
TIP B- IZOBRAŽEVANJE ZA OSEBNO USPEŠNOST  
Nosilec pri pripravi nabora je UD. 

1. Ciljna skupina:  

a) Odrasli upravičenci DSP s kompleksno socialno in 
zdravstveno problematiko , 

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

c) osebe vpisane v evidenco začasno nezaposljivih 
oseb. 

2. Čas trajanja programa: 100 dni (3 faze).  
3. Cilj: Dvig funkcionalnih kompetenc, velik poudarek je 

na čim prejšnji vključitvi v programe Aktivne politike 
zaposlovanja (APZ). 

4. Število vključenih v  ptujski regiji za obdobje 2017-
2018: 105 oseb.  

5. Denarni prejemki v času vključitve:  
MALICA: 3,70 EUR/dan (če je oseba vključena 4 ure ali 
več dnevno). 
PREVOZ: Cena javnega prevoza. 
IZPLAČILO: Tedensko pri izvajalcu programa.  
DSP ostane, NAGRADA ZA PROSTOVOLJSTVO ostane. 

 

 

 
 
 
 

TIP C- Socialna aktivacija ŽENSK IZ DRUGIH 
KULTURNIH OKOLIJ 
Nosilec pri pripravi nabora je CSD 

1. Ciljna skupina:  
Ženske iz drugih kulturnih okolij, ki imajo 
dovoljenje za stalno bivanje oz. slovensko 
državljanstvo in so: brezposelne ali delovno 
neaktivne ali so v evidenci začasno 
nezaposljivih oseb. 

2. Čas trajanja programa: 3,5 mesecev (2. fazi).  
3. Cilj: Dvig socialnih kompetenc (poudarek na 

socialni integraciji). 
6. Število vključenih v  ptujski regiji za obdobje 

2017-2018: ne pokrivamo oz. 0 oseb. 
4. Denarni prejemki v času vključitve:  

MALICA: 3,70 EUR/dan (če je oseba vključena 
4 ure ali več dnevno). 
PREVOZ: Cena javnega prevoza. 
IZPLAČILO: Tedensko pri izvajalcu programa.  
DSP ostane, NAGRADA ZA PROSTOVOLJSTVO 
ostane.  

 

 

 

    Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija               
        iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 



KAJ JE SOCIALNA AKTIVACIJA (SA)? 

Je projekt opolnomočenja ranljivih oseb oz. oseb, ki 
tvegajo socialno izključenost, graditve njihovih 
kompetenc in omogočanja njihove ponovne 
vključenosti v družbo preko različnih družbenih 
aktivnosti, hkrati pa je namen projekta tudi pripeljati 
čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo 
zaposljivost in zaposlenost. 

 Aktivacijski pristopi vključujejo tako socialno kot 
zaposlitveno aktivacijo, pri čemer je socialna aktivacija 
namenjena skupinam, ki so bolj oddaljene od trga dela 
in potrebujejo več podpore.  

2 ENOTNI VSTOPNI TOČKI sta CSD in Urad za delo. Obe 
instituciji imenujeta kontaktni osebi, ki sodelujeta s 
koordinatorji socialne aktivacije (v nadaljevanju KSA).  

Program socialne aktivacije v ptujski regiji 

Lokacija pisarne: Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj 

Koordinatorki socialne aktivacije in kontakt:    

Maja Bezjak: 030-715-678, maja.bezjak@gov.si 

Tamara Korošec: 030-715-677, tamara.korosec@gov.si 

Območje pokrivanja: Ptuj, Ormož in Lenart.  

Uradne ure: Ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure ter 
                       sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.            
                       Uradne ure po telefonu so v času uradnih ur. 
   

PROGRAMI SOCIALNE AKTIVACIJE 

1.DOLGI PROGRAMI 
Nosilec nabora oseb je UD. 

1. Ciljna skupina: Osebe do 49 let, ki so v zadnjih 
24 mesecih najmanj 12x prejele denarno 
socialno pomoč (v nadaljevanju DSP).  

2. Cilj programa: Dvig socialnih in funkcionalnih 
kompetenc, velik poudarek je na delovnem 
usposabljanju… 

3. Čas trajanja programa:  11 mesecev (5 
modulov). 

4. Število vključenih v  ptujski regiji za obdobje 
2017-2018: 80 oseb. 

5. Denarni prejemki v času vključitve: 
NAGRADA: 0,80 EUR/uro. 
MALICA: 3,70 EUR/dan (če je oseba vključena 
4 ure ali več dnevno). 
PREVOZ: Cena javnega prevoza. 
IZPLAČILO: Tedensko pri izvajalcu programa.  
DSP ostane, NAGRADA ZA PROSTOVOLJSTVO 
se v času vključenosti ne izplačuje.   

 

 

 

 

 

2.KRATKI PROGRAMI
TIP A- KREPITEV OSEBNOSTNIH VEŠČIN  
Nosilec pri pripravi nabora oseb je CSD. 
 

1. Ciljna skupina:  
a) Odrasli upravičenci DSP s kompleksno 

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

kompleksno socialno in zdravstveno 
problematiko, 

c) osebe vpisane v evidenco začasno 
nezaposljivih oseb. 

2. Čas trajanja programa: 3,5 mesecev (3 
faze)  

3. Cilj: Dvig socialnih kompetenc (poudarek 
na socialni integraciji) 

4. Število vključenih v  ptujski regiji za 
obdobje 2017-2018: 30 oseb.  

5. Denarni prejemki v času vključitve:  
MALICA: 3,70 EUR/dan (če je oseba 
vključena 4 ure ali več dnevno). 
PREVOZ: Cena javnega prevoza. 
IZPLAČILO: Tedensko pri izvajalcu 
programa.  
DSP ostane, NAGRADA ZA 
PROSTOVOLJSTVO ostane.  

 

 

 


