
 

  

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: 
»Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega 

sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela« 

PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE 

SKLOP 2 – ZA PRISELJENKE IZ DRUGIH KULTURNIH OKOLIJ) 

23. 10. 2019 – 18.6.2020 

(SKUPINA 1) 

 

Modul I: Uvodni modul 

• Čas trajanja: 3 mesece - v obsegu 144 ur 
• Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, krepitev socialnih stikov, spodbujanje integracije udeleženk preko 

dela in funkcioniranja v skupini, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, dvig socialnih in funkcionalnih 
kompetenc ter kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne 
rasti udeleženk. 

• Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, 
socialne igre, igre vlog, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, treningi 
socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo z udeleženkami ipd. 

• Obvezne vsebine: 
o Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, kot npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil v 

skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeleženk nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in 
vsakodnevne rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice na temo sprejemanja drugačnih. 

o Aktivnosti za motiviranje udeleženk in njihovo osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice in 
delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev samopodobe udeleženk, vsebine s področja osebnih 
vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa. 

o Aktivnosti, ki krepijo ozaveščenost udeleženk o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno 
okolje, kot npr. spoznavanje s sistemom delovanja institucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.), spodbujanje 
udeleženk za vključevanje v šolske obveznosti njihovih otrok, spoznavanje kulturnih norm in običajev 
večinske družbe, skupinske aktivnosti z družinskimi člani, še posebej partnerji. 

o Aktivnosti, ki spodbujajo in omogočajo pridobivanje znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem 
jeziku, kot so npr. učenje slovenskega jezika, delo na veščinah komunikacije (osnovni komunikacijski 
vzorci, sporazumevalne strategije). 

o Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oz. 
sodelovanja v skupini, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi, delavnice za dvig 
komunikacijskih veščin. 

o Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške 
pismenosti, ustvarjalne delavnice, dvig znanja soočanja s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in 
formalnostmi pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja. 

o Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela: spoznavanje in vrednotenje 
lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo 
dosego, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, 
delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, 
priprava življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor). 

 

Modul II: Izvedbeni modul 

• Čas trajanja: 2 meseca - 96 ur 

• Namen: spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, 
njihove socialne mreže ter vključevanja v socialno okolje. 

• Oblike in metode dela: spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženkami 
ipd. 

 
 
 



 

 

• Obvezne vsebine: 
o Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela: udeleženke programa spoznavajo procese dela na način 

učenja skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno sodelovati v delovnem procesu in ne smejo biti 
prisotni elementi delovnega razmerja.  

 

Modul III: Izhodni modul 

 

• Čas trajanja: 1 mesec - 48 ur 
• Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeleženk na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter 

kompetenc za uspešno vključitev na trg dela in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc za uspešno življenje in 
delo, opredelitev nadaljnjih obravnav oz. vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na 
trg dela. 

• Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski 
potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje pri vstopanju na trg dela, dodatno individualno delo z 
udeleženkami ipd. 

• Obvezne vsebine: 
o Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeleženke 

najprimernejši, kot npr. spodbujanje udeleženk k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, 
izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali spodbujanje vstopa v zaposlitev v okviru 
programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih ali na 
običajnem trgu dela, usmerjanje in spodbujanje udeleženk k vključitvi in širitvi socialne mreže, obisk 
strokovnih delavcev ZRSZ. 

o Pregled doseženih ciljev udeleženk: pregled pridobljenih socialnih, komunikacijskih in funkcionalnih 
kompetenc, ovrednotenje napredka in opredelitev nadaljnjih korakov. 

o Zagovorništvo, svetovanje in podpora udeleženkam pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in 
vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, 
spremljanje k potencialnim delodajalcem. 

 

Več: https://lu-jesenice.net/socialna-aktivacija/   
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