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IZVAJALEC SOCIALNE AKTIVACIJE –CENTER PONOVNE 
UPORABE
LOKACIJA ORMOŽ: CENTER PONOVNE UPORABE

LOKACIJA PTUJ: LJUDSKA UNIVERZA PTUJ

Strokovni sodelavki – lokacija Ormož:
Dr. Marinka Vovk, spec.,  prof. kem

Maja Žnidarič, dipl. soc. delavka

mailto:zanet.mithans@gov.si


NAMEN IN CILJI:

 širitev socialne mreže (spoznavanje novih ljudi, 
delodajalcev)

 vključitev v družbo preko različnih družbenih 
aktivnosti

 pridobitev znanj in informacij

 razvoj veščin in delovnih spretnosti

 dvig funkcionalnih kompetenc 

 možnosti za poklicni, samostojni razvoj       

 izboljšanje zaposljivosti in zaposlenosti          

 osebnostna rast                            

 aktivno preživljanje prostega časa                    



PROGRAM

 ZANIMIVE IN RAZNOLIKE AKTIVNOSTI IN VSEBINE

 OBISKOVANJE DRUGIH INSTITUCIJ, ORGANIZACIJ,…

 PRAKTIČNE DEJAVNOSTI

 DELOVNO USPOSABLJANJE

 TRAJANJE VKLJUČITVE: 6 mesecev

 ZAČETEK: 1.marec 2021 

 PRISOTNOST: * začetek: 1 mesec najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno 1 individualna ura 
tedensko

 * osrednji del: 4 mesece, najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu in dodatno 1 
individualna ura tedensko

 * zaključek: 1 mesec, najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno 1 
individualna ura tedensko



IZVAJALEC:

CENTER PONOVNE 

UPORABE

ORMOŽ
Dr. Marinka Vovk, spec., prof. kem

Maja Žnidarič, dipl. soc. del.

PREDSTAVITEV PROGRAMA

SOCIALNE AKTIVACIJE

„ŽIVA SREČA“

Pikapolonica



ŽIVA SREČA – PIKAPOLONICA  (6 mes)

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Predstavitev izvajalcev 

CPU Ormož 

Naziv projekta

Izvedbeni načrt projekta
MODUL I – (1 mes)

MODUL II - IZVEDBENI + DELOVNO/ UČNI PROJEKT (4 mes) 

1. faza: PRIPRAVA NA IZVAJANJE PROGRAMA  – 1 mes 

MODUL III (1 mes) 

2. faza: - NEPOSREDNO IZVAJANJE PROGRAMA Z UDELEŽENCI 



sodelovanje s KSA 
CSD, UD, ZD, psiholog,

MULTIFUNKCIONALNA 
SKUPINA
psiholog, psihoterapevt

NAČIN DELOVANJA



SOCIALNA 
AKTIVACIJA V 
PRAKSI

1. Skupina – utrinki….. 

MODUL II - IZVEDBENI +
DELOVNO/ UČNI PROJEKT (4 mes) 



Postavitev učnih gred/ urbana 
permakultura



Obisk ptujskih udeležencev



Sejem socialne ekonomije na 
Ptuju



Delavnica izdelave nakita iz filca



Predavanje o varčevanju z energetskimi viri



Obisk razstave grajskega pohištva GP Ormož



Obisk Radija Prlek in KTV Ormož





Učna praksa pri 
zunanjih izvajalcih



Pridobivanje socialnih in delovnih kompetenc



Pridobivanje veščin, 
ročne spretnosti



Sodelovanje v 
družbenih dogodkih



Izdelovanje nakita iz 
tiskanih vezij



Naziv kazalnika Udeleženci po spolu Povprečna starost

Moški Ženske Moški Ženske

Število udeležencev 6 9 36,5 let 30,8 let

40% 60%

Delovna doba 6 let 5,4 let

Statistični podatki udeležencev III skupine



MODUL I – (1 mes)  - najmanj 4 ure dnevno + 3 dni v tednu + 1 ura individualno

Izvedbeni načrt projekta

NAMEN: 

 vzpostavitev vsakodnevne rutine

 spodbujanje integracije v socialno okolje

 dvig motivacije

 spodbujanje osebnostne rasti itd.



MODUL II - IZVEDBENI + DELOVNO/ UČNI PROJEKT (4 mes) 

MODUL II – (1 mes)  - 6 ur dnevno + 5 dni v tednu + 1 ura individualno

NAMEN: 

 prepoznavanje in krepitev potencialov udeležencev

 dvig funkcionalnih kompetenc  ter kompetenc za vstop na trg dela  

 spoznavanje trga dela

 spoznavaje procesov dela  (učna praksa)

VKLJUČITEV V UČNO PRAKSO K RAZLIČNIM DELODAJACEM

15 RAZLIČNIH DELODAJACEV       podpisan sporazum za vključitev 



7  novih produktov z CGP (Celotne 
grfične podobe)  pikapolonica

7 produktov
1 nova storitev

Produkt 1: Stekleni terariji po principu ponovne uporabe

Produkt 2: Visoka greda

Produkt 3: Kmečki vrt
Produkt 4: Živa sreča- pikapolonica

Storitev ozaveščanja o pomenu biodiverzitete in 
pikapolonic v naravnem okolju



7  novih produktov z CGP (Celotne 
grfične podobe)  pikapolonica

7 produktov
1 nova storitev

Produkt 5: Tekstilni izdelki v designu pikapolonice

Produkt 6: Pekovski izdelek za otroke – velika 
rojstnodnevna  pikapolonica

Produkt 7: Priložnostna darila po principu ponovne 
uporabe z motivom pikapolonice



A4.1 Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja 
nadaljnjih vključitev; 

A4.2 Pregled doseženih ciljev udeležencev 

A4.3 Zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju 
na trg dela, 

MODUL III (1 mes), 4 ure, 3 dni 

NAMEN: pregled pridobljenega znanja in veščin 
(področje socialnih + delovnih kompetenc –
primankljaji? 



POSTOPEK VKLJUČITVE

podpis soglasja (še ne pomeni vključitve v program)

individualna srečanja s koordinatorko 

odločitev za vključitev

podpis pogodbe                                                                               

sodelovanje v programu



OBVEZNOSTI po podpisu pogodbe: 

- vključenost v program 

- minimalna dnevna prisotnost

- sodelovanje (s koordinatorji, izvajalci,…)

- obveščanje o spremembah, odsotnostih



UGODNOSTI
• denarna socialna pomoč ostane nespremenjena

• nagrada ne vpliva na ostale socialne transferje (otroški dodatek, štipendija, subvencije, itd.)  

• nagrada se izključuje z dodatkom za delovno aktivnost

• nagrada za prisotnost : 0,80 EUR na uro 

• povračilo stroškov prevoza 0,13 EUR/km

• plačilo malice 3,70 EUR 

IZPLAČEVANJE TEDENSKO na TRR ali OSNOVNI PLAČILNI RAČUN. 

• pravica do odsotnosti – DOPUST

• zavarovanje za invalidnost



PO ZAKLJUČKU…
Pridobite potrdilo o udeležbi v programu socialne aktivacije. 

Podpora pri nadaljnjih aktivnostih za vključitev v:

 zaposlitev

 drug program

 izobraževanje 

 usposabljanje

 nacionalna poklicna kvalifikacija

 programe APZ  (javna dela, …) . . . 



PTUJSKA REGIJA
(Ptuj, Ormož)

KOORDINATORKI SOCIALNE AKTIVACIJE:
Tamara Pilinger Korošec, tamara.pilinger-korosec@gov.si, 030-715-677
Žanet Mithans, zanet.mithans@gov.si, 030 715 684

PROSTORI: Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj (pritličje)
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.

mailto:zanet.mithans@gov.si

	Številka diapozitiva 1
	Številka diapozitiva 2
	Številka diapozitiva 3
	Številka diapozitiva 4
	Številka diapozitiva 5
	Številka diapozitiva 6
	Številka diapozitiva 7
	Številka diapozitiva 8
	Številka diapozitiva 9
	Številka diapozitiva 10
	Številka diapozitiva 11
	Številka diapozitiva 12
	Številka diapozitiva 13
	Številka diapozitiva 14
	Številka diapozitiva 15
	Številka diapozitiva 16
	Številka diapozitiva 17
	Številka diapozitiva 18
	Številka diapozitiva 19
	Številka diapozitiva 20
	Številka diapozitiva 21
	Številka diapozitiva 22
	Številka diapozitiva 23
	Številka diapozitiva 24
	Številka diapozitiva 25
	Številka diapozitiva 26
	Številka diapozitiva 27
	Številka diapozitiva 28
	Številka diapozitiva 29
	Številka diapozitiva 30
	Številka diapozitiva 31

