Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva
javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in
dolgotrajnim prejemnikom DSP, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, tako postanejo
bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje.

Vljudno vabljeni na

Seminar SOCIALNE AKTIVACIJE
»Razvoj veščin in kompetenc javnih organov za uporabo modela socialne aktivacije pri izvajanju javnih storitev v
podporo zagotavljanja zdravega, kakovostnega in dostopnejšega čezmejnega območja«

13. junij 2019
Center za socialno delo Celje
(Opekarniška cesta 15b, 2. nadstropje, velika predavalnica, Celje)
Na seminarju bomo predstavili primer socialnih inovacij in celovit pristop do uporabnikov javnih storitev socialne
aktivacije ter celovit pristop obravnave ranljivih ciljnih skupin za njihovo opolnomočenje preko integracije socialnih
programov, zaposlitvenih programov in trga dela.
Dogodek je namenjen javnim uslužbencem iz centrov za socialno delo, uradom za delo, resornim ministrstvom,
tematskim ekspertom in institucijam neformalnega izobraževanja.

Udeležba je brezplačna.
Prosimo za registracijo do 10. 6. 2019 preko elektronske pošte:
Deja Golčman, RASR, 03 894 090, razvojna.agencija@rasr.si

Organizatorja:
RASR in CPU v okviru projekta 2SoKroG

PROGRAM
9:30 – 10:00

Registracija
POZDRAVNI NAGOVORI
mag. Olga Bezenšek Lalić, direktorica Centra za socialno delo Celje

10:00 – 10:30

Breda Božnik, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Vilko KOLBL, mag., generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije
dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj, vodja projekta 2SoKroG
STROKOVNA PREDAVANJA
Pristop k socialni aktivaciji
mag. Martina Trbanc, Inštitut RS za socialno varstvo
Pristop k ciljnim skupinam
dr. Barbara Grintal, Socialna zbornica Slovenije
Sodelovanje vstopne točke, centrov za socialno delo in zavodom za zaposlovanje
Metka Vanček, koordinatorka socialne aktivacije Celje

10:30 – 13.00

Celovita obravnava uporabnikov programov socialne aktivacije
Suzi Kvas, direktorica JZ SOCIO
Odmor
Kako motivirati brezposelne in prejemnike DSP na centrih za socialno delo in uradih za delo

Lilijana Pahor, manager vseživljenjskega izobraževanja, Borza dela, Mestna knjižnica Ljubljana
Zdravstveni vidik obravnave pristopa k socialni aktivaciji
Boris Kramžar, spec. Medicine dela in športa, predsednik IK I. stopnje Celje
Dobre prakse in izkušnje socialne aktivacije v Sloveniji in predstavitev izkušenj uporabnic
Alenka Vodončnik, Primož Božnik

