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24.09.2020 

Projekt Pikapolonica, na območju Ormoža in Ptuja, ob podpori MDDSZ in Evropskega 
socialnega sklada. Z udeleženci, ki še niso na učni-delovni praksi pri zunanjih izvajalcih, smo 
včeraj izmenjali dosedanje dobre izkušnje vključevanja v program socialna aktivacija. 
Spregovorili smo o pomenu socialne aktivacije, predstavili smo jim primere dobre prakse in 
na kakšen način so se dosedanji udeleženci spopadali z vključitvijo v socialno aktivacijo.  
Predstavili smo jim pomen vključevanja na učno prakso pri zunanjih izvajalcih učne prakse in 
kako je to pomembno za njihove lastne izkušnje in se na ta način usposobijo za lažji vstop na 
trg dela. 

 

Slika 1: Obisk ptujskih udeležencev 



 

Slika 2: Sodelovanje na sejmu SE Sociolab 

17.9.2020 

Dne 17.9. 2020 je partnerstvo projekta SocioLab pripravilo že tretje leto zapored Sejem socialne 
ekonomije v Podravju. Na sejmu so se predstavila socialna podjetja in zadruge ter obiskovalcem 
preko svojih izdelkov in storitev približali socialno podjetništvo  ter izzive s katerimi se soočajo 
kot predstavniki socialne ekonomije. Z našimi udeleženci socialne aktivacije Pikapolonica – živa 
sreča smo se na sejmu prestavili, ker se nam je zdelo, da je to velikega pomena za naše udeležence 
saj na takšen način krepijo svoje funkcionalne in socialne kompetence, navezovali so stike in 
spoznavali bodoče potencialne delodajalce. 

 

 

 



 

Slika 3: Obisk primera dobre prakse ZC Pomelaj 

Za doseganje  večje kakovosti izvajanja programa socialne aktivacije se ves čas trajanja 
projekta povezujemo z deležniki na trgu dela(npr. podjetji, socialnimi podjetji ipd.)  in s tem 
posledično izboljšujemo možnosti vključevanja udeležencev na trg  dela . Eden takšnih 
primerov dobre prakse je obisk ZC Pomelaj v Mali Polani. Naša gostiteljica gospa Dragica 
nam je predstavila na kakšen način so ohranili kulturno dediščino k temu dodali nove 
produkte, ki jih uspešno tržijo. Na ta način  smo iz  projektne vsebine izmenjali izkušnje, 
rezultate in dobre prakse z drugimi izvajalci programov socialne aktivacije. 

 



 

Slika 4: Praktični prikaz razvoj podjetniške ideje 

Projekt Pikapolonica na območju Ormoža in Ptuja, glede na potrebe in izzive udeležencem 
zagotavlja: 
- razvoj socialnih kompetenc 
- pridobitev delovnih kompetenc, ročnih spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti 
vstopa na trg dela. 

 Ves čas skozi projekt SA Pikapolonica – Živa sreča udeleženci spoznavajo primere dobre 
prakse in kako iz hobija nastane poslovna ideja in podjetniška priložnost in kako to realizirati 
na trgu dela. 

 



 

Slika 5:Zasaditev suhega vrta z arhitekti njo Vesno 

Z krajinsko arhitektko Vesni Kitthiya so udeleženci spoznali  kaj je biodiverziteta, kakšna je 
vloga pikapolonic in drugih žuželk v naravi in kaj lahko kot posamezniki naredimo za naše 
okolje in eko sistem.  V ta namen smo zasadili suhi vrt z gnezdilnico za čebele in hotel za 
žuželke na teniškem klubu Ormož. 



 

Slika 6: Predavanje o varčevanju z energetskimi viri 

Projekt SA Pikapolonica – živa sreča  udeležencem omogoča niz izobraževanj in predavanj iz 
področja obvladovanja potrošništva, odnosa do denarja, planu varčevanja, spremljanju 
odhodkov, prilagoditvi življ. standarda možnostim, splošna znanja iz zavarovanja itd.  

V ta namen znotraj projekta izvajamo  delavnice in srečanja s predstavniki različnih institucij 
(banke, zavarovalnica, energetski svetovalci,.. ustvarjalne delavnice, dvig znanja soočanja s 
formalnostmi pri vstopanju na trg dela in formalnostmi pri uveljavljanju pravic iz socialnega 
in zdravstvenega zavarovanja. 

 



 

Slika 7: Obisk razstave grajskega pohištva GP Ormož 

Udeleženci so si ogledali razstavo v grajski pristavi ormoškega gradu, kjer nam je avtorica 
razstave Manica Hartman pokazala pohištvo, ki je bilo v lasti zadnje lastnice gradu Grofice 
Irme. S tem so spoznavali pomen zgodovine lokalnega okolja s poudarkom vpliva zadnje 
ormoške grofice Irme, na razvoj Ormoškega gradu in grajskega parka. Spoznali so da se je 
prav tako Ormoška grofica v svojih poznih letih začela ukvarjati s podjetništvom in je imela 
vrtnarijo v kateri je prodajala posebne vrtnice.  

 

Slika 8: Obisk KTV Ormož  



 

Slika 9: Obisk Radija Prlek 

V sklopu tedna vseživljenjskega učenja katerega organizira LU Ormož, so udeleženci projekta 
Socialna aktivacija Pikapolonica-živa sreča spoznali način delovanja lokalnih medijev Radia 
Prlek in KTV Ormož. Udeleženci so spoznali njihovo poslanstvo ter njihov pomen za lokalno 
skupnost na območju Občine Ormož s tem da so prevzeli vlogo novinarjev in med seboj 
naredili kratke intervjuje so pridobili uvid v delo radijskega in televizijskega novinarja. 

https://www.facebook.com/100009142648058/videos/2714167998897928/?id=10000914264
8058 

 

 

https://www.facebook.com/100009142648058/videos/2714167998897928/?id=100009142648058
https://www.facebook.com/100009142648058/videos/2714167998897928/?id=100009142648058


 

Slika 10: Zaključek I skupine SA 

2.7.2020 

Članek Štajerskega tednika o projektu socialne aktivacije: 

https://www.tednik.si/druzba/21193-ormoz-do-sluzbe-pomagali-
sedmim?fbclid=IwAR3qxV2VL3gtAG_pOnYpZbvmu4Z9JlQVXwZL7iZENZQI7R-
RnrlcFT0urgA 

Ker v državi primanjkuje programov, s katerim bi dolgotrajno brezposelne osebe dobile 
potrebne veščine in kompetence, ki jih prej niso imele in bi jim dejansko pomagale, da bi 
lažje našle zaposlitev, projekt Živa sreča pikapolonica, ki poteka v okviru programa socialna 
aktivacije, predstavlja veliko priložnost tudi za Ormož in širšo okolico s Ptujem, ob zaključku 
usposabljanja prve skupine poudarja direktorica Centra ponovne uporabe Ormož dr. Marinka 
Vovk. Več o uspešnosti projekta Socialna aktivacija, Pikapolonica - živa sreča lahko 
preberete v članku Štajerskega tednika. 

https://www.tednik.si/druzba/21193-ormoz-do-sluzbe-pomagali-sedmim?fbclid=IwAR3qxV2VL3gtAG_pOnYpZbvmu4Z9JlQVXwZL7iZENZQI7R-RnrlcFT0urgA
https://www.tednik.si/druzba/21193-ormoz-do-sluzbe-pomagali-sedmim?fbclid=IwAR3qxV2VL3gtAG_pOnYpZbvmu4Z9JlQVXwZL7iZENZQI7R-RnrlcFT0urgA
https://www.tednik.si/druzba/21193-ormoz-do-sluzbe-pomagali-sedmim?fbclid=IwAR3qxV2VL3gtAG_pOnYpZbvmu4Z9JlQVXwZL7iZENZQI7R-RnrlcFT0urgA


 

Slika 11: Zaključna prireditev I skupine SA 



 

Slika 12: Zaključna prireditev I skupine SA 



 

Slika 13: Zaključna prireditev I skupine SA 

1.7.2020 

Prispevek lokalne KTV Ormož o projektu Socialne aktivacije in njegovi pomembnosti za 
lokalno okolje na območju občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž: 

V okviru projektov, ki jih znotraj programa SOCIALNE AKTIVACIJE izvaja Center 
ponovne uporabe Ormož, je minuli petek v okviru projekta PIKAPOLONICA - ŽIVA 
SREČA potekala slovesnost ob zaključku usposabljanja prve skupine vključenih. Gre za težje 



zaposlitvene osebe, ki se skozi reden obisk določenih vsakodnevnih aktivnosti uspejo vrniti v 
delovno okolje: 

https://www.facebook.com/100009142648058/videos/2612035252444537 

 

 

https://www.facebook.com/100009142648058/videos/2612035252444537

