Socialna aktivacija v Brežicah – pilotni projekt pod okriljem MDDSZ
in EU uspešno zaključen
V Brežicah je v času med 1.7.2018 in 30.6.2019 na lokaciji ZPTM Brežice potekal pilotni projekt
socialne aktivacije, ki ga je izvajalo Invalidsko podjetje Lumia d.o.o. in v katerega je bilo vključenih
skupaj 30 brezposelnih oseb, ki so bile dalj časa oddaljene od trga dela. Projekt, katerega
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, se je izvedel v
dveh polletnih ciklih, v vsako skupino je bilo vkjučenih 15 oseb iz brežiške občine.
S podporo programskih vsebin so udeleženci krepili veščine aktivnega vključevanja v družbo, tako na
področju dejavnega in samostojnega upravljanja z vsemi področji svojega življenja kot tudi načrtovanja
in izvajanja aktivnosti v smeri izboljšanja zaposlitvenih možnosti. Vsi udeleženci projekta so imeli
priložnost razvijati konkretne delovne veščine, skladno z njihovimi interesi in znanji pa jih je strokovni
tim usmerjal v konkretna usposabljanja na lokacijah pridruženih partnerjev, katerih skupna lastnost je
bila, da delujejo v javnem interesu in so z vso strokovno podporo pripravljeni prispevati k
opolnomočenju ranljivih skupin za uspešno delovno vključevanje (Dom upokojencev Brežice, Osnovne
šole Artiče, Cerklje ob Krki in Velika Dolina, Gimnazija Brežice, Knjižnica Brežice in ZPTM Brežice).
Podjetje Grieshaber Logistika d.o.o., pa je projektu zagotavljalo stalne delovne vzorce, na katerih so
udeleženci krepili delovne veščine in razvijali delovno osebnost.
V okviru kreativnih vsebin projekta so udeleženci obnavljali stare lesene izdelke in iz odpadnega lesa
izdelovali nove ter s tem prispevali k zaščiti okolja in trajnostnem razvoju.

»gajbice« iz lesa odpadnih palet s poslikavo

V času trajanja projekta so se zaposlili štirje udeleženci, šest se jih je po izteku vključilo v ukrepe APZ
pri delodajalcih (Usposabljanje na delovnem mestu in Učne delavnice), ena udeleženka je pridobila
NPK, šestnajst udeležencev pa se je takoj po zaključku projekta vključilo v funkcionalna usposabljanja.
Dve udeleženki sta na lokacijah ZPTM in Mestne hiše pripravili samostojni razstavi likovnih in
fotografskih del.
Na ravni projekta so izstopale tudi aktivnosti Zdravstvenega doma Brežice, ki je s strokovno skupino
Centra za krepitev zdravja v projektu vseskozi sodeloval s tematskimi preventivnimi delavnicami.

Fotografska razstava udeleženke Ljubice Vojinović v Mestni hiši Brežice

Ustanoviteljica invalidskega podjetja Lumia d.o.o. in strokovna vodja projekta, Doroteja Volovec, ocenjuje, da je k uspešni
izvedbi projekta izjemno prispevalo dobro regijsko medinstitucionalno sodelovanje koordinatork MDDSZ, Zavoda za
zaposlovanje OS Sevnica in CSD Brežice ter zanimanje, podpora in dobro sodelovanje z vodstvom ZPTM, s kabinetom župana
ter številnimi partnerskimi institucijami in podjetji na ravni brežiške občine.

