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SOCIALNA VKLJUČENOST

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Že iz naslovne teme je razvidno, da bo tokratna številka namenjena Evropskemu socialnemu skladu s
poudarkom na temah socialne vključenosti in socialnega podjetništva.

Med ranljive skupine prebivalstva, ki se srečujejo z večjo
stopnjo tveganja socialne izključenosti in neenakih
možnosti, uvrščamo predvsem:

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi
družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in
prostovoljsko delo.

• ljudi z nizkimi dohodki, katerih preživetje je pogosto
odvisno od socialnih transferjev,

Na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu je Vlada
Republike Slovenije 25. 7. 2013 sprejela Strategijo
razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 2016, ki zagotavlja načrtovan razvoj socialnega
podjetništva v republiki Sloveniji za obdobje štirih let.
Na podlagi zakona je strategijo pripravil Svet za socialno
podjetništvo.

• invalide (invalidi brez statusa, s težjimi okvarami,
brezposelni)
• brezdomce (zdravstvene in stanovanjske tezave);
• Rome (brezposelnost, nizka stopnja izobrazbe, slabe
stanovanjske razmere);
• migrante, begunce in iskalce azila (nepoznavanje
jezika, zaposlitev, stanovanjski pogoji);
• otroke in mladostnike s težavami v odraščanju ter
druge ranljive skupine (žrtve nasilja, odvisniki, osebe s
težavami v duševnem zdravju ipd.)

Ključne naloge na področju socialne vključenosti ranljivih
ciljnih skupin so na področju ohranjanja in razvoja njihovih
posebnih kulturnih identitet. Zaskrbljivo je stanje glede
odnosa do drugačnosti, zaradi česar je povečana potreba
po razvoju kulturnega pluralizma. Z večanjem strpnosti in
uveljavitvijo multikulturalizma je pričakovati pozitivne
vplive na višanje delovne motivacije ljudi, kar bo
omogočalo
bolj
kakovosten
prispevek
socialnega
vključevanja ranljivih ciljnih skupin k razvoju slovenske
družbe, k dvigu kakovosti bivanja ter večji odprtosti in
privlačnosti Slovenije za priseljevanja in tuja vlaganja.

Strategija zajema analizo potreb in smeri možnega
razvoja socialnega podjetništva, strateške razvojne cilje
ter
glavna
področja
razvoja
socialnega
podjetništva, vlogo države in njenih institucij ter občin
pri izvajanju določene politike in doseganju
razvojnih ciljev.
Strategija vključuje tri strateške cilje:
1. povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva
in vedenje o načelih socialnega podjetništva,
2. nadgradnja obstoječega podpornega okolja za
podjetništvo ter
3. spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu
dela.
Osnovni namen te oblike podjetništva je opravljanje
tržne dejavnosti po posebnih načelih socialnega
podjetništva, ki so: enakopravnost članstva, sodelovanje
deležnikov pri upravljanju; premoženje, dobiček in
presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za namen
socialnega podjetništva in druge neprofitne namene;
delitev dobička ali presežkov prihodkov ni dopustna
oziroma je omejena; preglednost finančnega poslovanja
in notranje nadzorstvo nad materialnim in finančnim
poslovanjem; trajno delovanje v korist svojih članov,
uporabnikov in širše skupnosti; ustvarjanje novih
delovnih mest za ranljive skupine oseb ter opravljanje
družbeno koristnih dejavnosti.
Več informacij na naslednji povezavi.
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESS
PROJEKTI ZA MIGRANTE

Ciljni skupini migrantov sta namenjena dva projekta, ki jim nudita informacije, svetovanje in druge storitve:
1. projekt »Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil« ter
2. projekt »Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in
njihovih družin«.

Osrednji del prvega projekta je »INFO točka«,
preko katere Zavod RS za zaposlovanje
migrantom nudi svetovanje in osnovne sklope
informacij s področja zaposlovanja ter bivanja,
o postopkih za pridobitev dovoljenja za
samozaposlitev, ter o možnostih poklicnega
izobraževanja in dodatnega usposabljanja za
migrante ter njihove družinske člane za lažjo
integracijo. Projekt traja od aprila 2009 do
leta 2015, predvidena višina odobrenih
sredstev pa znaša 1.389.094,00 EUR.

Drugi projekt "Integracijski paket", dopolnjuje
INFO točko za migrante. Uvaja zagovornike
pravic migrantov, prosilcev za azil ter
beguncev, ki izvajajo terensko delo svetovanja
in so posredniki pridobljenega znanja med
strokovnjaki, prostovoljci iz različnih področij
do neposrednih ciljnih skupin (npr. glede pravic
delavcev ali postopkov pridobivanja delovnih
dovoljenj) in koordinatorja zagovornikov. Ob
koncu projekta bo oblikovan »certifikat
multikulturnosti«,
ki
bo
deloval
kot
uresničitev
menedžmenta
različnosti
in
korporativne družbene odgovornosti.

Foto: arhiv upravičenca
Nogometni turnir na festivalu
potekal že drugo leto zapored
povezali ljudje različnih držav
družili in izmenjali izkušnje ter
bogati.

Projekt "Integracijski paket", izbran na
Javnem razpisu za spodbujanje razvoja enakih
možnosti in socialne vključenosti na trgu dela,
se izvaja od leta 2010 in se bo zaključil ob
koncu leta 2013. Vrednost projekta je
297.983,59 EUR, izvaja pa ga ZSSS v
sodelovanju s Slovensko filantropijo.

multikulturnosti, ki je maja 2013
v organizaciji ZZZS. Na njem so se
in kultur, se med seboj spoznavali,
ponovno pokazali, da nas drugačnost

AKTUALNO
ZSSS bo v novembru 2013 izvedel
zaključno nacionalno konferenco
z nazivom Položaj migrantov v
Sloveniji.

Več informacij na www.zsss.si in www.ess.gov.si/tujci.
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESS
PROJEKT »ROMANI KAFENAVA«
Romska gostilna je projekt, s katerim želi koordinator EPEKA v
partnerstvu z Romskim društvom Romano Pralipe Maribor
vzpostaviti vzorčni primer prve Romske gostilne v Mariboru,
Sloveniji in EU. Romska gostilna Romani kafenava bo delovala
po principu socialnega podjetništva z namenom zaposlitve oseb
iz ranljivih skupin, v tem primeru Romske manjšine. Če bo
gostilna zaživela, se bodo s pomočjo njenega dobička
vzpostavile nove kar bo omogočilo zaposlitev še več Romov in
Romkinj.

V okviru projekta bo v gostilni, ki bo svoja vrata odprla
predvidoma v decembru 2013, zaposlenih pet pripadnikov
romske skupnosti. Tii bodo javnosti predstavili ne samo romsko
kulinariko, temveč tudi svoj jezik, umetnost in kulturo.
Sekundarne sinergije projekta so povečanje samozavesti
Romov, spodbujanje zdravega načina življenja pri Romih,
zmanjševanje predsodkov in stereotipov o Romih, razvoj
regije, povečanje enakopravnosti spolov pri etnični manjšini v
Sloveniji, širjenje znanja med Romi in spodbujanje učenja med
pripadniki romske skupnosti.
Projekt je bil izbran na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja
socialnega podjetništva II in traja od avgusta 2012 do avgusta
2015. Celotna vrednost projekta znaša 299.984,30 EUR.
Septembra 2013 je v Mariboru potekal Festival stare trte, na
katerem so pripadniki romske skupnosti, ki sodelujejo v
projektu, predstavili svojo kuhinjo in projekt javnosti. Več
informacij na http://www.epeka.si/index.php/sl/novice/355romska-gostilna.html.

PROJEKT »MCH TURIZEM«
Projekt izvaja Mreža MaMa,
njegov osnovni namen pa
je
razvijati
mladinski
turizem v okoljih, kjer so
vzpostavljeni
mladinski
centri s hostli in zanje
izvajati skupni marketing.
V okviru projekta se bodo aktivnosti pilotno izvajale v
Brežicah, Krškem in Trbovljah, dolgoročno pa bodo prenesene
tudi v ostala lokalna okolja. Projekt mlajšim od 25 let brez
zaključene srednješolske izobrazbe omogoča usposabljanje in
vključitev
v
projektne
aktivnosti,
trije
udeleženci
usposabljanja pa bodo po zaključku dobili tudi zaposlitev.
Projekt je bil izbran na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja
socialnega podjetništva II in traja od avgusta 2012 do avgusta
2014. Celotna vrednost projekta znaša 198.411,65 EUR.

www.eu-skladi.si

AKTUALNO
V okviru projekta sta bila v avgustu in
septembru organizirana brezplačna
pilotna mladinska tabora, prvi v
Zasavju (MCH Trbovlje, 23. – 25.
avgust), drugi pa v Posavju. V Zasavju
je potekal Knapland, osredotočen
predvsem na industrijsko zgodovino in
tradicijo te regije, v Posavju pa je
potekal
glasbeno-mladinski
tabor
ReactoRock. Namen takih taborov je v
lokalnih okoljih preizkusiti možnost
povezovanja različnih akterjev, krepiti
Mladinske centre s hostli ter hkrati tudi
mladinski turizem v Sloveniji.

Več informacij na http://www.mreza-mama.si/.
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESS
PROJEKT »DAN ZA PUNCE»

V okviru “Dneva za punce” podjetja povabijo dekleta na
»tipično moška« delovna mesta. Ta dan podjetja odprejo
svoja vrata dekletom iz zadnje triade osnovne šole,
organizirajo vodene oglede in na privlačen način
predstavijo naravoslovno-tehnične poklice ter posamezna
delovna mesta, kjer bi se dekleta lahko zaposlila po
uspešno zaključenem ustreznem izobraževanju. Projekt, v
okviru katerega potekajo tudi drugi seminarji in delavnice,
bo tako po eni strani bistveno prispeval k enakim
možnostim na trgu dela in zmanjševanju negativnih
stereotipov, po drugi strani pa tudi k večji aktivnosti
mladih žensk na trgu dela.

Projekt “Dan za punce” je bil izbran na Javnem razpisu
za spodbujanje razvoja enakih možnosti in socialne
vključenosti na trgu dela, izvaja pa ga Združenje
delodajalcev Slovenije v sodelovanju z GIZ-podjetnost.
Izvajati se je začel leta 2010, trajal pa bo do julija 2014.
Zanj je namenjenih 299.165,00 EUR.
Več informacij na http://www.danzapunce.si/.

Cilji projekta:
1. Osveščati, spodbujati in informirati mlade ženske
za lažje odločanje in izbiro tipično moških poklicev.
2. Osveščati podjetja o tem, da mlade ženske
predstavljajo potencial.
3. Osveščati podjetja, da naredijo delovna mesta bolj
atraktivna, prilagojena ženskam.
4. Dolgoročno prispevati k spreminjanju zakoreninjene
miselnosti ter odpravljanju stereotipov o tipično
moških in tipično ženskih poklicih.
5. Zavzemanje za enake možnosti na trgu dela, ciljno
usmerjanje v spodbujanje mladih žensk in s tem
korak naprej k socialni vključenosti. Z delavnicami
pa usmerjati v naravoslovno-tehnične poklice in s
tem olajšati dostop do zaposlitve.

Foto: arhiv upravičenca

AKTUALNO
V času prihajajočih jesenskih počitnic
bosta za osnovnošolska dekleta iz
zadnje triade v Ljubljani organizirani
dve brezplačni delavnici, in
sicer:
1. 29. 10. 2013 - Kaj naj
postanem?
2. 30. 10. 2013 - Priprava
mobilne aplikacije – Moj
osebni stilist.
Namen delavnic je dekleta na
sproščen način osveščati o tem,
kakšne možnosti imajo pri izbiri
poklicne poti.

Foto: Matevž Kostanjšek
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DOSEŽKI ESS DO SEDAJ …….
VEČ KOT 480.000 OSEB VKLJUČENIH V IZVAJANJE ESS, OD TEGA:

 več kot 600 mladih raziskovalcev v gospodarstvu, več kot 80 prehodov visokokvalificiranega
kadra v gospodarstvo,
 več kot 600 aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva,
 več kot 3.000 dijakov in študentov prejemalo regijske štipendijske sheme,
 več kot 14.000 samozaposlitev, 15.000 subvencioniranih delovnih mest za brezposelne, 3.000
oseb pridobilo nacionalno poklicno kvalifikacijo,
 več kot 360 gostujočih profesorjev in raziskovalcev,
 več kot 400 vzgojno-izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programov za
dostopnost in enake možnosti v vzgoji in izobraževanju, v katere je bilo posredno vključenih več
kot 53.000 otrok,
 več kot 3.000 ustvarjenih delovnih mest za ranljive skupine,
 več kot 700 novih storitev e-uprave,
 več kot 300 oseb izobraženih s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu,
 več kot 80 NVO vključenih v izvajanje projektov za krepitev NVO preko regionalnih in vsebinskih
mrež, preko katerih je bilo v izobraževanje in usposabljanje vključenih več kot 1300 oseb.
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NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad je izdalo v mesecu oktobru naslednje odločbe:

Evropski socialni sklad
1.
1.

Evropska sredstva za program Mentorstvo za mlade
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
potrdilo projekt »Mentorstvo za mlade«, ki je namenjen iskalcem
prve zaposlitve v starosti do 30 let. Namen programa je z
medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji
zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev. Skupna
okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti namenilo za program,
znaša 3,4 milijona evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad
prispeval 2,9 milijona evrov.
V okviru programa se bo spodbujalo delodajalca k prenosu znanj na
novozaposlene mlade, kar bo pripomoglo k pridobivanju praktičnih
delovnih izkušenj in konkretnih veščin, ki jih lahko mladi pridobijo le
na delovnem mestu ob pomoči usposobljenega mentorja.
Več na naslednji povezavi.

2.
1.

Evropska sredstva za učenje tujih jezikov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
izdalo odločbo za projekt Obogateno učenje tujih jezikov 20132015, ki bo prispeval k boljšemu sporazumevanju v tujih jezikih.
Projekt v vrednosti 700.000,00 EUR se sofinancira iz Evropskega
socialnega sklada v vrednosti slabih 600.000,00.
Projekt Obogateno učenje tujih jezikov 2013-2015 predstavlja
nadgradnjo uspešnih projektov iz prejšnjih obdobij in bo prispeval k
izboljšanju sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih. Izvajale se
bodo številne aktivnosti, ki bodo prispevale k razvijanju mehanizmov in
instrumentov za dvig jezikovne pismenosti oziroma učenja tujih
jezikov.
Več na naslednji povezavi.
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NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
Evropski sklad za regionalni razvoj
1.
1.
Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za Informacijski center Bohinjka.
Z uresničitvijo 1,4 milijona evrov vrednega projekta, za katerega bo
dobrih 900.000 evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj,
se bo turistom, obiskovalcem in lokalnemu prebivalstvu približal
pomen in vrednote najpomembnejšega in največjega zavarovalnega
območja Sloveniji.

Namen projekta je do julija 2015 vzpostaviti javno informacijsko–
izobraževalno središče za območje bohinjskega dela Triglavskega
narodnega parka na danes neustrezno izkoriščeni lokaciji in v
obstoječih objektih. Informacijski center Bohinjka v Stari Fužini bo
prispeval h krepitvi dodane vrednosti in zaposlenosti v turističnih ter z
njim povezanih storitvenih podjetjih.
Več na naslednji povezavi.

2.
1.

Evropska sredstva
Škocjanski zatok

za

objekte

v

Naravnem

rezervatu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za objekte v Naravnem rezervatu
Škocjanski zatok, ki bodo zaokrožili dokončno podobo naravnega
rezervata. Za projekt v skupni vrednosti 3,3 milijone evrov bo
približno 2,3 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni
razvoj.
Več na naslednji povezavi.

3.
1.

Spodbujanje razvoja novih produktov z evropskimi sredstvi
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
potrdilo »Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih
od 2013 do 2015 – RNP 2013«, za katerega je na voljo 30 milijonov
evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 25,5 milijona
evrov.
V sklopu izvajanja programa bo sofinanciran razvoj novih produktov v
letih 2013 do 2015 s strani podjetij.
Več na naslednji povezavi.
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
NOVO
1.

Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE
RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013

Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu
za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava
posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih ali
izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo
prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in
trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
Razpisana vrednost sredstev je 30.000.000,00 EUR.
Roki za prispetje prijav:
- 25. 11. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na prvem odpiranju,
- 6. 12. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na drugem odpiranju,
- 16. 12. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na tretjem odpiranju,

Več informacij:

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2013-10-25-Javno-povabilo-podjetjem-za-oddajo-prijav-in-sodelovanje-v--PROGRAMU-ZA-SPODBUJANJE-RAZVOJA-NOVIH-PRODUKTOV-V-LETIH-OD-2013-DO-2015---RNP-

AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad
1.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015
(DOLB 3)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB.
Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno
biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Razpisana sredstva: 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 11. 2013, morebitni ostali roki za oddajo
vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MGRT najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Roki za
oddajo vlog odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=905
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FOTOGRAFIJE FOTO NATEČAJA »Evropa skozi moj objektiv«

ZMAGOVALNA FOTOGRAFIJA – Sanacija
brežine Pod Ključem (Kohezijski sklad)
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OBVESTILA
Vsi, ki želite več informacij glede priprave delegiranih in izvajalskih aktov ter smernic v okviru evropske
kohezijske politike 2014-2020, lahko informacije najdete na naslednji povezavi.

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in
obveščanja javnosti o operaciji, se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti
pri organu upravljanja:


Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge
lahko pošljete na elektronski naslov obvescanje-tp.mgrt@gov.si.
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