
   

                      

             

 
 
 

Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja 

 
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. 
 

Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije pa je ključno 
zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij (Centri za socialno delo, Uradi za 
delo), razvoj kompetenc in ustrezna usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo 
katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije usposobile za uspešnejše 
vključevanje na trg dela (v okviru socialnih podjetij, gospodarskih javnih služb lokalnih 
skupnosti). 
 

Vljudno vabljeni na 2. strokovno srečanje 
(»Peer Review«) 

 
»Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija - Hrvaška 

za krepitev partnerstev in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti« 

torek, 12. februar 2019 
Čakovec (Hrvaška) 

(Bana Josipa Jelačića 22B) 
 

Z namenom osveščanja, izobraževanja, spodbujanja in razprave o vlogi socialne aktivacije 
bodo predstavljene najnovejše ugotovitve, trendi, smernice in primeri dobrih praks v okviru 
panelne razprave, ki bodo podlaga za razvoj krepitve medsektorskih partnerstev in izboljšanja 
institucionalnih zmogljivosti na področju socialne aktivacije.  

Dogodek je namenjen Centrom za socialno delo, Uradom za delo, resornim ministrstvom 
(MDDSZ, MGRT iz Slovenije in MDOMSP iz Hrvaške), tematskim ekspertom, socialnim 
podjetjem, institucijam neformalnega izobraževanja in lokalnim skupnostim. 
 
Udeležba je brezplačna. 
Prosimo za registracijo do 6. 2. 2019 preko elektronske povezave: PRIJAVA 
 

S spoštovanjem,  

dr. Klavdija Rižnar    Organizatorja »Peer Review«  

vodja projekta 2SoKroG   Ivana Knez, JU REDEA, Čakovec, partner projekta 
ZRS BISTRA PTUJ     dr. Marinka Vovk, CPU SO.P., partner projekta 
  

https://goo.gl/forms/5M9jHt6fkrJRIEPQ2


   

                      

             

  

PROGRAM 
 

9.00 – 
9.30 

Registracija in izjave za medije 

9.30 – 
9.50 

Uvodni pozdravi 
Uvod u „peer review“ proces u Čakovcu 
Ivana Knez, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, partner projekta 
 

Predstavitev projekta 2SoKroG 
dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj, vodja projekta 
 

Pozdravni nagovor 
Ana Kralj, zamjenica ravnateljice Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA  

Matija Posavec, župan Međimurske županije  

 Uvod 

9.50 – 
10.00 

Predstavitev zaključkov iz prvega „peer review“ dogodka v Ormožu 
Mateja Vrtarić, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, partner projekta 

10.00 – 
11.30 

PANELNA RAZPRAVA: 

Vlatka Vincetić, mag. act. soc., moderiranje panela 
Vodja službe za EU sklade, socialne, zdravstvene in humanitarne programe v Gradskom društvu 
Crvenog križa Čakovec, vodja in strokovnjakinja na projektih za razvoj izven-institucionalnih 
socialnih storitev za starejše in nemočne osebe, za mlade brez ustreznega starševskega varstva. 
Članica delovnih skupin na regionalni i nacionalni ravni na področju zaposlovanja, delo z mladimi 
in socialne storitve. 

 
Panelisti: 

 

Tatjana Katkić Stanić, načelnica Sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog 
rada centara za socijalnu skrb na Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku Hrvatske Republike 

Jana Lovšin (sekretarka) in Tadeja Juvan iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Republike Slovenije 

Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec 

Marina Kodba, predstavnica Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Čakovec 

dr. Marinka Vovk, direktorica CPU SO.P., socialno podjetje, Slovenija 

Ivan Božić, direktor HUMANA NOVE, socialno podjetje, Hrvaška 

Petra Lazić, predstavnica Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Varaždin 

11.30 – 
12.15 

Odmor  

12.15 – 
13.30 

Nadaljevanje razprave s strokovnjaki in sprejetimi zaključki »peer review procesa« -  
identifikacija problema in možne rešitve v skladu z obstoječo zakonodajo in umestitev 
smernic kot podlage za inovativen model socialne aktivacije 


