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CILJI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

�Povečati zaposljivost  RCS (ranljivih ciljnih skupin)

�Vzpostaviti pogoje za enakovredno udeležbo RCS na trgu 
dela

�Povečati stopnjo zaposlenosti RCS

�Povečati možnosti za zagotavljanje ustreznih delovnih 
mest in oblik zaposlitve

�Zaposlovati RCS v običajnem delovnem okolju in 
zagotoviti pogoje za tako zaposlovanje RCS

�Prerazporediti sredstva iz pasivnih v aktivne oblike na 
področju zaposlovanja RCS



KDO SPADA V RCS (Ranljivo ciljno skupino)

�Posameznik, katerega možnosti za najti, ohraniti, vrniti se in 
napredovati v ustrezni zaposlitvi so znatno zmanjšane.

�To so osebe:
– starejše od 50 let
– mlajši od 25 let brez ali z nizko stopnjo izobrazbe
– pripadniki romske skupnosti
– bivši odvisniki, vključeni v programe rehabilitacije
– bivši kaznjenci
– begunci 
– migranti
– druge ranljive skupine (invalidi, kategorizirani mladostniki…)



KAJ EU PRINAŠA ZA RCS

�Ukrepe, ki omogočajo vključitev RCS na področju zaposlovanja
�Individualno in specializirano obravnavo načrtovanih 
ukrepov (prilagajanje DM glede na sposobnosti)
�Podporne ukrepe pri zaposlovanju za udeleženca RCS in 
delodajalca (individualna zaposlitvena obravnava, financiranje 
izobraževanja oz. usposabljanja, rehabilitacije….)
�Spodbude pilotnim projektom (pokrivanje stroškov dela, 
potnih stroškov, zunanjih izvajalcev, usposabljanja, izvedbe 
informiranja, kritje drugih stroškov)
�Spodbude socialnim podjetjem (subvencija plače, 
odstopljeni prispevki, usposabljanje, stroški individualne 
obravnave vključenih, prilagoditve DM..)



KJE LAHKO ZAPOSLIMO RCS PO PILOTNEM PROJEKTU

�V normalnem oz. običajnem delovnem okolju

�V zaposlitvenem centru
– Zaposluje invalide, kategorizirane mladostnike izključno na zaščitenih DM
– Zaposlitveni center se financira iz javnih sredstev
– Zaposlovati mora imeti ustrezne strokovne delavce

�V invalidskem podjetju
– Je kapitalska družba posebnega pomena, ki je lahko profitna in neprofitna
– Status pridobi od ministra MDDSZ po predhodnem soglasju Vlade RS
– Zaposluje najmanj 40% invalidov od vseh zaposlenih
– Zaposlovati mora ustrezne strokovne delavce



SOCIALNO PODJETJE v SLO

�Po delovanju pilotnih projektov do cca 2011, se bodo začela 
v SLO ustanavljati SOCIALNA PODJETJA
�Značilnosti socialnih podjetij:

– Za pridobitev statusa, bo državna inštitucija dajala soglasje ob pripravi ustrezne 
vloge in izpolnjevanju pogojev za delovanje SP
– SP bo moralo delovati po tržnih načelih (prodaja storitev in izdelkov) 
– SP bo povezava med gospodarstvom in socialo
–SP bo lahko neprofitna ali profitna družba z omejitvijo višine dobička, ki se bo lahko 
izplačevala lastnikom družbe
– V EU so tudi tako imenovane socialne kooperative, v katere so vključene družbe oz. 
podjetja. Te kooperative so povezane tudi z združenji, cerkvijo….
– V SP se pogosto vključujejo tudi osebe s prostovoljnim delom
– SP se pogosto ustanavljajo tudi na nerazvitih področjih



DEJAVNOSTI V SOCIALNEM PODJETJU
�Izdelava enostavnega produkta, ki je tudi tržno dobro zasnovan
�Enostavne proizvodne dejavnosti (enostavna proizvodno-kooperantska 
dela na nezahtevnih strojih)
� Pakiranja za industrijo ali izdelkov kmetij…
� Zeleni program, čiščenje in urejanje okolice, domačij..
� Urejanje podarjenih (oblačil, materialov npr. pohištva..) za namen 
nadaljnje uporabe
� Razna rokodelska dela tradicionalnih obrti
� Oskrba, nega in pomoč starostnikom na domu
� Dostava toplih obrokov na dom, oskrba starejših z nabavo iz trgovin
� Pomoč v gospodinjstvu (varovanje otrok, čiščenje, pranje, likanje)
� Pomoč pri raznih kmetijskih delih



Želim vam uspešno delo na SP ob 
upoštevanju:

“Nikogar ne moreš naučiti nečesa, lahko le 
pomagaš, da spozna” /Galilei/


