»KREATIVNO VKLJUČEN IN SOCIALNO OPOLNOMOČEN«

Vsebina dolgega program socialne aktivacije
OZRK Novo mesto izvaja dolgi program socialne aktivacije v delu dolenjske regije. Cilj dolgega
programa socialne aktivacije je spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ranljivih ciljnih skupin
ter omogočiti vključenim osebam, da pridobijo kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg
dela. Cilj je tudi okrepiti povezovanje različnih deležnikov v regijski enoti v prizadevanjih za
doseganje izhodov iz revščine in diskriminacije za ranljive ciljne skupine.

Specifični cilji socialne aktivacije so:
-

razvoj socialnih veščin in spretnosti,
dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo
stanje dolgotrajne brezposelnosti,
osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo
približevanje na trg dela,
aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki
bodo okrepile zaposlitveni potencial posameznika,
usmerjenost v vrnitev na trg dela ali nadaljnje izobraževanje.

Krepitev povezovanja različnih deležnikov v posamezni regiji/ regijski enoti pomeni povezovanje
organizacij: Zavoda RS za zaposlovanje, Centra za socialno delo, občin, nevladnih organizacij,
(socialnih) podjetij, izobraževalnih ustanov, idr.
Sodelujemo z: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in
turizem.
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Obvezne vsebine/moduli:






Modul I: (1 mesec: 5ur x 5 dni v tednu, skupina in individualno)
Modul II: (1 mesec: 5ur x 5 dni v tednu, skupina in individualno)
Modul III: (8 mesecev: 6 ur x 5 dni v tednu, skupina in individualno)
Modul IV: (1 mesec: 2 uri x 5 dni v tednu, skupina in individualno)
Modul V: (1 mesec, skupina in individualno)

Vsebine:
-

spoznavne in motivacijske delavnice,
izdelava individualnega načrta,
načrtovanje želene spremembe,
utrjevanje pozitivnih prepričanj,
krepitev osebnih potencialov,
spoznavanje dejavnikov tveganja za zdravje in razvijanje zdravega življenjskega sloga,
vključitev v organizirano prostovoljno delo,
pridobivanje delovnih kompetenc na področju kulinarike, gostinstva in turizma,
pridobivanje kompetenc na področju ponovne uporabe, recikliranja in modnega oblikovanja,
predstavitev podjetništva, poslovne miselnosti ter poslovnega načrta,
razvijanje informacijsko komunikacijske pismenosti,
učenje angleščine,
spoznavanje aktivnosti deležnikov s področja podjetništva, kulture in zdravja iz regijske
enote,
možnost vključitve v pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije s področij pomočnika
kuharja, pomočnika natakarja in preoblikovalca tekstila.

Operacija predvideva trajnost rezultatov, saj se bo poskusno izvajanje socialne aktivacije po
končani operaciji vsebinsko umestilo v sistem socialno varstvenih storitev in programov,
organizacijsko pa v reorganizirano mrežo centrov za socialno delo (CSD).
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