentov (10,8 %), pri čemer moramo upoštevati, da je kar nekaj uporabnikov iz 

programov predčasno izstopilo prav zaradi zaposlitve, teh pa med osebe, ki so program zaključile in 

bile v njem do konca nismo šteli.   
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Slika 4.12: Deleži anketiranih uporabnikov, ki so program zaključili in bili v njem do konca, glede na 

njihovo situacijo ob anketiranju (možnih je bilo več odgovorov, vsota ni 100 %) 

 
N=317 

 

Med 78 anketiranimi uporabniki, ki so bili v času izpolnjevanja vprašalnika že zaposleni (ali pa so delali 

preko avtorskih/podjemnih pogodb), jih je 71 odgovorilo tudi na vprašanje, v kolikšni meri jim je do 

zaposlitve pomagal prav program SA, oziroma v kolikšni meri so zadovoljni s tovrstno pomočjo SA. 

Povprečna ocena na lestvici od ena (najmanj) do pet (največ) je 3,44, največ uporabnikov pa je sicer 

odgovorilo s »precej« (4).  

Pri pregledu trenutne situacije anketiranih uporabnikov SA glede na tip programa, ugotovimo, da se je 

zaposlilo največ uporabnikov dolgih programov (13,6 %) in kratkih programov tipa A (12 %), medtem 

ko se med osemindvajsetimi uporabnicami kratkih programov tipa C, ki so izpolnile vprašalnik, ni 

zaposlila nobena. V tem kontekstu velja omeniti še delež tistih, ki zdaj delajo vsaj preko avtorske ali 

podjemne pogodbe, a ta v primeru nobenega tipa programa ne preseže 4 % (med anketiranimi 

uporabnicami kratkih programov tipa C pa tudi na ta način še ne dela nobena uporabnica). Med 

anketiranimi uporabniki vmesnih programov jih je trenutno (v času anketiranja) zaposlenih 6 %, še 4 % 

pa jih dela preko avtorskih pogodb, a je ob vmesnih programih potrebno omeniti, da so se začeli izvajati 

kasneje kot dolgi in kratki ter se pogosteje še vedno izvajajo, kar pomeni, da je že iz tega vidika v času 

anketiranja zaposlitev nekoliko manj verjetna.  

Med anketiranimi uporabniki, ki so v času anketiranja zaposleni, prav uporabniki vmesnih programov 

v največji meri menijo, da jim je pri pridobitvi zaposlitve pomagala socialna aktivacija. Na lestvici od 

ena (najmanj) do pet (največ) zaposleni anketirani uporabniki vmesnih programov pomoč (vpliv) 

programa SA za njihovo zaposlitev ocenjujejo v povprečju z oceno 3,67, medtem ko so zaposleni 

uporabniki kratkih programov tipa A tej trditvi pridali povprečno oceno 3,28, uporabniki dolgih pa 3,44. 

Pri zaposlenih anketiranih uporabnikih dolgih programov je najpogostejši (12 od 41 uporabnikov) 

odgovor na vprašanje, koliko jim je pri pridobitvi zaposlitve pomagala vključenost v program SA, 

odgovor »precej« (4), podobno tudi pri zaposlenih anketiranih uporabnikih vmesnih programov (5 od 

12), pri uporabnikih kratkih programov tipa A pa je polovica (9 od 18) izjavila, da so jim programi do 

zaposlitve pomagali le »srednje«. Med anketiranimi uporabniki dolgih programov, ki so zdaj zaposleni, 

jih nekaj (5 od 41) tudi navaja, da jim vključenost v program SA sploh ni pomagala pri iskanju zaposlitve, 
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a je po drugi strani pri dolgih programih tudi največji delež tistih, ki menijo, da jim je pri iskanju 

zaposlitve program SA zelo pomagal (11 od 41).  

 

Pridobitve uporabnikov, ki so s programi SA že zaključili (in bili vključeni do konca programov)  

 

V podpoglavju 4.3 smo prikazali, kako so anketirani uporabniki odgovarjali na vprašanja o pridobitvah 

v programih SA. Gre za odgovore na vprašanje ali je vključitev v program socialne aktivacije pripomogla 

(v celoti, v premajhni meri, sploh ni), da so uporabniki (a) pridobili nova znanja in spretnosti, (b) 

pridobili nove stike in poznanstva, (c) razrešili svoje stiske in težave, (d) si uredili življenje, (e ) ugotovili, 

kaj želijo početi v zaposlitvi, oblikovali zaposlitvene cilje. 

Na tem mestu pa podrobneje analiziramo (po tipih programov) odgovore tistih uporabnikov, ki so 

program že zaključili in so bili vanj vključeni do konca. Zanima nas torej, kako pridobitve vključenosti v 

program SA ocenjujejo tisti anketirani uporabniki, ki so program že zaključili in so bili v njem do konca. 

Ko odgovore anketiranih uporabnikov (ki so že zaključili s programom in bili v njem do konca) glede 

njihovih pridobitev v programih SA primerjamo glede na tip programa, opazimo, da so odgovori 

(ponovno) najbolj pozitivni pri uporabnicah kratkih programov tipa C. Pri tem tudi na tem mestu  velja 

v besedilu že večkrat omenjena pripomba o nezanesljivosti rezultatov za programe tipa C.  

Ob uporabnicah kratkih programov tipa C so s pridobitvami iz programov v splošnem najbolj zadovoljni 

anketirani uporabniki (ki so že zaključili s programom in so bili vanj vključeni do konca) kratkih 

programov tipa A. Pri uporabnikih dolgih programov gre opaziti, da so manj zadovoljni z napredki, ki 

so vezani na njihovo splošno življenjsko situacijo, uporabniki vmesnih programov pa so med vsemi 

uporabniki najmanj zadovoljni s pridobljenimi znanji, poznanstvi in z zaposlitvenimi aktivnostmi. Ko 

upoštevamo odgovore vseh anketiranih uporabnikov, ki so bili v programe vključeni do konca, se sicer 

največ zadovoljstva kaže s pridobitvami novih socialnih stikov, v najmanjši meri pa so uporabniki vseh 

tipov programov mnenja, da so programi pomagali izboljšati njihovo življenjsko situacijo. Na splošno 

torej lahko zaključimo, da je videti, da so programi SA bolj uspešni pri doseganju svojega 'socialnega' 

cilja, nekoliko manj pa v doseganju svojega cilja izboljševanja zaposljivosti. 

Pri vseh tipih programov več kot polovica uporabnikov (ki so s programom že zaključili in so bili vanj 

vključeni do konca) meni, da jim je vključitev v programe SA v dovolj veliki meri pripomogla k 

pridobivanju novih znanj in spretnosti. Poleg uporabnic kratkih programov tipa C so s tem vidikom 

najbolj zadovoljni uporabniki kratkih programov tipa A, med katerimi jih le 6,5 % meni, da novih znanj 

in spretnosti niso pridobili, medtem ko je pri uporabnikih dolgih in vmesnih programov ta odstotek 

nekoliko višji (10,2 % pri dolgih in 14,9 % pri vmesnih). 
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Slika 4.13: Odgovori anketiranih uporabnikov, ki so program že zaključili in bili v njem do konca, na 

vprašanje »Ali je vključitev v program socialne aktivacije pripomogla, da ste pridobili nova znanja in 

spretnosti?« po tipu programa 

 
N vmesni=74, N kratki C=23, N kratki A=92, N dolgi=118 
 

 

Pri vprašanju pridobivanja novih stikov in poznanstev več kot 75 % anketiranih uporabnikov kratkih 

programov tipa A (ki so program že zaključili in so bili v njem do konca) meni, da so jim programi k 

pridobivanju novih stikov in poznanstev pripomogli v dovolj veliki meri, a je pri tem tipu programov 

tudi največji delež tistih, ki novih poznanstev sploh niso pridobili (6,7 %). S tem vidikom programov je 

najmanjši delež v celoti zadovoljnih med uporabniki vmesnih programov (ki so program že zaključili in 

so bili v njem do konca), a če k temu odgovoru prištejemo še tiste, ki menijo, da so jim programi 

pomagali, a ne v dovolj veliki meri, tako pri uporabnikih vmesnih kot pri uporabnikih dolgih programov 

delež strinjanja preseže 95 %.  
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Slika 4.14: Odgovori anketiranih uporabnikov, ki so program že zaključili in bili v njem do konca, na 

vprašanje »Ali je vključitev v program socialne aktivacije pripomogla, da ste pridobili nove stike in 

poznanstva?« po tipu programa 

 
N vmesni=70, N kratki C=21, N kratki A=90, N dolgi=115 
 

 

Na vprašanje, ali je vključitev v program SA pripomogla k reševanju njihovih stisk in težav, je z »Da, v 

dovolj veliki meri« pri vseh tipih programov odgovorilo relativno malo, manj kot pol anketiranih 

uporabnikov, ki so s programom že zaključili in so bili v njem do konca. Če k tem prištejemo še tiste, ki 

navajajo, da so pomoč pri reševanju stisk in težav dobili, a premalo, so s tem vidikom programov vsaj 

delno zadovoljne vse uporabnice kratkih programov tipa C, a le štiri petine uporabnikov kratkih 

programov tipa A, tri četrtine uporabnikov vmesnih programov in dve tretjini uporabnikov dolgih 

programov. 

Slika 4.15: Odgovori anketiranih uporabnikov, ki so program že zaključili in bili v njem do konca, na 

vprašanje »Ali je vključitev v program socialne aktivacije pripomogla, da ste rešili svoje stiske in 

težave?« po tipu programa 

 
N vmesni=70, N kratki C=18, N kratki A=87, N dolgi=106 
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Tudi glede pomoči in podpore, ki so jo anketirani uporabniki (ki so program že zaključili in so bili v njem 

do konca) prejeli skozi vključitev v program za urejanje njihovih življenjskih situacij, so najbolj pozitivni 

odgovori uporabnikov kratkih programov tipa A, saj jih med temi več kot polovica meni, da so jim 

programi pri tem pomagali v dovolj veliki meri, medtem ko se pri drugih tipih programov ta delež vrti 

okrog 40 %. Med anketiranimi uporabniki kratkih programov tipa A (ki so program že zaključili in so bili 

v njem do konca) je sicer tudi 20 % takšnih, ki menijo, da jim programi pri urejanju življenja sploh niso 

pomagali, a je odstotek nezadovoljnih še malo višji med uporabniki vmesnih (23,9 %) in predvsem 

dolgih programov (33,3 %).  

 

Slika 4.16: Odgovori anketiranih uporabnikov, ki so program že zaključili in bili v njem do konca, na 

vprašanje »Ali je vključitev v program socialne aktivacije pripomogla, da ste si uredili življenje?« po 

tipu programa 

 
N vmesni=71, N kratki C=19, N kratki A=85, N dolgi=111 

 

 

Pri vseh tipih programov več kot polovica anketiranih uporabnikov (ki so program že zaključili in so bili 

v njem do konca) meni, da jim je socialna aktivacija v dovolj veliki meri pomagala oblikovati njihove 

zaposlitvene cilje in jih na ta način zaposlitveno usmeriti. Z zaposlitveno usmeritvijo, ki so jo prejele v 

programih, so nasploh vsaj delno zadovoljne vse uporabnice kratkih programov tipa C, pri kratkih 

programih tipa A jih 15 % meni, da zaposlitvene usmeritve niso prejeli, tudi pri tem vprašanju pa je za 

odtenek višji delež nezadovoljnih med anketiranimi uporabniki vmesnih in dolgih programov.  
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Slika 4.17: Odgovori anketiranih uporabnikov, ki so program že zaključili in bili v njem do konca, na 

vprašanje »Ali je vključitev v program socialne aktivacije pripomogla, da ste oblikovali svoje 

zaposlitvene cilje?« po tipu programa 

 
N vmesni=70, N kratki C=19, N kratki A=87, N dolgi=113 
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4.5 Povzetek ugotovitev analiz anketnih odgovorov uporabnikov  
 

Anketo smo poslali vsem uporabnikom, ki so bili v katerikoli program SA vključeni od začetka izvajanja 

programov (jesen 2017) do 31.12.2018. Vključenost v program smo za potrebe ankete definirali kot 

dejansko izkušnjo s programom, torej, da je imel (ima) uporabnik podpisano pogodbo o vključitvi in je 

dejansko vsaj nekaj časa obiskoval program (tudi če ga je potem predčasno zapustil). S seznami 

uporabnikov so nam pomagale koordinatorke SA v vseh RME (ki so kuverte z anketo in dopisom tudi 

dejansko odposlale uporabnikom), saj IRSSV do osebnih podatkov uporabnikov SA nima dostopa. 

Anketni vprašalnik smo poslali vsem osebam, ki so ustrezale naši definiciji uporabnika programa SA 

(podpisana pogodba o vključitvi in izkušnja vključenosti v program) v obdobju od jeseni 2017 do konca 

leta 2018; takih oseb je bilo 1.747.  

Glede na to, da je šlo za pisno anketo (pri katerih je odziv slabši, saj je možno le malo vplivati na 

odločitev nagovorjenega posameznika za to ali odgovarja na anketo ali ne) in da smo nagovarjali 

populacijo, za katero je iz več razlogov manj verjetno, da se bo odzvala, ocenjujemo, da je bil odziv na 

anketo relativno gledano zelo dober. Vrnjenih smo dobili 601 v celoti ali delno izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov, kar predstavlja 34,3 % stopnjo odgovorov. Najvišja stopnja odgovorov je bila pri 

uporabnikih vključenih v vmesne programe, kar 42,1 % (kar je verjetno povezano z dejstvom, da so 

vmesni programi v času anketiranja še potekali in so tako izvajalci kot koordinatorke uporabnike 

motivirali za izpolnitev ankete), najnižja pa pri uporabnicah, vključenih v kratke programe tipa C, in 

sicer 22,6 % (kar je povezano s specifiko ciljne skupine teh programov – ženske iz drugih kulturnih okolij 

(večinoma Albanke s Kosova, v Ljubljani arabske ženske in druge ženske migrantke) – ki večinoma slabo 

razumejo slovenski jezik).  

Z anketo smo zajeli uporabnike v različnih situacijah glede vključenosti v program SA, tako tiste, ki so 

bili v času anketiranja še vedno vključeni v program (v času anketiranja je drugi cikel dolgih in vmesnih 

programov še potekal) kot tiste, ki so iz programa predčasno izstopili (nekaj jih je bilo iz programa celo 

izključenih) in tiste, ki so program zaključili in bili v njem do konca. Od vseh anketiranih uporabnikov 

(601) jih je slabe tri četrtine v času anketiranja program že zaključilo (redno ali predčasno), dobra 

četrtina pa jih je bila v času anketiranja še vključena v program.  

Anketiranih je bilo več žensk kot moških (64,3 % žensk), največ anketirancev je bilo starih 31 do 45 let 

(59,4 %). Največ anketirancev ima srednjo stopnjo izobrazbe (53,2 %), 32 % anketiranih ima največ 

nižjo poklicno šolo (dve-letno) ali manj in 14,9 % anketiranih ima več kot srednjo izobrazbo.   

Na splošno lahko ugotovimo, da so anketirani uporabniki glede svoje izkušnje s socialno aktivacijo 

pozitivni, izražajo relativno dobre ocene in zadovoljstvo z različnimi vidiki socialne aktivacije. Še 

posebej pri odgovarjanju na kvantitativna vprašanja (ocene, strinjanje s trditvami na lestvici od 1 do 5 

oz. ponekod od 1 do 3) je praktično pri vseh vprašanjih in trditvah povprečna ocena višja od aritmetične 

sredine, pri nekaterih vprašanjih se celo približuje najvišjim možnim vrednostim strinjanja (povprečne 

ocene nad 4 na lestvici od 1 do 5). Precej več heterogenosti mnenj oz. večje razlike med anketiranimi 

uporabniki so vidne iz njihovih odgovorov na odprta vprašanja, kjer so lahko prosto izrazili svoja 

mnenja, pohvale, pomisleke in graje. Značilno za odgovore na odprta vprašanja je, da so bolj pogosto 

izražena tako zelo negativna kot zelo pozitivna mnenja oz. ocene, pri čemer je iz zapisov razvidno, da 

so ta mnenja povezana tudi s situacijo anketiranega uporabnika (npr. respondenti, ki so predčasno 

izstopili iz programa SA, imajo pogosto negativno mnenje glede vsebin, organizacije, dela izvajalca, 

drugih uporabnikov v programih in podobno; na drugi strani nekateri respondenti, ki so program 

zaključili in bili v njem do konca, zapišejo, da je bilo vse v redu in bi takoj še enkrat šli v program).  
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Povzamemo lahko tudi, da so na splošno najbolj kritični anketirani uporabniki dolgih programov, 

najmanj pa uporabniki kratkih in vmesnih programov. Glede na socio-demografske značilnosti 

anketiranih uporabnikov, se najbolj izrazito (statistično značilno) kaže povezava med izobrazbo in 

nezadovoljstvom v programu, kar velja predvsem za dolge programe. Verjetno je, da je bilo (zaradi 

tega, kako je bil na ZRSZ narejen nabor kandidatov za dolge programe SA oz. kakšni so bili kriteriji za 

nabor za dolge programe) v dolge programe vključenih več uporabnikov z višjo izobrazbo kot v kratke 

in vmesne programe (za katere so nabore kandidatov pripravili na CSD). Po eni strani so višje izobraženi 

uporabniki bolj kritični do različnih elementov programov in imajo višja, bolj jasna pričakovanja, po 

drugi strani pa je verjetno, da so bili programi SA oblikovani s predpostavko značilnosti uporabnikov, 

ki imajo težave s funkcionalno pismenostjo, so slabše izobraženi in imajo malo znanj in spretnosti 

(verjetno so potem glede na to predpostavko tudi izvajalci zastavili vsebine programov oz. aktivnosti, 

ki so se izvajale). Velika heterogenost uporabnikov v programih, predvsem heterogenost z vidika 

izobrazbe, se nakazuje kot problematična tako za izvajalce programov (aktivnosti v programih se sicer 

lahko oblikujejo bolj individualno, vendar je za izvajalca težko hkrati prilagajati skupinske aktivnosti 

osebam z nizko izobrazbo in slabo funkcionalno pismenostjo in osebam z visoko izobrazbo) kot za 

uporabnike, ki se jim nekatere (včasih večina) aktivnosti zdijo povsem brezpredmetne in nepotrebne. 

To se je najbolj izrazito pokazalo pri dolgih programih, delno tudi pri vmesnih. Na drugi strani so imeli 

kratki programi bolj (izobrazbeno) homogeno populacijo uporabnikov (sploh kratki programi tipa C), 

kar se posledično izraža tudi v višjih stopnjah zadovoljstva uporabnikov s programi. 

Splošna ugotovitev je tudi, da je anketiranim uporabnikom SA zelo pomemben odnosni oz. medosebni 

vidik vključitve v program (odnos in zavzetost koordinatork, odnos strokovnega vodje programa, 

razumevanje z drugimi uporabniki, počutje v programu). Ta vidik je pomemben tako tistim, ki so bili v 

programu zadovoljni, kot tistim, ki niso bili: medtem ko prvi hvalijo dobre odnose in zavzetost 

koordinatork in mentorjev v programu, drugi grajajo slabe odnose v programu, preferiranje nekaterih 

uporabnikov, ne dovolj zavzet pristop, neprijaznost strokovnih vodij in podobno. Zaradi specifike ciljne 

populacije uporabnikov, ki je dlje časa izključena iz zaposlitve in se pogosto počuti odrinjena na rob in 

brez pravih priložnosti, so dobri odnosi, osebni stiki, zmožnost slišanja problematik in vzpostavitve 

dobrih sodelovalnih odnosov ter dobre klime v programih še veliko bolj pomembni kot v drugih tipih 

programov (npr. v APZ programih). Ta vidik pomembno vpliva tudi na motivacijo uporabnikov in 

njihove aktivnosti. 

Uporabniki programov SA izražajo visoko zadovoljstvo z opravljanjem nalog koordinatork SA in 

sodelovanja z njimi. Vloga koordinatork v kontekstu dela z uporabniki je predvsem strokovno 

svetovalno delo in spodbuda za reševanje (psiho)socialnih stisk, ki uporabnikom otežujejo vstop na trg 

dela. Uporabniki kot pomemben izpostavljajo oseben odnos s koordinatorkami SA in možnost 

sooblikovanja vsebin programov SA. Kot pozitivna se kaže zasnova koncepta neposrednega dela 

koordinatorjev z uporabniki, ki individualno delo z njimi koncipira kot izredno pomemben del , saj je 

na ta način do določene mere zapolnjena vrzel v obstoječem sistemu CSD, kjer zaradi pretirane 

birokratizacije dela strokovnim delavcem pogosto primanjkuje časa za svetovalno delo in celostno 

obravnavo uporabnikov. 

Na splošno so anketirani uporabniki s programom, v katerega so bili vključeni ali so še vključeni, 

zadovoljni: na lestvici od 1 do 5 so svoje zadovoljstvo s programom v celoti ocenili s povprečno oceno 

3,9, pri čemer so najbolj zadovoljne uporabnice kratkih C programov (povprečna ocena 4,5), sledijo jim 

uporabniki kratkih A programov (povprečna ocena 4,2), uporabniki vmesnih programov (povprečna 

ocena 4,0), najbolj kritični pa so uporabniki dolgih programov, s povprečno oceno zadovoljstva s 

programom v celoti 3,8. Povezava zadovoljstva z izobrazbo uporabnikov je statistično značilna, in sicer 

bolj kot so uporabniki izobraženi, manj so zadovoljni s programom in manj kot so uporabniki izobraženi, 
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bolj so zadovoljni s programom. V celoti gledano je skoraj tri četrtine anketiranih uporabnikov (74,9 %) 

navedlo, da so s programom SA v celoti bodisi zadovoljni ali zelo zadovoljni, 15,7 % jih je navedlo, da s 

programom v celoti niso bili niti zadovoljni niti nezadovoljni, 9,4 % pa jih je bilo s programom v celoti 

nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih.  

Po posameznih elementih programov SA, so anketirani uporabniki v povprečju najbolje ocenili dobro 

počutje v programu (povprečna ocena 4,1 na lestvici od 1 do 5), s povprečno oceno 3,9 (na lestvici od 

1 do 5) so se strinjali s trditvami, da jim je bil načrt dela pravočasno predstavljen, da je bil izvajalec 

programa (strokovni delavec) strokoven, da so bili prostori, v katerih se je program izvajal, primerni, in 

da je bil program varen prostor za iskreno izražanje misli uporabnikov, s povprečno oceno 3,8 (na 

lestvici od 1 do 5) pa so izrazili zadovoljstvo z aktivnostmi v programu.  

Glede pridobitev v programu SA se največ anketiranih uporabnikov strinja s tem, da so v programu 

pridobili nove stike in poznanstva (66,4 % da so jih pridobili v dovolj veliki meri in 25,9 %, da so jih 

pridobili, vendar premalo), sledi strinjanje s trditvijo, da je vključitev v program SA pripomogla, da so 

pridobili nova znanja in spretnosti (55,4 % se jih strinja, da so jih pridobili v dovolj veliki meri in 32,2 %, 

da so jih pridobili, vendar premalo) in strinjanje s trditvijo, da so skozi vključitev v program SA ugotovili, 

kaj želijo početi v zaposlitvi in oblikovali zaposlitvene cilje (52,7 % se jih strinja, da so to ugotovili v 

dovolj veliki meri in 28,2 % da so ugotovili, vendar premalo). Najmanjše je strinjanje anketiranih 

uporabnikov s trditvama, da je vključenost v program SA pripomogla k temu, da so razrešili svoje stiske 

in težave (42,8 % se s tem popolnoma strinja, 25,5 % pa jih meni, da je sicer pripomogla, vendar 

premalo) in da je pripomogla k ureditvi njihovega življenja (s tem se brez pridržka strinja 44,2 % 

anketiranih, 28,2 % pa jih meni, da je pripomogla, vendar premalo).  

Tretjina anketiranih uporabnikov se strinja, da jim je izvajalec programa v dovolj veliki meri omogočil 

obiske drugih organizacij, 56,4 % se jih strinja, da jim je izvajalec v dovolj veliki meri omogočil 

vključevanje v konkretne delovne aktivnosti, najmanj, a še vedno več kot polovica (51,2 %), pa se jih 

strinja, da jim je izvajalec v dovolj veliki meri omogočil obiske pri delodajalcih in srečanja z delodajalci.  

Na podlagi kvalitativne analize odprtih odgovorov uporabnikov o tem, kaj jim je (bilo) v programu SA, 

v katerega so bili vključeni, všeč in kaj jih (je) motilo, lahko zaključimo, da se teme pritožb in pohval v 

večjem delu prekrivajo. Nekateri uporabniki pohvalijo, izražajo odobravanje ali celo navdušenje nad 

določenimi vidiki, elementi ali aktivnostmi programa, za druge uporabnike pa so ti isti vidiki, elementi 

ali aktivnosti programa predmet pritožb, kritike in neodobravanja. Lep primer so zaposlitvene vsebine 

v programih oziroma reakcije na modul, v katerem naj bi uporabniki programov SA pridobili praktične 

izkušnje, znanja in veščine v konkretnem delovnem okolju. Za nekatere anketirane uporabnike so te 

izkušnje izredno dragocene. Navdušili so jih obiski delodajalcev in vključevanje v njihove konkretne 

delovne aktivnosti, vpogled v različna delovna okolja, delovna mesta in procese dela. Aktivnosti, ki bi 

bile usmerjene na izboljšanje pozicije na trgu dela, na pridobitev praktičnih izkušenj, veščin in znanj, so 

si želeli v še večjem obsegu. Na drugi strani pa so anketirani uporabniki, ki so se pritoževali nad tem, 

da je bil program, v katerega so bili vključeni, preveč zaposlitveno naravnan. Zdelo se jim je, da je 

pomen dela in zaposlitve preveč poudarjen (precenjen) ter da gre v določenih primerih preko 

zastonjskega dela (oziroma dela za nagrado) uporabnikov za okoriščanje izvajalca programa oziroma 

izkoriščanje njih kot delavcev in prisiljevanje v določeno delo.  

Tem, ko so podobne vsebine in vidiki programa na eni strani deležne pozitivnega, na drugi strani pa 

negativnega odziva uporabnikov, je, kot že omenjeno, še več, npr.: obravnava tem, ki se nanašajo na 

zdravo življenje, skupinsko dinamiko ter odnose med uporabniki v skupini, ocena strokovnih delavcev 
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(mentorjev) in drugega osebja pri izvajalcu programa,  delo na sebi in osebnem razvoju itd. Sklenemo 

lahko, da se tako pohvale kot tudi pritožbe uporabnikov programov SA v grobem nanašajo na nekaj 

ključnih tem: na ljudi in odnose med njimi; na vsebine, organizacijo, metode dela in vsebine v 

programih ter na sistem (izhode, denarne nagrade in povračila stroškov, celoten pristop in smiselnost 

socialne aktivacije). 

Med vsemi anketiranimi uporabniki je bilo 18,6 % (112 respondentov) takih, ki so predčasno izstopili iz 

programov SA. Največ anketiranih uporabnikov, ki so predčasno izstopili iz programa, je med 

uporabniki dolgih programov (22,8 % anketiranih uporabnikov dolgih programov). Slaba polovica 

anketiranih uporabnikov, ki so predčasno izstopili iz programa, kot razlog svojega izstopa navaja 

pridobitev zaposlitve. Drugi navajajo, da so izstopili zaradi nezadovoljstva z dnevno strukturo 

programa, z vsebino modulov in s predavanji (npr. ni bilo pravih vsebin, bilo je dolgočasno, ali pa se 

jim je zdelo delo fizično prenaporno), nezadovoljstva in neujemanja s skupino oz. z drugimi uporabniki, 

zaradi slabega odnosa izvajalcev, iz zdravstvenih razlogov, iz osebnih razlogov in zaradi težav s 

prevozom (plačevanje potnih stroškov). 

Trenutna situacija anketiranih uporabnikov, ki so program SA že zaključili (in so bili v njem do konca) 

kaže, da jih je skoraj polovica še vedno brezposelnih, vendar jih je skoraj četrtina vključenih v programe 

pri ZRSZ (programi APZ), petina je v postopku urejanja statusa, 17 % jih je vključenih v prostovoljno 

delo v okviru nevladnih organizacij, slabih 9 % jih je vključenih v nadaljnje izobraževanje, nekaj (6 %) 

pa jih je (ponovno) vključenih v socialno aktivacijo (verjetno prehodi iz kratkih v vmesne ali dolge 

programe SA; v posameznih primerih dolgotrajna odsotnost iz dolgega programa SA zaradi objektivnih 

okoliščin, npr. zdravstvenih težav, in zato še ena možnost vključitve v program). Zaposlenih ali 

samozaposlenih je (le) dobrih 9 % anketiranih uporabnikov, ki so s programom SA zaključili in bili v 

njem do konca, poleg tega jih še dobra 2 % dela preko avtorskih pogodb.  

Med tistimi anketiranimi uporabniki, ki so bili v času anketiranja že zaposleni, prevladuje mnenje, da 

jim je socialna aktivacija vsaj do določene mere pomagala do zaposlitve (povprečna ocena 3,44 na 

lestvici od 1 do 5).  

Tudi anketirani uporabniki SA, ki so program že zaključili in bili v njem do konca, podobno kot anketirani 

uporabniki v celoti, najpogosteje pozitivno ocenjujejo, da so v programu pridobili nove stike in 

poznanstva. Zelo pogosto pozitivno ocenjujejo tudi pridobljena nova znanja in spretnosti ter 

oblikovanje zaposlitvenih ciljev. Nekoliko manj pogosto pa ocenjujejo, da je vključitev v SA v dovolj 

veliki meri pripomogla k reševanju njihovih stisk in težav ter k ureditvi njihovega življenja.  
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Priloga 1: Vprašalnik za uporabnike, vključene v programe socialne aktivacije 
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Priloga 2: Podatki o številu uporabnikov po RME, ki so bili vključeni v programe SA do 31. 12. 2018 in o prejetih izpolnjenih 

vprašalnikih do 22. 3. 2019 
RME Tip 

programa 
Izvajalec Naziv programa Število 

uporabnikov 
Št. prejetih 
vprašalnikov 

Delež 
prejetih (%) 

C
EL

JE
 

Dolgi Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj, Celje Dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin (Celje) 40 11 27,50 

Dolgi Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj, Celje Dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin 
(Slovenske Konjice) 

42 2 4,76 

Kratki A Društvo Altra-Odbor za novosti v duševnem zdravju AKTIVEN. VKLJUČEN. ZAPOSLEN. 45 18 40,00 

Kratki C Ljudska univerza Celje SA albansko govorečih žensk 15 7 46,67 
 

      142 38 26,76 

K
O

P
ER

 

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

GREMO NAPREJ! Obalna Eko iniciativa 41 12 29,27 

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

ŽIVLJENJE MOJA PRILOŽNOST 29 10 34,48 

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

Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela "Aktivno do novih 
priložnosti" 

27 10 37,04 

  
 

  
 

97 32 32,99 

K
R

A
N

J 

Dolgi Ljudska univerza Tržič Aktivno v svet (program socialne aktivacije v Tržiču 2017-
2019) 

36 12 33,33 

Dolgi ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje Dolgi programi socialne aktivacije Kranj in Škofja Loka 39 4 10,26 

Dolgi GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o. STAR UP SOC - dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih 
skupin Gorenjske 2 

39 10 25,64 

Kratki A ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje So-vključen 62 19 30,65 

Kratki C Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse OrientAkcija, socialna aktivacija žensk iz albanske skupnosti 
na Gorenjskem 

31 5 16,13 

 
      207 50 24,15 

K
R

ŠK
O

 

Vmesni KNOF Zavod za kreativni razvoj Sevnica - socialno podjetje" "Središče ustvarjanja, napredka in kompetenc Sevnica 30 9 30,00 

Vmesni PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, 
d.o.o, 

Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin 15 11 73,33 

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

Program opolnomočenja oseb za aktivno socialno 
vključevanje in vstop oz. vrnitev na trg dela 

15 8 53,33 
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        60 28 46,67 
LJ

U
B

LJ
A

N
A

 
Dolgi ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje So-vključen 49 20 40,82 

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

Prehod na trg dela po meri človeka 48 12 25,00 

Dolgi GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o. STAR UP SOC - dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih 
skupin osrednje Slovenije 1 

21 10 47,62 

Dolgi GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o. STAR UP SOC - dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih 
skupin osrednje Slovenije 2 

24 3 12,50 

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

Z aktivacijo do zaposlitve 35 16 45,71 

Kratki C Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur 
Odnos 

Aktivni odnosi - opolnomočenje in socialna aktivacija 
migrantskih žensk 

33 5 15,15 

 
      210 66 31,43 

M
U

R
SK

A
 

SO
B

O
TA

 

Dolgi RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan Nove zgodbe - nove priložnosti 46 11 23,91 

Dolgi RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan Nova življenjska zgodba, Lendava 45 19 42,22 

Vmesni Zavod za pomoč družini na domu VITICA TVOJ KORAK - Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin 31 9 29,03 

Kratki A Mozaik – društvo za socialno vključenost, so.p. Skupaj do inkluzivne družbe 48 18 37,50 
 

      170 57 33,53 

M
A

R
IB

O
R

 

Dolgi Ljudska univerza zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska 
Bistrica 

Aktivno v boljši jutri 46 14 30,43 

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

Projekt Opolnomočenje Posameznika In Celostna Aktivacija I 40 11 27,50 

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

Projekt Opolnomočenje Posameznika In Celostna Aktivacija II 42 20 47,62 

Kratki A Mozaik – društvo za socialno vključenost, so.p. Skupaj do inkluzivne družbe 45 15 33,33 

Kratki C Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza Aktivno živim v Sloveniji 30 9 30,00 
 

      203 69 33,99 

N
O

V
A

 

G
O

R
IC

A
 

Dolgi Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija Skupaj na poti 34 19 55,88 

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

21 7 33,33 

Vmesni ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE AKTIVEN-OPAŽEN 32 14 43,75 
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      87 40 45,98 

N
O

V
O

 

M
ES

TO
 

Dolgi Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj Opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin (dolgotrajno 
brezposelnih oseb in prejemnikov denarne socialne pomoči) 
in približevanje trgu dela Bela krajina 

43 26 60,47 

Dolgi Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Novo mesto Kreativno vključen in socialno opolnomočen 47 12 25,53 
 

      90 38 42,22 

D
O

M
ŽA

L

E 

Dolgi Gerontološki raziskovalni inštitut Socialna aktivacija-priložnost za zaposlitev 41 18 43,90 

Vmesni Izobraževalni center Geoss d.o.o. TOČKA DEFINITIVNO AKTIVNO 30 11 36,67 

Kratki A ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje So-vključen 50 15 30,00 
 

      121 44 36,36 

K
O

Č
E

V
J

E 

Vmesni Podjetniški inkubator Kočevje AKTIVNI ZA PRIHODNOST - program socialne aktivacije na 
Kočevskem 

29 12 41,38 

 
      29 12 41,38 

P
O

ST O
J

N A
 Vmesni ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko 

dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti 
Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje 
programov socialne aktivacije" 

31 15 48,39 

 
      31 15 48,39 

P
TU

J 

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

Grajska kavarniška popravljalnica 39 13 33,33 

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

Projekt Opolnomočenje Posameznika In Celostna Aktivacija 
III 

29 13 44,83 

Kratki A Mozaik – društvo za socialno vključenost, so.p. Skupaj do inkluzivne družbe 15 4 26,67 
 

      83 30 36,14 

SL
O

V
EN

J 

G
R

A
D

EC
 

Dolgi GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o. STAR UP SOC - dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih 
skupin Koroške 1 

45 11 24,44 

Dolgi GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o. STAR UP SOC - dolgotrajna socialna aktivacija ranljivih ciljnih 
skupin Koroške 2 

19 4 21,05 

Kratki A Društvo Altra-Odbor za novosti v duševnem zdravju AKTIVEN. VKLJUČEN. ZAPOSLEN. 30 9 30,00 
 

      94 24 25,53 

TR B
O

V
LJ

E 

Vmesni JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin Trbovelj 14 8 57,14 

Vmesni JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin Hrastnik 14 7 50,00  
      28 15 53,57 

V
EL

EN
JE

 

Dolgi Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov 
Novus 

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

44 19 43,18 

Kratki A Društvo Altra-Odbor za novosti v duševnem zdravju AKTIVEN. VKLJUČEN. ZAPOSLEN. 36 22 61,11 

Kratki C Ljudska univerza Celje SA albansko govorečih žensk 15 2 13,33 

        95 43 45,26 
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 Število uporabnikov po tipu programa Število prejetih vprašalnikov (N) Delež prejetih vprašalnikov (%) 

Vsi programi 1747 601 34,40 

Dolgi 960 313 32,60 

Kratki tip A 331 120 36,25 

Kratki tip C 124 28 22,58 

Vmesni 332 140 42,17 
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Priloga 3: Prikaz obdelave kvalitativnih podatkov 


