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Uvod 
Strateško partnerstvo »Mreža« (1.11.2019 – 31.1.2022) obravnava izziv socialne izključenosti 

različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev po principu 

»delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Partnerstvo je v mesecu marcu 2020 

izvedlo raziskavo med javnimi in nevladnimi organizacijami v občini Slovenske Konjice, Mestnih 

občinah Celje in Velenje. Analiza ankete, v kateri je sodelovalo 15 organizacij in institucij, za Mestno 

občino Velenje je pokazala različne potrebe pri različnih ranljivih skupinah. Na osnovi tega je bil v 

Velenju pripravljen akcijski načrt, s katerim so bili seznanjeni različni deležniki v okolju, tako Mestna 

občina Velenje kot tudi vse organizacije in institucije, ki so sodelovale pri anketi. Ugotovljeno je 

bilo, da se organizacije in institucije ne zavedajo, kakšne raznolike aktivnosti lokalno okolje 

dejansko ponuja. Iz tega razloga so partnerji iz Velenja (Andragoško društvo Univerza za III. 

življenjsko  obdobje, Zavod Uspešen.si in Društvo Novus) pripravili dokument, ki zajema pregled 

aktivnosti obstoječih društev, organizacij in institucij v lokalnem okolju in so namenjene ranljivim 

ciljnim skupinam.1  

Pregled obstoječih ponudnikov in aktivnosti za ranljive ciljne skupine v Mestni občini Velenje je bil 

izveden v obdobju od avgusta do decembra 2020. Pregled se je pripravil na osnovi analize 

sekundarnih virov, spletnih predstavitev in socialnih omrežij, ki jih navajajo organizacije in 

institucije kot njihov glavni komunikacijski in informacijski kanal. V analizi so zabeležene vse 

aktivnosti (stanje na dan 30.11.2020), ki jih imajo posamezne organizacije in institucije navedene 

oziroma napovedane za leto 2020. V prilogi dokumenta so navedeni vsi kontakti analiziranih 

subjektov, kar omogoča hitrejši dostop do posamezne organizacije oziroma institucije.   

Ta pregled ponazarja, da je ponudba za različne ciljne skupine v Mestni občini Velenje zelo 

raznolika. Obenem je zaznati visoko razpršenost ponudbe in pomanjkljivosti v komunikaciji le-te, 

saj pogosto podatki o aktualnih dogodkih niso takoj vidni oziroma so vidni le npr. članom 

organizacije. Ponekod pa dejanskih navedb žal ni bilo moč najti.  

 

 

 
1 Profitne dejavnosti so izvzete iz pregleda. Pridržujemo si pravico do nepopolnosti seznama zaradi nedostopnosti do 
informacij. Kontakti podatki in povezave do posameznih organizacij in institucij se nahajajo v prilogi dokumenta. 

http://www.drustvo-novus.com/mreza/celostna-analiza-velenje.pdf
http://www.drustvo-novus.com/mreza/an---velenje---2020-06-28.pdf
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1. Ranljiva ciljna skupina: Osnovnošolski otroci 

1.1. Kvalitetno preživljanje prostega časa med počitnicami 

1.1.1. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE  

 

OPIS 

VEČGENERACIJSKI CENTER VELENJE - PLANET GENERACIJ: Počitniški most in organizirano občasno 
varstvo otrok 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Poletne počitniške igrarije v Planetu generacij od ponedeljka do petka, med 9. in 14. uro, 
od  1.7.2020 

• Zimske počitniške igrarije v Planetu generacij:  
o Izdelava pustnih mask 24. 2. 2020 
o Pustna zabava; kulinarična delavnica  25. 2. 2020 
o Turnir v namiznem nogometu; igranje družabnih iger   26. 2. 2020 
o Ogled filma  27. 2. 2020 
o Igre na prostem  28. 2. 2020   

STROŠKI  

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 
Ni omejitev. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada; 11 lokalnih skupnosti v Savinjski regiji 

 

1.1.2. DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV  

OPIS 

Izvajanje športnih, kreativnih ter drugih delavnic za otroke. Počitniške dejavnosti za otroke na 
prostem. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

počitniške dejavnosti za otroke na prostem (prvomajske počitnice) 
počitniške dejavnosti za otroke na prostem (med poletnimi počitnicami) 

 

STROŠKI  

Vse aktivnosti so brezplačne. 
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POGOJI/OMEJITVE 

Za otroke starejše od 3 let. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje 

 

1.1.3. DRUŠTVO NOVUS  

OPIS 

PROJEKT: CENTER ZA DRUŽINE HARMONIJA: IZVAJANJE POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE – 
organiziran program aktivnega preživljanja šolskih počitnic (družabne, socialne in gibalne igre, 
igre za krepitev ekipnega duha, ustvarjalne in računalniške delavnice) 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Zimske aktivne počitnice za otroke: 24. 2. - 28. 2. 2020 

• Poletne aktivne počitnice za otroke: 29. 6. 2020 – 3. 7. 2020 

• Poletne aktivne počitnice za otroke: 6. 7. 2020 – 10. 7. 2020 

• Poletne aktivne počitnice za otroke: 24. 8. 2020 – 28. 8. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Otroci od 1. do 6.razreda. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 
Občina Šmartno ob Paki 

 

1.1.4. DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE  

OPIS 

Izvajanje taborjenj in aktivnosti v naravi za tabornike. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Nekoč je bilo jezero  30. 10. 2020 

• MČ tabor v Velenju  6. 7. - 10. 7. 2020 

• Taborjenje 2020  9.7. - 18. 7. 2020 
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STROŠKI 

• Letna članarina – 30€ 

• Nekoč je bilo jezero - brezplačno    

• MČ tabor v Velenju – 25€ 

• Taborjenje 2020  - 135€ 

POGOJI/OMEJITVE 

• MČ tabor v Velenju – taborniki od 1. do 4. razreda 

• Taborjenje 2020  - taborniki od 5. do 9.razreda 

• GG Zimovanja 2019/20 – taborniki od 5. do 9. razreda 

• Ribno 2019 – taborniki 

PROGRAM SOFINANCIRA 

Mestna občina Velenje 

 

1.1.5. MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE  

OPIS 

• »Mladi za mlade«: je združenje aktivnih in upokojenih pedagoških, zdravstvenih in drugih 
delavcev, študentov in dijakov, ki se prostovoljno odločajo za različne oblike dela z mladimi. 
Oblike dela so: letovanja, dnevna taborjenja, ustvarjalne delavnice, izleti, počitniške delavnice, 
srečanja otrok in mladih 

• Počitniške aktivnosti – aktivno preživljanje jesenskih, zimskih in prvomajskih počitnic v Vili 
Rožle  

• Gledališče za poredne mulčke – Vsake zimske počitnice v Vili Rožle poteka večdnevna 
gledališka delavnica 

• Počitniško varstvo – projekt se izvaja v sodelovanju s Športno zvezo Velenje in Mladinskim 
centrom Velenje. Poteka med 1. julijem in 31. avgustom, torej vseh 9 počitniških tednov.  

• Letovanje otrok na morju – Letovanje otrok in mladostnikov na morju je program, ki ga naša 
zveza uspešno izvaja že več kot pet desetletij. Cilj je, da bi čim več otrok, še zlasti zdravstveno 
in socialno šibkih, preživelo vsaj del počitniških dni brezskrbno, v zdravem okolju, v prijetni 
družbi, ob igri, rekreaciji in zabavi, brez mobilnih telefonov in računalnikov 

• Počitniški živ-žav – MZPM Velenje se v času poletnih počitnic, od ponedeljka do petka, v 
dopoldanskem času, s pomočjo animatork in animatorjev (dijakov in dijakinj, študentk in 
zaposlenih), pripravi program pri Vili Rožle v Sončnem parku (Poletni živ-žav). Dijaki in 
dijakinje iz projekta »Čisto moje Velenje« in dijaki iz Šoštanja preko občinskega projekta 
počitniškega dela pomagajo pri izvedbi teh dejavnosti.   
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• Sončno mesto v Sončnem parku in v Vili Rožle – program zveze, ki se izvede zadnji teden 
poletnih počitnic. Dnevni tabori so namenjeni otrokom od 6. leta starosti dalje, ki se težje za 
več dni ločijo od doma, vendar se radi družijo z vrstniki, spletajo nova prijateljstva in aktivno 
preživljajo svoj prosti čas. Tabor vsako leto poteka na drugo temo, z različnimi gosti in izleti v 
naravo. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Dnevni tabor Sončno mesto   28. 8. 2020 

• Športni tabor v Gozdni šoli Mozirje - Veter v laseh    12. 08. 2020 

• Poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev iz MO Velenje 

STROŠKI 

• Letovanje otrok na morju je subvencionirano glede na odstotek prihodkov v 
gospodinjstvu.  

• Počitniške aktivnosti in počitniško varstvo se plačajo približno 20€/teden, s čimer se 
pokrije prehrana za otroke. 

POGOJI/OMEJITVE 

• Letovanje na morju je namenjeno zdravstveno in socialno šibkejšim otrokom. 

• Počitniško varstvo je namenjeno otrokom zaposlenih staršev, otrok pa mora biti 
vključen v osnovnošolsko izobraževanje (od 1. do 5. razreda OŠ) 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; Frizerski studio in brivnica Marko Hriberšek; Dekorativa Cehner – Velenje; 
GA+ kuhinje; Festival Velenje; Lekarna Velenje; Mladinski center Velenje; CPU Velenje; Plastika 
Skaza, d.o.o.; Hermi, d.o.o.; Esotech; Odreži drugačnost; Rotary klub Velenje; Muzej Velenje; PUP 
Saubermacher; Zveza prijateljev mladine Slovenije; Knjižnica Velenje; Občina Šoštanj; Občina 
Šmartno ob Paki; Mega M, d.o.o.; Lidl Velenje 

 

1.1.6. MLADINSKI CENTER VELENJE 

OPIS 

Poletni počitniški program V SREDIŠČU MLADIH IN OTROK (SMO): 
o Vključitev otrok v pet dnevni INDIJANSKI TABOR v mesecu juliju (lokacija: v naravi - 

letni kino ob Škalskem jezeru) 
o Vključitev otrok (od 1. do 5. razreda)  v POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO v mesecu 

avgustu. Projekt se izvaja v sodelovanju s Športno zvezo Velenje in  MZPM. 
o Vključitev otrok (od 1. do 5. razreda)  v Di(v)jaške počitnice v mesecu februarju 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO                                              

• Počitniška online delavnica   27. 10. 2020 

• Indicamp 2019  1. 7. – 5. 7. 2019  med  9.00 in 15.00 (2020 – ODPADE ZARADI COVID 
UKREPOV) 
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• Di(v)jaške počitnice: 23. - 27. 2. 2020 
 

STROŠKI 

• 35 EUR za cel teden ali 10 EUR za posamezne dneve (vključuje vse aktivnosti, pijačo, 
malico in kosilo) 

• Za otroke iz socialno šibkejših družin brezplačno. 

POGOJI/OMEJITVE 

• POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO : otroci od 1. do 5.razreda 

• Program SREDIŠČE MLADIH IN OTROK je namenjen otrokom, mladostnikom in njihovim 
bližnjim. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; Festival Velenje; Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti; 
Rdeča dvorana šrz Velenje; Muzej Velenje; Šolski center Velenje; Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti; Urad za mladino; Ministrstvo za kulturo; Erasmus+; Zavod za 
razvoj mobilnosti; Evropski socialni sklad 

 

1.1.7. ŠALEŠKA ZVEZA TABORNIKOV – REGIONALNA SKAVTSKA ZVEZA 

OPIS 

Izvajanje taborjenj in aktivnosti v naravi za tabornike. 

• RJZ – ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE 

• RHP – ROD HUDI POTOK ŠMARTNO OB PAKI 

• RTV – ROD TOPLI VRELEC TOPOLŠICA 

• RLG – ROD LILIJSKI GRIČ PESJE 

• RMS – ROD MRZLI STUDENEC SAVINJA 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• 25.06.2020 - 23.08.2020: tedenske poletne aktivnosti; vsak teden za različno skupino 
tabornikov oz. drugi rod 

STROŠKI 

• Letna članarina – 30€ 

• Taborjenja 2020  - 135€ 

POGOJI/OMEJITVE 

Taborniki 

PROGRAM SOFINANCIRA 

Mestna občina Velenje 
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1.1.8. ŠPORTNA ZVEZA VELENJE 

OPIS 

POLETNI ŠPORTNI TABOR ZMAGA KUŠTRINA: Namen programa je kvalitetno in aktivno 
preživljanje prostega časa otrok med poletnimi počitnicami. Gre za tedensko varstvo otrok z 
raznovrstnimi športno-zabavnimi vsebinami, kjer se otroci seznanijo z različnimi športnimi 
panogami in se v njih tudi preizkusijo. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• 17.8.2020 - 21.8.2020 

• 24.8.2020 - 28.8.2020 

STROŠKI 

50€ na teden za vse aktivnosti z vključenim kosilom.  

POGOJI/OMEJITVE 

Program je namenjen otrokom od 6. do 12. leta starosti, neodvisno od njihovega predznanja 
različnih športnih panog. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; Športna zveza Velenje; Fundacija za šport; Rdeča dvorana šrz Velenje 

 

1.2. Organizirane prostočasne aktivnosti v času roditeljskih sestankov 

1.2.1. DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV  

OPIS 

Učna pomoč in ostale prostočasne dejavnosti na osnovnih šolah (OŠ Šalek in OŠ Miha Pintar 
Toledo). 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Učna pomoč in ostale prostočasne dejavnosti na šolah OŠ Šalek (vsak torek) in OŠ Miha Pintar 
Toledo (vsako sredo) ter v Mestni knjižnici Velenje (vsak 1.ponedeljek v mesecu) 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

• Otroci od 3.leta dalje 

• Na vse aktivnosti so vabljeni tudi starši. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje 
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1.2.2. DRUŠTVO NOVUS  

OPIS 

Od meseca januarja  2020 je vzpostavljen program varstva otrok v času roditeljskih sestankov, v 
obliki delavnic za otroke na šoli, kjer poteka roditeljski sestanek in sicer za  OŠ Mihe Pintarja 
Toleda Velenje, OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ Gorica Velenje, OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ 
bratov Letonja Šmartno ob Paki. 
Program je ustavljen zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Program je bil ustavljen zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19. 

STROŠKI  

Vse aktivnosti so brezplačne. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 
Občina Šmartno ob Paki 

 

1.2.3. MLADINSKI CENTER VELENJE 

OPIS 

Vsak teden od ponedeljka do četrtka: pomoč pri učenju in domačih nalogah, interaktivne igre, 
kuharske, glasbene, ustvarjalne delavnice, družabne in športne igre, drsanje in po dogovoru 
brezplačno varstvo otrok. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ponedeljek – četrtek, od 13.00 do 20.00 ure 

• POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH; MALA BORILNICA, DRUŽABNE IGRE   
31. 3., 24. 3., 17. 3., 10. 3., 3. 3., 25. 2., 18. 2., 11. 2., 4. 2. 2020 

• POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH; KUHARSKA DELAVNICA, DRUŽABNE IN 
ŠPORTNE IGRE   
30. 3., 23. 3., 9. 3., 2. 3., 24. 2., 17. 2., 10. 2., 3. 2., 28. 1., 21. 1., 14. 1. 2020 

• Turnir v ročnem nogometu  28. 3. 2020 

• POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH; GIBANJE NA PROSTEM, DRUŽABNE IGRE  
26., 19. 3. 2020 

• POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH; USTVARJALNA DELAVNICA, ŠPORTNI 
TURNIRJI  
18. 3., 11. 3., 4. 3., 26. 2., 19. 2., 12. 2., 5. 2., 29. 1., 22. 1., 15. 1., 9. 1. 2020 

• POMOČ PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH; "GREMO SE DRSAT" in DRUŽABNE IGRE 
12., 5. 3., 27. 2., 20. 2., 13. 2., 6. 2., 30. 1., 23. 1., 16. 1., 9. 1. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne 
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POGOJI/OMEJITVE 

Mlajši osnovnošolski otroci. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; Festival Velenje; Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti; 
Rdeča dvorana šrz Velenje; Muzej Velenje; Šolski center Velenje; Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti; Urad za mladino; Ministrstvo za kulturo; Erasmus+; Zavod za 
razvoj mobilnosti; Evropski socialni sklad 

 

1.3. Aktivnosti za spodbujanje sprejemanja različnosti in medkulturnosti 

1.3.1. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE  

OPIS 

VEČGENERACIJSKI CENTER VELENJE - PLANET GENERACIJ 

• Slovenščina malo drugače za priseljenske družine 

• Povezovalne delavnice za preprečevanje stigmatizacije, izolacije in aktivno povezovanje 
različnih generacij 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

− Dan migrantskega filma 19. 6. 2020 

− Kuba - dežela tisočerih obrazov 17. 4. 2020 

− Dan za spremembe - dan za povezovanje 7. 4. 2020 

STROŠKI 

Ni navedb. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni navedb. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada; 11 lokalnih skupnosti v Savinjski regiji 
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1.3.2. BOŠNJAŠKO MLADINSKO KULTURNO DRUŠTVO  

OPIS 

Promocija in informiranje lokalne ter širše javnosti o pomenu medkulturnega sodelovanja/inkluzije 
manjšinskih skupnosti ter njihovo povezanost z večinsko kulturo. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Širi, širi vezeni peškiri – vsakoletni otroški folklorni festival  - 12.10.2020  
Vsakoletni festival, kjer najmlajši člani iz različnih kulturnih društev predstavijo svojo 
kulturo skozi igre, običaje, glasbo… nato »vez prijateljstva« raznašajo po ulicah Velenja; 
udeležijo se društva različnih držav; letos je potekal preko spleta. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni omejitev. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Širi, širi vezeni peškiri sofinancira Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Mestna 
občina Velenje 
 

1.3.3. DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV  

OPIS 

Cilj društva je z izvajanjem programov in projektov za različne, predvsem ranljive skupine 
prebivalstva, v okolju prispevati k zagotavljanju enakosti, družbene pravičnosti, socialne 
vključenosti in posledično višje kakovosti življenja ranljivih skupin prebivalstva.  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Ure pravljic v Srbskem jeziku v Mestni knjižnici Velenje –  vsak 1.ponedeljek v mesecu  

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Za otroke starejše od 3 let. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje 
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1.3.4. INŠTITUT INTEGRA 

OPIS 

E-CIVELES: 

V projektu e-Civeles združujejo univerze, raziskovalni centri in organizacije za izobraževanje 

odraslih, kjer razvijajo socialne modele, v katerih lahko državljani okrepijo medgeneracijsko 

komunikacijo in kulturno zavest med ljudmi iz različnih kulturnih kontekstov. 

 

SOCIALNA VKLJUČENOST: 

S programom socialne vključenosti, ki so ga izoblikovali in razvili v INTEGRI sledijo inkluzivnosti z 

upoštevanjem najnovejših dognanj na področju socialne in zaposlitvene rehabilitacije. Teoretična 

osnova programa izhaja iz globalne teorije preprečevanja socialne izključenosti in marginalizacije 

posameznikov in skupin, praktična pa v delovno-okupacijsko naravnanem modelu, ki služi socialni 

krepitvi posameznika, ob hkratnem pridobivanju in utrjevanju delovnih spretnosti in veščin. 

 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ni navedb. 

STROŠKI 

Ni navedb. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni navedb. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 

1.3.5. MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE  

OPIS 

OTROŠKI PARLAMENT   

Otroški parlamenti so programi vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo (Otroški parlamenti 
delujejo v obliki zasedanj (razprav), ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem.  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• OTROŠKI PARLAMENT: 
o 30. 9.2020: Narat, Rosič: Participacija otrok v Sloveniji – ugotovitve orodja 

Sveta Evropa za oceno participacije otrok v Sloveniji – Ugotovitve 
implementacije orodja Sveta Evrope za oceno participacije.  

o Od 9. 4. do 3. 5. 2020 je potekala izmenjava mnenj o temi Otroškega 
parlamenta preko spletne platforme OPIN.ME 



 

 
16 

 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Osnovnošolci. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO  

Mestna občina Velenje; Frizerski studio in brivnica Marko Hriberšek; Dekorativa Cehner – Velenje; 
GA+ kuhinje; Festival Velenje; Lekarna Velenje; Mladinski center Velenje; CPU Velenje; Plastika 
Skaza, d.o.o.; Hermi, d.o.o.; Esotech; Odreži drugačnost; Rotary klub Velenje; Muzej Velenje; PUP 
Saubermacher; Zveza prijateljev mladine Slovenije; Knjižnica Velenje; Občina Šoštanj; Občina 
Šmartno ob Paki; Mega M, d.o.o.; Lidl Velenje 

 

1.3.6. ZAVOD KROG VELENJE 

OPIS 

Razvojne aktivnosti, povečini usmerjene k ženskam in otrokom, ranljivim skupinam na Zahodnem 
Balkanu, Bližnjem Vzhodu in Ugandi. S strokovnim znanjem in odličnim poznavanjem tematike 
izvaja socialne programe, ki prispevajo k  

• izboljšanju življenjskih razmer ljudi  

• pripomorejo k boljši vključenosti v družbo  

• zmanjšanju diskriminacije.  

Skozi program učenja slovenskega jezika in kulture se ženskam omogoči boljše vključevanje v 
socialno okolje.  

Organizirane ustvarjalne delavnice za priseljence s področja Zahodnega Balkana , kjer razvijajo 
ustvarjalnost ter krepijo mehke veščine.  

Ob podpori MOV in JSKD (Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti) OE Velenje 
organizira prvi tovrstni festival »Od potice do baklave« v Velenju. Dogodek povezuje pripadnike 
različnih etničnih skupnosti na področju kulture in jim omogoča, da se predstavijo širši publiki v 
multikulturnem Velenju. 

Razvojni projekt »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v 
Libanonu«, 2020-2022 

Razvojni projekt  »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, 2018-2020 

 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Projekt v katerem je Zavod Krog več kot 500 egiptovskim otrokom razdelil šolske torbe 
in šolske potrebščine  (v sodelovanju s Humanitarnim odzivnim centrom)    4.11.2020 
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• Projekt v katerem pogajao otrokom in socialno šibkejšim v Libanonu (v sodelovanju s 
tamkajšnjo organizacijo Nabaa)    31.10.2020 

• SLOGA - Teden globalnega učenja je svetovna pobuda za ozaveščanje in poziv k 
skupnemu premisleku o našem svetu. V tej skupni akciji globalno učenje uporabimo 
kot orodje solidarnosti in sprememb.   16. – 20.11.2020 

• DELAVNICE V EGIPTU - delavnice Otrokove pravice  in Nase pravice za otroke v Egiptu 
ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS    25.10.2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Program je namenjen ranljivim skupinam, priseljencem oz. pripadnikom različnih etničnih 
skupnosti. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Donacije; Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti; Ministrstvo za zunanje zadeve RS; 
Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije; Vlada RS 

 

1.4. Podpora pri kariernem odločanju 

1.4.1. CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE  

OPIS 

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Poklicna orientacija). 
Organizacija delovne prakse za učence 9. razreda, evalvacija delovnih sposobnosti in svetovanje 
mladostniku pri izbiri srednje šole, prehodu na trg dela in učenju. Poklicno usmerjanje za 
devetošolce poteka od oktobra do aprila. Učenci v tem času izdelajo poklicni načrt, in sicer s 
pomočjo vprašalnikov in aplikacije KAM IN KAKO, informativnih obiskov srednjih šol, tutorstvom 
bivših učencev CVIU Velenje, pogovorov s šolsko psihologinjo, obiskom Zavoda za zaposlovanje 
RS, enotedenske delovne prakse, po zaključku katere samoevalvirajo delovne sposobnosti. 

Strokovni center VSI je projekt Savinjsko – Zasavsko – Koroške regije 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Poklicno usmerjanje v 9. razredu     19.10.2020 

STROŠKI 

Brezplačno. 

POGOJI/OMEJITVE 

9.razredi CVIU; storitve so količinsko omejene glede na finančne in kadrovske zmožnosti projekta. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Evropski socialni sklad; Strokovni center VSI 
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1.4.2. DRUŠTVO NOVUS 

OPIS 

PROJEKT (2019-2022): Karierni center za mlade - VšečKAM in GREM (Enota Velenje) 

Cilji projekta so  naslednji: opolnomočenje šolajoče mladine za samospoznavanje in načrtovanje 
kariere, opolnomočenje staršev za podporo otrokom pri raziskovanju in načrtovanju kariere, 
izboljšanje odzivnosti mladih na potrebe na trgu dela, okrepitev kompetenc svetovalnih delavcev 
za izvajanje karierne orientacija za šolajočo mladino, vpeljevanje inovativnih in kreativnih 
pristopov pri izvajanju karierne orientacije za šolajočo mladino. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

V letu 2020 izvedenih 168 dogodkov za šolajočo mladino, starše in strokovne delavce. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Šolajoča mladina 6-19 let, starši šolajoče mladine, strokovni delavci osnovnih in srednji šol.  

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. 

 

1.4.3. MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 

OPIS 

Tema otroških parlamentov v šolskem letu 2020/2021 se nadaljuje iz preteklega leta: Moja 
poklicna prihodnost. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO: 

OTROŠKI PARLAMENT: 

• 30. 9.2020 : Narat, Rosič: Participacija otrok v Sloveniji – ugotovitve orodja Sveta 
Evropa za oceno participacije otrok v Sloveniji – Ugotovitve implementacije orodja 
Sveta Evrope za oceno participacije.  

• Od 9. 4. do 3. 5. 2020 je potekala izmenjava mnenj o temi Otroškega parlamenta 
preko spletne platforme OPIN.ME 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Osnovnošolski otroci. 
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PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; Frizerski studio in brivnica Marko Hriberšek; Dekorativa Cehner – Velenje; 
GA+ kuhinje; Festival Velenje; Lekarna Velenje; Mladinski center Velenje; CPU Velenje; Plastika 
Skaza, d.o.o.; Hermi, d.o.o.; Esotech; Odreži drugačnost; Rotary klub Velenje; Muzej Velenje; PUP 
Saubermacher; Zveza prijateljev mladine Slovenije; Knjižnica Velenje; Občina Šoštanj; Občina 
Šmartno ob Paki; Mega M, d.o.o.; Lidl Velenje 
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2. Ranljiva ciljna skupina: Mladi stari od 15. do 29. let 

2.1. Aktivnosti za spodbujanje sprejemanja različnosti in medkulturnosti 

2.1.1. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE  

OPIS 

VEČGENERACIJSKI CENTER VELENJE – PLANET GENERACIJ 

• Slovenščina malo drugače za priseljenske družine 

• Povezovalne delavnice za preprečevanje stigmatizacije, izolacije in aktivno povezovanje 
različnih generacij 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Dan migrantskega filma 19. 6. 2020 

• Kuba - dežela tisočerih obrazov 17. 4. 2020 

• Dan za spremembe - dan za povezovanje 7. 4. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 
Program je namenjen:  

• osebam, zlasti otrokom in mladim, ki tvegajo socialno izključenost 
• starejšim, zlasti tistim iz socialno ogroženih okolij, 
• migrantskim in begunskim posameznikom in družinam, zlasti otrokom ter mladim iz teh 

družin 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada; 11 lokalnih skupnosti v Savinjski regiji 

DRUGI PROJEKTI IN PROGRAMI 

• ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV Slovenščina za tujce 

• Učenje slovenščine v središču za samostojno učenje 

• Priprave na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni 

• Individualni tečaji slovenskega jezika 

Za vse, ki niso upravičeni do udeležbe v programu Začetna integracija priseljencev, na željo 

organiziramo individualno izobraževanje. Obseg in vsebino kandidati določijo sami, prav tako 

termin izvedbe. 
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• SREDIŠČE MEDKULTURNEGA DIALOGA VELENJE 

• Finančna pismenost za tujce - namenjena je priseljencem, ki želijo osvežiti znanje na 

področju financ kot tudi tistim, ki so na tem področju malo šibkejši.  

• Predstavitev priročnika za delo z migranti 

• Filmski večer z migrantsko tematiko - namenjena je vsem, ki jih zanima druga kultura, 

ki jih zanima s kakšnimi izzivi se srečujejo migranti, ki zapustijo domovino. Ogledali si 

bomo film Druga stran upanja, ki na hudomušen način prikazuje migranta, ki želi 

zaživeti na Finskem in pri tem naleti na različne izzive. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Izpit iz slovenščine na osnovni ravni  14. 9. 2020 

STROŠKI 

Cena izpita iz slovenščine na osnovni ravni znaša 128,10 € 

POGOJI/OMEJITVE 

• Priprave na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni so namenjene kandidatom, ki želijo 

pristopiti k izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni. 

• Individualni tečaji slovenskega jezika so namenjeni vsem, ki niso upravičeni do udeležbe v 

programu Začetna integracija priseljencev. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Slovenščino za tujce: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Evropski socialni sklad 

Središče medkulturnega dialoga: Ministrstvo za notranje zadeve; Evropska unija iz sklada za azil, 
migracije in vključevanje 

 

2.1.2. BOŠNJAŠKO MLADINSKO KULTURNO DRUŠTVO 

OPIS 

Promocija in informiranje lokalne ter širše javnosti o pomenu medkulturnega 
sodelovanja/inkluzije manjšinskih skupnosti ter njihovo povezanost z večinsko kulturo. 

• Pogovori s kandidati za župana – problematika bošnjaške etnične skupnosti v Velenju in 
poziv ter informiranje (na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za 
stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS…) 

• Ob občinskem prazniku - Beremo skupaj in Tednu vseživljenjskega učenja je v sodelovanju 
z velenjski muzealci pripravljen poseben večer, posvečen bralni kulturi različnih etničnih 
skupnosti, ki živijo v Velenju. 
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ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Pogovor z Benjaminom Strozakom o problematiki bošnjaške etnične skupnosti v Velenju 
7.9.2020 Pogovor z Darkom Koželjem o problematiki bošnjaške etnične skupnosti v 
Velenju 9.9.2020 

• Beremo skupaj  2. 10. 2020 

STROŠKI 

Mesečna članarina 5€. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni omejitev. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ni navedb. 

 

2.1.3. DRUŠTVO NOVUS   

OPIS 

PROJEKT SPIN (2019-2022) 

• Slovenščina na kratko: Tečaj učenja slovenskega jezika za lažje vključevanje zaposlenih v 
slovenski trg dela. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Tečaj slovenščine za tujce (20 ur): 

• 30.6.2020 – 23.7.2020 

• 24.9.2020 – 22.10.2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Zaposleni. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS; Evropski socialni sklad; Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

2.1.4. MLADINSKI CENTER VELENJE  

OPIS 

• WE NEED TO TALK -  v sodelovanju z Gledališčem Velenje ustvarjena gledališka predstava 
na temo medvrstniškega nasilja, spolnih in fizičnih zlorab, o posledicah in (ne)moči 
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ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Pogovor: Več kot tujci  12. 3. 2020 

• Mladi za Veleje spet premikamo meje / 3. mladinska strategija (2021 - 2025) - DELAVNICA 
za MLADE  7. 3. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Mladi. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 
Erasmus; Mladi v akciji 

 

2.1.5. ZAVOD KROG VELENJE 

OPIS 

Razvojne aktivnosti, povečini usmerjene k ženskam in otrokom, ranljivim skupinam na Zahodnem 
Balkanu, Bližnjem Vzhodu in Ugandi. S strokovnim znanjem in odličnim poznavanjem tematike 
izvaja socialne programe, ki prispevajo k  

• izboljšanju življenjskih razmer ljudi  

• pripomorejo k boljši vključenosti v družbo  

• zmanjšanju diskriminacije.  

Skozi program učenja slovenskega jezika in kulture se ženskam omogoči boljše vključevanje v 
socialno okolje.  

Organizirane ustvarjalne delavnice za priseljence s področja Zahodnega Balkana , kjer razvijajo 
ustvarjalnost ter krepijo mehke veščine.  

Ob podpori MOV in JSKD (Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti) OE Velenje 
organizira prvi tovrstni festival »Od potice do baklave« v Velenju. Dogodek povezuje pripadnike 
različnih etničnih skupnosti na področju kulture in jim omogoča, da se predstavijo širši publiki v 
multikulturnem Velenju. 

Razvojni projekt »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v 
Libanonu«, 2020-2022 

Razvojni projekt  »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, 2018-2020 

 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Projekt v katerem je Zavod Krog več kot 500 egiptovskim otrokom razdelil šolske torbe in 
šolske potrebščine  (v sodelovanju s Humanitarnim odzivnim centrom)    4.11.2020 
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• Projekt v katerem pogajao otrokom in socialno šibkejšim v Libanonu (v sodelovanju s 
tamkajšnjo organizacijo Nabaa)    31.10.2020 

• SLOGA - Teden globalnega učenja je svetovna pobuda za ozaveščanje in poziv k skupnemu 
premisleku o našem svetu. V tej skupni akciji globalno učenje uporabimo kot orodje 
solidarnosti in sprememb.   16. – 20.11.2020 

• DELAVNICE V EGIPTU - delavnice Otrokove pravice  in Nase pravice za otroke v Egiptu ob 
podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS    25.10.2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Program je namenjen ranljivim skupinam, priseljencem oz. pripadnikom različnih etničnih 
skupnosti. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Donacije; Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti; Ministrstvo za zunanje zadeve RS; 
Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije; Vlada RS 

 

2.2. Preventivne aktivnosti/delavnice na področju prometne varnosti 

2.2.1. MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE 

OPIS 

Društvo članom omogoča razvijanje pozitivne identitete, ustvarjanje specifične kulture gluhih, 
uporabo svojega jezika, svoje socialno okolje in lažjo integracijo. Temeljni cilj združevanja oseb z 
okvaro sluha je ustvarjanje možnosti za enakopravno in čim bolj popolno vključevanje v 
življenjsko, delovno okolje in družabno življenje ter posredovanje pravilnih in pravočasnih 
informacij s področja zakonodaje, izobraževanja, pravic in dolžnosti. Vse informacije, 
izobraževanja in predavanja so tolmačena v slovenski znakovni jezik, za naglušne pa je prostor 
opremljen z indukcijsko zanko. S tem ustvarjajo pogoje za enakopraven položaj in možnosti za 
uveljavitev njihovih pravic v širšem družbenem prostoru. 

• Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, 

naglušnih in gluhoslepih  

• Informativna dejavnost 

• Kultura gluhih 

• Rekreacija in šport 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Jezik enakopravnosti: 16.10.2020 

• Ogled AMZS centra varne vožnje: 7.10.2020 
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STROŠKI 

Aktivnosti so večinoma brezplačne, z izjemo izletov (15€), piknikov (20€) in vodene vadba. 

POGOJI/OMEJITVE 

Gluhi, naglušni, gluhoslepi, osebe s polževim vsadkom 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

FIHO; MDDSZ; ZRSZZ; SVZI; Občina Velenje; Občina Šoštanj; Občina Šmartno ob Paki; Občina 
Mozirje; Občina Nazarje; Občina Rečica ob Savinji; Občina Ljubno ob Savinji; Občina Gornji Grad; 
Občina Luče; Občina Solčava 

 

2.3. Podpora pri kariernem odločanju 

2.3.1. DRUŠTVO NOVUS 

OPIS 

PROJEKT KCM (2019-2022): Karierni center za mlade - VšečKAM in GREM (Enota Velenje) 

Cilji projekta so  naslednji: opolnomočenje šolajoče mladine za samospoznavanje in načrtovanje 
kariere, opolnomočenje staršev za podporo otrokom pri raziskovanju in načrtovanju kariere, 
izboljšanje odzivnosti mladih na potrebe na trgu dela, okrepitev kompetenc svetovalnih delavcev 
za izvajanje karierne orientacija za šolajočo mladino, vpeljevanje inovativnih in kreativnih 
pristopov pri izvajanju karierne orientacije za šolajočo mladino. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

V letu 2020 izvedenih 168 dogodkov za šolajočo mladino, starše in strokovne delavce. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Šolajoča mladina 6-19 let, starši šolajoče mladine, strokovni delavci osnovnih in srednji šol.  

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. 

 

PROJEKT SPIN (2019-2022) 

• Učinkovit nastop na trgu dela  
• Izdelovanje individualnih kariernih načrtov in karierno svetovanje (Društvo Novus in Invel, 

d. o. o.) 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Učinkovit nastop na trgu dela: 12. 10. 2020                                                                  
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• Izdelovanje individualnih kariernih načrtov in karierno svetovanje: od junija 2019 v teku       

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Zaposleni. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS; Evropski socialni sklad; Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

2.3.2. INŠTITUT INTEGRA  

OPIS 

PREHOD MLADIH (Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela; med 
letoma 2018 in 2021 na območju celotne Slovenije in predvideva vključitev 2100 mladih s 
posebnimi potrebami, pri čemer se za mladega šteje oseba, mlajša od 29 let) 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Poletna šola 2020: Jaz pod lupo  24.8.2020 

• Okrogla miza: Ranljive skupine med mladimi na trgu dela 16.1.2020       

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Osebe, mlajše od 29 let. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada 

2.3.3. MLADINSKI SVET VELENJE  

OPIS 

Ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih – to je oseb, starih od 15 do 29 let 
– v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja 
mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je bil poseben poudarek namenjen področjem 
participacije mladih, sistemskega ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, zaposlovanja, 
stanovanjske politike, informiranja mladih in mladinskega organiziranja. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Senčenje na delovnem mestu 

• ”Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair Employment”. 
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• Anketa za pripravo 3. mladinske strategije 14. 7. 2020 

• Mladi za Veleje spet premikamo meje – MSV  30. 4. 2020 

• Mladi za Veleje spet premikamo meje / 3. mladinska strategija  7. 3. 2020 

• Delavnica Strategija za mlade   6. 3. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

• Senčenje na delovnem mestu - dijak/študent 

• ”Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair Employment” 

o mladi, stari med 15 – 19 let 

o mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu za zaposlovanje), 

o mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, 

o dijaki in študenti zadnjih letnikov, ki v času trajanja projekta zaključujejo 

izobraževanje in aktivno iščejo zaposlitev in 

o mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času 

trajanja projekta 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

2.3.4. VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA   

OPIS 

VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI: Ohranjanje pridobljenih znanj ter 
razvoj novih sposobnosti, zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih 
pripomočkov zmogljivostim upravičencev, uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in 
spretnosti, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov, prevoze materiala 
za delo ter prodajo izdelkov. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• 1.hekaton   30.10.2020                                                                                                                               

• 2.hekaton   7.10.2020                                                                                                                                               

• Otvoritev Bivalne enote Mozirje   1.10.2020 
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STROŠKI 

Socialnovarstveni del storitve financirata uporabnik (če ima invalidnino, dodatek za pomoč in 

postrežbo oz. ostale dohodke) in občina, v kateri je imel uporabnik zadnje stalno prebivališče. 

Storitev zdravstvene nege pa financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

POGOJI/OMEJITVE 

Odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 

2.3.5. ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE VELENJE  

OPIS  

Javni zavod,  ki nudi raznolike storitve za iskalce zaposlitve, delodajalce in brezposelne.  
PROJEKTI (izbor):  

• IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE 
(2015-2022): Razvoj individualne in poglobljene obravnave glede na specifične potrebe 
ciljnih skupin. 

• RAZVOJ STORITEV ZA POSPEŠEVANJE TRANSNACIONALNE MOBILNOSTI DELOVNE SILE – 
EURES (2016-2022):  Razvoj in izvedba nacionalne Sheme mobilnosti, s ciljem vključitve 
240 mladih do 35. leta, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje 
(skrajšano NEET: Not in Education, Employment or Training), v aktivnosti pridobivanja 
delovnih izkušenj v tujini. 

• KREPITEV SVETOVALNEGA DELA Z MLADIMI NA ZRSZ (2014-2020): Poglobljeno karierno 
svetovanje, z individualizirani ukrepi in storitve, ki so prilagojene potrebam trga dela, z 
neposrednimi stiki z delodajalci, s sodelovanjem z nevladnimi organizacijami ter z drugimi 
pobudami v lokalnem okolju ipd. 

• NKT VKO – RAZVOJ STORITEV VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE IN KREPITEV 
NACIONALNE KOORDINACIJSKE TOČKE ZA VKO (2016-2022): Razvoj pripomočkov VKO, 
predvsem za šolsko mladino, in usposabljanje za njihovo uporabo 

• EUREVITA (2018-2021): Aktiviranje brezposelnih in iskalcev zaposlitve za delo v zamrlih 
obrtnih poklicih ter izboljšanje poklicnega svetovanja in sodelovanja. 

• EUROGUIDANCE SLOVENIJA: NACIONALNI CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO 
SVETOVANJE – NCIPS (2018-2020): Zagotoviti uporabnikom kakovostne informacije s 
področja vseživljenjske karierne orientacije tako v Sloveniji kot v EU.   
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ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• NAGRADNI NATEČAJ »VEM, KAM GREM«  VKO – TOČKA  6. 11. 2020 

• Virtualni karierni sejem - sejem poklicev in izobraževanja  16. – 17. 11. 2020 

• 9. regijski festival ZaTE – Znanje aktivira te  10. – 13. 11. 2020 

• karierni sejem MojeDelo.com 22. 10. 2020 

• Webinar: Vrnitev v Slovenijo Promo 2020  14. 10. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Načeloma: brezposelni, iskalci zaposlitve in delodajalci. Posamezni projekt lahko zajema tudi 
druge ciljne skupine oziroma omejuje geografsko področje delovanja.  
 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Evropska unija in Republika Slovenija; Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije EaSI; 

Euroguidance: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in 

vključevanje. 
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3. Ranljiva ciljna skupina: Odrasli z nižjo izobrazbo, 45let + 

3.1. Osnovna in napredna računalniška izobraževanja in usposabljanja 
Seznam obstoječih ponudnikov aktivnosti. 

3.1.1. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE  

OPIS  

VEČGENERACIJSKI CENTER VELENJE – PLANET GENERACIJ 

• Ustvarjalne in računalniške delavnice in aktivno vključevanje v družbo »Poglej me, tukaj 
sem« 

• Delavnice „Sodobna tehnologija nas druži« 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Mojster uporabe pametnih telefonov – ONLINE: 4., 11., 18.12.2020; 6., 13.,20., 
27.11.2020 

• Možganski fitnes ONLINE: 4., 11., 18., 23.12.2020; 6., 13. ,20., 27.11.2020 

• Nadaljevalna delavnica uporabe pametnih telefonov – ONLINE:1., 8., 15., 22. 12. 2020;  
10., 17., 24.11.2020 

• Tehnična pomoč in podpora – ONLINE: 3., 10., 17., 24.12.2020;   12., 19., 26.11.2020 

• Telefonska podpora ranljivim skupinam: 3., 10., 17., 24. 12. 2020;  12., 19., 26.11.2020 

• Postavljanje ciljev v novem letu: 15.1.2020 

 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ciljne skupine tudi: družine, oz. osebe z nizko delovno intenzivnostjo; starejši, zlasti tisti iz 

socialno ogroženih okolij. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada; 11 lokalnih skupnosti v Savinjski regiji 

DRUGI PROJEKTI IN PROGRAMI 

• RAČUNALNIŠKI TEČAJI 

• RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (60 ur) - osnovni tečaj računalništva: 
možnosti uporabe računalnika, interneta in elektronske pošte ter izdelava in 
oblikovanje besedil 

• OSNOVNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA - individualno (30 ur): okolje Windows, osnove 
Worda, Interneta in elektronske pošte. 
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• MICROSOFT WORD - začetni in nadaljevalni tečaj (15 ur), potrebno je poznavanje 
okolja Windows. 

• MICROSOFT EXCEL - začetni in nadaljevalni tečaj (15 ur), potrebno je poznavanje 
okolja Windows. 

• MICROSOFT POWERPOINT (12 ur), potrebno je poznavanje okolja Windows. 

• ELEKTRONSKA POŠTA, INTERNET, SKYPE, FACEBOOK in druga socialna omrežja (8 ur), 
potrebno je poznavanje okolja Windows. 

• DIGITALNA FOTOGRAFIJA za začetnike (8 ur)  

• UREJANJE SEMINARSKIH IN DIPLOMSKIH NALOG (5 ur), potrebno je poznavanje osnov 
Word-a. 

• LearnersMot – Kako sprožiti primarno motivacijo za učenje pri malo izobraženih 
odraslih ob uporabi IKT? 
 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Računalniška pismenost za odrasle - 60 ur; 13.2.2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Zaposleni in brezposelni nad 45let. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ); EU iz Evropskega socialnega sklada (ESS) 

 

3.1.2. DRUŠTVO NOVUS 

PROJEKT SPIN (2019-2022) 

RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe brezplačnih usposabljanj za pridobivanje dodatnih 

kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO  

• Razumevanje in uporaba digitalnih tehnologij   19. 9. 2020  

• Računalniški tečaj (napredni – napredna izdelava spletnih strani)   12. 11. 2020–26. 11. 
2020 

• Računalniški tečaj (začetni, Word, Excel in PowerPoint)  6. 12. 2019 –1 9. 12. 2020 

• Računalniški tečaj (začetni – Word, Excel in PowerPoint)   6. 12. 2019 – 19. 12. 2020 

• Osnove digitalne fotografije za potrebe marketinga  14. 1. 2020 – 28. 1. 2020 

• Praktična uporaba ZOOM-a   14. 7. 2020 – 28. 7. 2020 

• Računalniški tečaj (nadaljevalni – Word, Excel in PowerPoint)   11. 9. 2020 
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STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Osebe, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma osebe, katerih zaposlitev je ogrožena. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

3.1.3. ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE USPEŠEN.SI  

OPIS 

PROJEKT - PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC (2018 –2022) 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Pridobivanje digitalnih kompetenc: računalniško digitalno opismenjevanje (RDO):  

• E4 Word osnovni 2. 9. 2020 - 14. 10. 2020 

• E4 Word napredni 6. 7. 2020 - 16. 7. 2020 

• E4 Word osnovni 1. 6. 2020 - 17. 6. 2020 

• E4 Excel osnovni 8. 6. 2020 - 23. 6. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Odrasli, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje 
poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 
let. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada  
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4. Ranljiva ciljna skupina: Družine 

4.1. Izobraževanja in usposabljanja na teme, ki so namenjene družinam in staršem 
 

4.1.1. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE 

OPIS 

Predavanja strokovnjaka s področja starševstva. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Zdrava prehrana v družinskem krogu  16. 1. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni navedb. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada; 11 lokalnih skupnosti v Savinjski regiji 

 

4.1.2. CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE  

OPIS 

Naloga CSD je preprečevanje in reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva. Prizadetim družinam in posameznikom pomagajo z razgovori, posredujejo jim vse 
potrebne informacije, pomagajo pri iskanju rešitev v situaciji, v kateri so se znašli. Vrste pomoči: 
prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom, denarna socialna pomoč; izredna 
denarna socialna pomoč; pomoč na domu. 

Svetovanja in storitve obsegajo med drugim naslednje tematike: varstvo otrok in družine, 
strokovno svetovanje paru, družinska mediacija, pomoč staršem pri sklenitvi sporazuma, ukrepi 
za varstvo koristi otroka, rejništvo, posvojitev, skrbništvo, preprečevanje nasilja v družini, idr.  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Predhodno svetovanje in mediacija: 5.5.2020 

• Pogovor z otrokom v kriznih situacijah: 12.5.2020 

• Osebna pomoč: 14.5.2020 

• Stili navezanosti in položaj otroka v razvezi: 21.5.2020 

• Pravice iz javnih sredstev: izvršbe in druge dileme: 26.5.2020 
• Predhodno svetovanje in mediacija: 5.5.2020 

• Razveza staršev – otrokova čustva, želje in mnenje: 4.6.2020 

• Trening asertivnosti: 22.9.2020 
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• Pomoč družini za dom: 29.9.2020 

• Treninga pričanja na sodišču: 8.10.2020 

• Čustvene in vedenjske težave otrok in mladostnikov – med teorijo in prakso: 22.10.2020 

• Visoko konfliktne razveze in dejavniki tveganja za razvoj težav pri otroku: 27.10.2020 

• Inovativni pristopi na področju preprečevanja nasilja: oktober 2020 

• Duševno zdravje otrok: 11.11.2020 

• Delo z družino pred, med in po postopku odvzema in čustveno doživljanje otroka med in 
po odvzemu staršem: 19.11.2020 

• Duševno zdravje otrok: 11.11.2020 

• Delo z družino pred, med in po postopku odvzema in čustveno doživljanje otroka med in 
po odvzemu staršem: 19.11.2020 

• Psp- varstvo starejših: 10.12.2020 

• Načrt izvržbe odvzema otroka z oceno tveganja: 17.12.2020 

• Skrbništvo: 8.12.2020  
   

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni navedb.  

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Mestna občina Velenje 

 

4.1.3. CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE  

OPIS 

PROJEKT SC VSI 

Za otroke vključene v razvojno ambulanto Zdravstvenega doma Velenje, predšolske otroke in 
šolske otroke, CVIU Velenje opravi specialno pedagoško diagnostiko. Na podlagi opravljene 
diagnostike svetuje staršem in strokovnim delavcem. Svetovanje in strokovna podpora otrokom, 
mladostnikom in družinam. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Strokovni center VSI je projekt Savinjsko – Zasavsko – Koroške regije, ki poteka od 3.4.2017 in se 
zaključi 31.8.2020. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 
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POGOJI/OMEJITVE 

• Obravnava otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in 
mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, predvsem pa otrok 
in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami s ciljem opolnomočenja in povečanja 
zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc 

• Diagnostika: za otroke vključene v razvojno ambulanto Zdravstvenega doma Velenje, 
predšolske otroke in šolske otroke 

• Pomoč otroku in družini: otrokom, mladostnikom in družinam 

• Strokovna podpora društvom, ki izvajajo športne vadbe za osebe s posebnimi potrebami 
(Plavalni klub Velenje, Karate klub Velenje) 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Evropski socialni sklad (ESS) 

 

4.1.4. DRUŠTVO NOVUS  

OPIS 

PROJEKT: CENTER ZA DRUŽINE HARMONIJA: IZVAJANJE VSEBIN NAMENJENIH RAZVIJANJU 
ODZIVNEGA IN SENZIBILNEGA STARŠEVSTVA. 

• Neformalno druženje 

• Izobraževalne delavnice/predavanja  

• Praktične delavnice – treningi starševstva  

• Pogovorne delavnice  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Neformalno druženje v prostorih Centra za družino Harmonija od ponedeljka do petka, od 7:00 

do 17:00 ure. 

• Pogovorne delavnice (izbor): 

• Kaj kot otrok zmorem pri svojih letih?  29.10.2020 

• Komunikacija in konflikti v družini I. del  11.9.2020 

• Kako se mladi soočamo s starševstvom?  12.8.2020 

• Ločevanje med željami in potrebami v družini  19.2.2020 

• Otroštvo nekoč in danes 6.1.2020 

• Treningi starševstva (izbor): 

• Komunikacija za uspešen odnos  22.10 2020 

• Starševska samopodoba I. del  20.7.2020 

• Starševska izgorelost  17.2.2020 

• Strahovi naših otrok  13. 1. 2020 
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• Predavanja (izbor): 

• Ustvarimo družinsko drevo  27.10.2020 

• 5 jezikov ljubezni za otroke  22.7.2020 

• Abeceda odzivnega in senzibilnega starševstva  9.6.2020 

• Starši in prostovoljstvo  6.3.2020 

• Obdobje najstništva  4.2.2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Namenjen družinam in posameznikom v vseh življenjskih obdobjih. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 
Občina Šmartno ob Paki 

 

4.1.5. DRUŠTVO SOŽITJE  

OPIS 

Pomembna aktivnost na področju programov za družine je informiranje družin in svetovanje 
glede njihovega položaja, pravic in obveznosti ter o programih oziroma podporah, ki so jim 
dostopni na sistemski državni ravni ali v oblikah posebnih nacionalnih in lokalnih socialnih 
programov v organizaciji SOŽITJA.  

V družinskih programih imajo izobraževalne vsebine, ki starše in druge družinske člane 
usposobljajo za tvorno soočanje z zelo različnimi situacijami v različnih obdobjih življenjskega 
kroga družin, pri čemer imajo prednost vsebine, ki se nanašajo na človekove pravice ljudi z 
motnjami v duševnem razvoju, saj ukinjanje instituta podaljšanjih roditeljskih pravic posega v 
ustaljena družinska razmerja.  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• PAL4youth 2018-2020: Glavni cilji projekta so: gradnja partnerstva med organizacijama,  

priprava orodij za informiranje in izobraževanje o odnosih, spolnosti in skrbi za zdravje za 

mlade z motnjami v duševnem razvoju in njihove starše, razvoj modela mladinskega dela z 

mladimi z motnjami v duševnem razvoju. V okviru projekta so izdali Knjižice za dekleta in 

fante: Življenje ženske, Življenje moškega, Ljubezen, seks in jaz, Nosečnost, Porod, 

Ginekološki pregled, Spolno nasilje. Knjižico Spolnost ni tabu namenjena je staršem oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. 
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• MeTURA 2018-2021 - Družinsko izobraževanje »MeTURA-Nazaj h koreninam«: Projekt 

naslavlja izobraževalce vseživljenjskega učenja ranljivih odraslih, družine, njihove odrasle 

družinske člane z motnjami v duševnem razvoju, institucije za izobraževanje odraslih in 

relevantno javnost. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Programi so namenjeni osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinskim članom. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Evropska komisija – Erasmus+; Tisk : Organizacija SPMP ČR - Inclusion Czech Republic 

 

4.1.6. INŠTITUT INTEGRA  

OPIS 

Podpora družinskemu negovalcu (»family caregiver support«). Cilji projekta so: državljanom 
omogočiti, da razvijejo samozavest in kompetentnost pacientov pri skrbi za družinske člane z 
duševnimi boleznimi; zagotovitev takojšnjega dostopa do izdelkov kjer koli ali kadar koli v vseh 
jezikih partnerstva; vključitev beguncev, prosilcev za azil in migrantov, ki jezika države gostiteljice 
sploh ne obvladajo ali pa le malo obvladajo. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ni navedb. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni navedb.  

PROGRAM FINANCIRA 

Evropska komisija – Erasmus+ 

 

4.1.7. MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE: 

OPIS 

ŠOLA ZA STARŠE – v času od novembra do maja srečanja staršev na temo »Otroci so naše 
največje bogastvo«, s slovenskimi strokovnjaki iz različnih področij (npr. skotopični sindrom, 
ADD/ADHD, trma, vrstniško nasilje, nevarnosti na spletu).  

Festival dojenja ob mednarodnem dnevu dojenja (2. avgust). Nudenje infrastrukture različnim 
strokovnjakom in organizacija ustvarjalnih delavnic.   
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ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Šola za starše - "Otroci so naše največje bogastvo": 16.11.2020; 9.3.2020; 18.2.2020; 

13.1.2020 

• Torkova peta (ustvarjalnica za starše in otroke): 

• Košarica zdravja  13. 10. 2020 

• Klepetavi telefon tu – tu  29. 9. 2020 

• Pika se po Vili Rožle potika  22. 9. 2020 

• Drevo dobrega spomina  10. 9. 2020 

• Hip hura, cirkuška predstava!  18. 2. 2020 

• Pisani copatki z Muco Copatarico  11. 2. 2020 

• Kraljestvo Povodnega moža  4. 2. 2020 

• Zimske tačke  28. 1. 2020 

• Sneženi prijatelj  21. 1. 2020 

• Koledar spominov  14. 1. 2020 

• Voden ogled Sončnega parka za družine  29. 9. 2020 

• Hrana je zdravilo  10. 10. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Srečanja so namenjena staršem. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; Frizerski studio in brivnica Marko Hriberšek; Dekorativa Cehner – Velenje; 
GA+ kuhinje; Festival Velenje; Lekarna Velenje; Mladinski center Velenje; CPU Velenje; Plastika 
Skaza, d.o.o.; Hermi, d.o.o.; Esotech; Odreži drugačnost; Rotary klub Velenje; Muzej Velenje; PUP 
Saubermacher; Zveza prijateljev mladine Slovenije; Knjižnica Velenje; Občina Šoštanj; Občina 
Šmartno ob Paki; Mega M, d.o.o.; Lidl Velenje 
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5. Ranljiva ciljna skupina: Invalidne osebe 

5.1. Spodbujanje integracije in opolnomočenje invalidnih oseb 

5.1.1. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE 

VEČGENERACIJSKI CENTER VELENJE – PLANET GENERACIJ: Samopomočne skupine za brezposelne 

osebe in invalide: Projekti, ki spodbujajo motivacijo za nadaljnje razvijanje kompetenc pri 

uporabnikih, z razvijanjem jezikovnih kompetenc uporabnikov in s seznanjanjem s kulturo, z 

okoljem, običaji in navadami pospešiti integracijo migrantov v lokalno okolje.  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Osvežitveni tečaj angleškega jezika (Žiga Krajnc) - ONLINE (Zoom)    27. 11., 4. 12., 11. 12. 
2020 

• Delavnica s psihologom Bojanov Krevhom - ZOOM 11. 11. 2020, 18. 11. 2020, 25. 11. 
2020  

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Brezposelni; migranti; invalidi 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada; 11 lokalnih skupnosti v Savinjski regiji 

 

5.1.2. CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE  

OPIS  

Naloga CSD je preprečevanje in reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin 

prebivalstva. Ena izmed ciljnih skupin so tudi invalidne osebe, katere podpirajo na različne načine: 
 

• Pravica gluhe osebe do tolmača  

• Postopek za priznanje statusa invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb  

• Status invalida 

• Nadomestilo za invalidnost  

• Dodatek za tujo nego in pomoč  

• Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v varstveno delovnem centru 

• Pravica do izbire družinskega pomočnika  

• Obvezno zdravstveno zavarovanje 
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• Pravica do osebne asistence  

• Pravica do komunikacijskega dodatka  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ni navedb. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni navedb. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Mestna občina Velenje 

 

5.1.3. CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE  

OPIS 

• Strokovna podpora društvom, ki izvajajo športne vadbe za osebe s posebnimi potrebami.. 

• Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam z različnimi 
delavnicam 

• Mavrica prijateljstva: Delavnice za sovrstnike na osnovni šoli in osnovni šoli s 
prilagojenim programom.  

• Izdelaj sam: vključevanje učencev s posebnimi potrebami in njihove sovrstnike.  

• Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam v obliki predavanj 
na različne tematike (npr. Kako do samostojnega učenja; Učenje na pamet – poštevanka; 
Predpisalne spretnosti; Pomoč učencu s specifičnimi učnimi težavami; Lastnosti uspešnih 
staršev). 

• Svetovanje in strokovna podpora vrtcem, šolam in drugim organizacijam: Izvedba 
predavanj in delavnic za strokovne delavce vrtca in šole (osnovne, srednje) otrok 
vključenih v redno osnovno šolo, kot preventivno delo na področju specialne pedagogike 
(izbor): 

• Mišljenje in čustvovanje pri otrocih in mladostnikih z avtističnimi motnjami  

• Kdo so učenci s specifičnimi učnimi težavami in kako pomagati  

• Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri skupinski in individualni 
strokovni pomoči 

• Strokovno izobraževanje učiteljev CVIU Velenje: Snoezelen terapevt; Trening starševstva 
Neverjetna leta; Senzorna integracija. 

• Izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme  
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ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Strokovni center VSI je projekt Savinjsko – Zasavsko – Koroške regije, ki poteka od 3.4.2017 in se 
zaključi 31.8.2020. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

• Obravnava otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in 
mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, predvsem pa otrok 
in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami s ciljem opolnomočenja in povečanja 
zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Evropski socialni sklad (ESS) 

 

5.1.4. DRUŠTVO SOŽITJE  

OPIS 

Programi vseživljenjskega učenja imajo osrednjo vlogo pri usposabljanju ljudi z motnjami v 
duševnem razvoju za njihovo samostojnost in aktivno vlogo pri oblikovanju lastnih življenjskih 
razmer. Programi vsebujejo predvsem teme, ki izvirajo iz specifičnih potreb posameznika glede na 
stopnjo motenj, starost in družinske razmere in ki krepijo njegovo moč na področju upravljanja 
lastnega življenja.  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 
 

• PAL4youth 2018-2020: Glavni cilji projekta so: gradnja partnerstva med organizacijama,  

priprava orodij za informiranje in izobraževanje o odnosih, spolnosti in skrbi za zdravje za 

mlade z motnjami v duševnem razvoju in njihove starše, razvoj modela mladinskega dela z 

mladimi z motnjami v duševnem razvoju. V okviru projekta so izdali Knjižice za dekleta in 

fante: Življenje ženske, Življenje moškega, Ljubezen, seks in jaz, Nosečnost, Porod, 

Ginekološki pregled, Spolno nasilje. Knjižico Spolnost ni tabu namenjena je staršem oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. 

• MeTURA 2018-2021 - Družinsko izobraževanje »MeTURA-Nazaj h koreninam«: Projekt 

naslavlja izobraževalce vseživljenjskega učenja ranljivih odraslih, družine, njihove odrasle 

družinske člane z motnjami v duševnem razvoju, institucije za izobraževanje odraslih in 

relevantno javnost. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 
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POGOJI/OMEJITVE 

Programi so namenjeni osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinskim članom. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Evropska komisija – Erasmus+; Tisk : Organizacija SPMP ČR - Inclusion Czech Republic 
 

5.1.5. INŠTITUT INTEGRA   

OPIS 

Integra zajema tudi aktivnosti zaposlitvene rehabilitacije in socialne vključenosti. Obenem so 

nosilec Zaposlitvenega centra GEA, ki je zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, 

katerega osnovna dejavnost temelji na pripravi in zagotavljanju prehrane. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ni navedb. 

STROŠKI 

Ni navedb. 

POGOJI/OMEJITVE 

• Zaposlitvena rehabilitacija: invalidna oseba, ki pridobi status invalida po ZZRZI ali po 
drugih predpisih in oseba pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne 
posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da 
se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje 

• Zaposlitveni center GEA: invalidi z odločbo o zaščitni zaposlitvi, skladno z Zakonom o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
 

5.1.6. »INVALID« DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO KONOVO 

OPIS 

Društvo deluje tako na lokalni kot tudi na zvezni ravni z glavnimi cilji ohranjanja in izboljšanja 
zdravja ter premagovanja osamljenosti za izboljšano življenje. 

NA LOKALNI RAVNI 

• Pomoč invalid invalidu: usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojce in prostovoljce 
za življenje in delo z invalidi.  

• Plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov: namen je čim več 
invalidov seznaniti s prednostmi, ki jih prinaša gibanje v vodi pri zmanjšanju bolečin in jih 
spodbuditi za redno vadbo gibanja in terapevtskih vaj pod strokovnim vodstvom za to 
usposobljenim terapevtom 
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• Usposabljanje ortopedsko gibalno oviranih invalidov za samostojno življenje: V programu 
invalidi enkrat tedensko koristijo strokovno vodene fizioterapevtske vaje in nordijsko hojo. 
Na domovih pa koristijo magnetni terapiji BIO LIVE in PAINFLEX, ki si jo sposodijo). 

• Usposabljanje za aktivno življenje: ponudba različnih ustvarjalnih delavnic: rokodelske 
delavnice, pevski zbor, organizacija in sodelovanje na razstavah/prireditvah, obiski 
muzejev, strokovne ekskurzije, ohranjanje etnografskih običajev, ipd. 

• Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija 

• Humanitarna dejavnost: Projekt “Donirana hrana” in banka hrane Slovenije SIBAHE                                                                     

NA ZVEZNI RAVNI 

• Ohranjanje in izboljšanje zdravja gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo v slovenskih 
zdraviliščih člani društva pod zelo ugodnimi pogoji koristijo sedemdnevno rehabilitacijo v 
termah Lendava, Olimia, Banovci in Moravske toplice.  

• Organizacija in izvedba srečanj ustvarjalnih delavnic, likovnih in kulturnih skupin invalidnih 
oseb, srečanje »Živimo z naravo« predstavitev rokodelskih izdelkov, kulturni nastopi 
predstavnikov društev Zveze Invalid Slovenije, predstavitev in priprava lokalne hrane. 

• Športne igre zveze društev invalid: Osnovni namen je dvig splošne telesne sposobnosti 
vsakega vadečega invalida, dvig samozavesti in tekmovalnosti. Je tudi oblika druženja in 
premagovanja osamljenosti. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Aktivnosti potekajo skozi celo leto, vsak delovnik s tem, da ima vsak dan drugačno aktivnost.  

• Ponedeljek: pikado, fizioterapevtske vaje 

• Torek: pevske vaje, rusko kegljanje, pikado 

• Sreda: pikado, šah, rusko kegljanje, ustvarjalne delavnice; projekt »Donirana hrana«, 
banka hrane SIBAHE 

• Četrtek: nordijska hoja, rusko kegljanje, pikado, streljanje z zračno puško 

• Petek: projekt »Donirana hrana«, banka hrane SIBAHE; vsak drugi petek: plavanje, 
telovadba v vodi 

 
Vsak dan v letu se izvajajo: Pomoč invalid invalidu, Magnetna terapija Bio live, Pain flex 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

• Invalidi I., II. In III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

• Druge invalidne osebe, ki zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih 
pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti 
zadovoljevati potreb osebnega in družbenega življenja v okolju v katerem živijo. Zakonite 
zastopnike invalidov. 
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• Druge pravne in fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje društva 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

FIHO Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji; 
članarina; iz naslova materialnih pravic in dejavnosti invalidske organizacije; z darili in volili; s 
prispevki donatorjev; iz proračunskih in drugih javnih sredstev; iz drugih virov. 

 

5.1.7. MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE 

OPIS 

Društvo članom omogoča razvijanje pozitivne identitete, ustvarjanje specifične kulture gluhih, 
uporabo svojega jezika, svoje socialno okolje in lažjo integracijo. Temeljni cilj združevanja oseb z 
okvaro sluha je ustvarjanje možnosti za enakopravno in čim bolj popolno vključevanje v 
življenjsko, delovno okolje in družabno življenje ter posredovanje pravilnih in pravočasnih 
informacij s področja zakonodaje, izobraževanja, pravic in dolžnosti. Vse informacije, 
izobraževanja in predavanja so tolmačena v slovenski znakovni jezik, za naglušne pa je prostor 
opremljen z indukcijsko zanko. S tem ustvarjajo pogoje za enakopraven položaj in možnosti za 
uveljavitev njihovih pravic v širšem družbenem prostoru. 

• Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, 

naglušnih in gluhoslepih  

• Informativna dejavnost 

• Kultura gluhih 

• Rekreacija in šport 
 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Delavnica izdelave ikeban 28.10.2020 

• Jezik enakopravnosti  16.10.2020 

• Predavanje na temo polževega vsadka   14.10.2020 

• Ogled AMZS centra varne vožnje   7.10.2020 

• Ustvarjanje z glino  29.9.2020 

• Izdelovanje vrečk pri Milici  25.9.2020 

• Kako čustva vplivajo na naše zdravje  23.9.2020 

• Pohod na Koželj  22.9.2020 

• Izlet  18.9.2020 

• Varno v planine  16.9.2020 

• Ustvarjanje z glino   10.9.2020 

• Vožnja s pletno po Velenjskem jezeru  26.8.2020 

• Predavanje Odnosi  8.7.2020 

• Družabno srečanje članov ob pikniku  4.7.2020 
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• Ogled AMZS centra varne vožnje   23.6.2020 

• Ogled Šaleškega gradu  17.6.2020 

• Pohod na Jakec   3.6.2020 

Pohodi okrog jezera vsak ponedeljek ob 15.00 

Vodena vadba vsak ponedeljek ob 17.00 

STROŠKI 

Aktivnosti so večinoma brezplačne, z izjemo izletov (15€), piknikov (20€) in vodene vadba. 

POGOJI/OMEJITVE 

Gluhi, naglušni, gluhoslepi, osebe s polževim vsadkom 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

FIHO; MDDSZ; ZRSZZ; SVZI; Občina Velenje; Občina Šoštanj; Občina Šmartno ob Paki; Občina 
Mozirje; Občina Nazarje; Občina Rečica ob Savinji; Občina Ljubno ob Savinji; Občina Gornji Grad; 
Občina Luče; Občina Solčava 

 

5.1.8. MLADINSKI CENTER VELENJE   

OPIS 

UDARNIKI MC VELENJE: Udarniki MC Velenje so skupina prostovoljcev, ki družinam ali 
posameznikom v Velenju ali okolici brezplačno ponujajo kakršnokoli pomoč na domu, okoli hiše, v 
gozdu (razne selitve, čiščenje, adaptacije stanovanj, hišna opravila, košnja trave, čiščenje gozdov, 
urejanje okolice, kidanje snega, pomoč pri naravnih nesrečah, razne inštrukcije, obdarovanja in 
animacije otrok...). Pomoč ponujajo tistim, ki si zaradi slabšega socialnega stanja ne morejo 
privoščiti dodatne pomoči, starejšim osebam in tistim, ki zaradi zdravstvenih omejitev dela ne 
zmorejo opraviti sami.  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Vsak delavnik 

• Dostava brezplačnih toplih obrokov ranljivim skupinam in socialnim upravičencem: 

vsak delavnik od 9. do 13. ure 

• Po nakupih in nujnih opravkih (nakup in dostava živil ter zdravil, pošta,...): vsak 

delavnik od 9. do 12. ure  

• "KR POVEJ"- brezplačni družabniški telefon kjer ekipa prostovoljk in prostovoljcev s 

pogovorom krajša čas starostnikom, ki zaradi priporočene osame nimajo socialnih 

stikov:   vsak delavnik od 9. do 13. ure 

• Brezplačna online učna pomoč: vsak delavnik od 9. do 13. ure 

• Na pomoč priskočimo: vsak delavnik od 9. do 12. ure 
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• Kamerat - brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane meščane: vsak delavnik 

med 7.30 in 15.30  

• Pomoč upokojenemu invalidnemu paru: 24.8.2020 

• Selitev socialno ogroženega invalida in njegove mame upokojenke: 27.6.2020 

• Pomoč gospodu, invalidu z minimalnimi prejemki: 19.5.2020 

• Pomoč gospodu, invalidu z nizkimi prejemki pri prenosu aparata: 20.2.2020 

• Dostava in montaža donirane postelje upokojenemu invalidu: 11.2.2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Pomoč ponujajo tistim, ki si zaradi slabšega socialnega stanja ne morejo privoščiti dodatne 
pomoči, starejšim osebam in tistim, ki zaradi zdravstvenih omejitev dela ne zmorejo opraviti sami. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; Festival Velenje; Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti; 
Rdeča dvorana šrz Velenje; Muzej Velenje; Šolski center Velenje; Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti; Urad za mladino; Ministrstvo za kulturo; Erasmus+; Zavod za 
razvoj mobilnosti; Evropski socialni sklad 

 

5.1.9. VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA  

OPIS 

Take oblike dela, ki omogočajo uporabnikom ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih 
sposobnosti: kooperacijsko delo, zagotavljanje pogojev za varno delo, uvajanje v delo, razvijanje 
delovnih sposobnosti in spretnosti, spremljanje delovnega procesa, prodajo izdelkov. Socialni stiki 
in vključevanje v okolje, ohranjanje in spodbujanje čim večje samostojnosti, spremljanje, podporo 
in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju 
fizioloških potreb, pomoč pri komunikacijah in orientaciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter 
spremstvo pri prevozih. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• 1.hekaton   30.10.2020                                                                                                                               

• 2.hekaton   7.10.2020                                                                                                                                               

• Otvoritev Bivalne enote Mozirje   1.10.2020 
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STROŠKI 

Socialnovarstveni del storitve financirata uporabnik (če ima invalidnino, dodatek za pomoč in 

postrežbo oz. ostale dohodke) in občina, v kateri je imel uporabnik zadnje stalno prebivališče. 

Storitev zdravstvene nege pa financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

POGOJI/OMEJITVE 

Upravičenci so odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. 

Pogoji za pristop: državljanstvo in stalno prebivališče v RS; zdravniško mnenje o zdravstvenem 
stanju, staro največ mesec dni; odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne 
komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih, če se vloži prošnja  za 
sprejem v posebni socialno varstveni zavod, kombinirani socialno varstveni zavod, varstveno 
delovni center ali v zavod za usposabljanje. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 

  



 

 
48 

 

6. Ranljiva ciljna skupina: Starejše osebe 

6.1. Kontinuirano, kakovostno izobraževanje & Priložnosti za osebnostno rast 

6.1.1. ANDRAGOŠKO DRUŠTVO UNIVERZA ZA III.ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE 

OPIS 
Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je prostovoljno in nepridobitno 
organizirano združenje, namenjeno predvsem izobraževanju starejših ljudi v tretjem in četrtem 
življenjskem obdobju. 9 sklopov izobraževanj: tuji jeziki, računalništvo, literatura malo drugače, 
geografija in zgodovina, skrbimo zase, likovno ustvarjanje, glasbeno ustvarjanje, ročna dela, 
hortikultura, rekreacija, raziskovalna dejavnost. 

PROJEKTI IN PROGRAMI (izbor) 

• SPIDW – Strateško partnerstvo za vključevanje starejših v digitalni svet 

• Štirje elementi – legende in zgodbe. Boljšanje kompetenc v tujem jeziku in medkulturnih 
kompetenc ob pomoči e-učenja 

• P3AE – Spodbujanje izobraževanja za tretje življenjsko obdobje 

• ZDRAVKO: Vem, kaj jem, in ostajam zdrav v zrelih letih 
 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Online srečanje: Ali veste, kdo je Jami? Vam je poznana pripovedka o Svetem Socerbu? 
Kako dobro poznate zgodbo o Argonavtih?    27.10.2020 

• Srečamo se v kinu: 29.9.2020; 25.8.2020; 28.7.2020; 21.7.2020; 14.7.2020; 7.7.2020; 
30.6.2020; 25.2.2020 

• Osebni in družbeni pomen izobraževanja na daljavo: 24.9.2020 

• Z znanjem do dejavnega državljanstva: 10.9.2020 

• Enajsta šola v knjigarni: 4.2. 2020; Enajsta šola v Knjigarni: 7.1.2020 

STROŠKI 

Članarina. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni omejitev. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Ministrstvo za javno upravo; Mestna občina 
Ljubljana; Evropski socialni sklad; Evropska komisija ob sodelovanju z nacionalno agencijo 
CMEPIUS; Društvo za trajnostni razvoj Duh časa 
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6.1.2. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE 

OPIS 

VEČGENERACIJSKI CENTER VELENJE - PLANET GENERACIJ 
Ustvarjalne in računalniške delavnice in aktivno vključevanje v družbo. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Kvačkanje in šivanje Unicefovih punčk – ONLINE: 2., 9., 16., 23.12.2020;  

• Osvežitveni tečaj angleškega jezika: 4., 12., 18.12.2020;  27.11.2020 

• Delavnica s psihologom Bojanov Krevhom – ZOOM:11., 18., 25.11.2020 

• Telefonska podpora ranljivim skupinam: 3., 10., 17., 24. 12. 2020;  12., 19., 26.11.2020 

• Jasmina Felicijan: delavnica osebne rasti in napredka: 19.10.2020   

• Četrtkovi aktivni sprehodi: 6.9.2020 

• Natečaj Velenje, moje mesto od 24.8. do 21.9.2020             

• Mistična Tajska: 18.6.2020                                                               

• Postavljanje ciljev v novem letu: 15.1.2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Odrasli, nad 45, z nižjo izobrazbo 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada; 11 lokalnih skupnosti v Savinjski regiji 

 

6.1.3. CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE  

OPIS 

SKRBNIŠTVO ZA ODRASLE OSEBE :  

Namen skrbništva za odrasle osebe je varstvo njihove osebnosti, ki se uresničuje predvsem z 
urejanjem zadev, ki jih osebe ne morejo narediti same, ter s prizadevanjem za zdravljenje in 
usposabljanje za samostojno življenje, kot tudi varovanje premoženjskih in drugih pravic 
posameznika. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ni navedb. 

STROŠKI 

• Strošek sodne takse za predlog v višini 35 EUR, ki jo plača predlagatelj za pridobitev 
skrbnika 

• Strošek pridobivanja izvedenskega mnenja 
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POGOJI/OMEJITVE 

Okoliščine, ki utemeljeno kažejo na potrebo po postavitvi skrbnika za določeno osebo (motnje v 
duševnem razvoju ali težave v duševnem zdravju) 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
 

6.1.4. DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV  

OPIS   

Izvajanje pomoči, izobraževanj, svetovanja in nudenja podpore s področja zaposlovanja, osebne 
rasti in razvoja kariere; izvajanje pomoči pri vključevanju ranljivih skupin v družbeno - socialne 
procese; sprehodi s stanovalci - Center za starejše Zimzelen, Topolšica  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Zaradi Covid-19 ukrepov je program ustavljen 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni omejitev. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje 

 

6.1.5. DRUŠTVO HOSPIC VELENJE 

OPIS 

Poslanstvo Slovenskega društva Hospic Velenje je sočutna, celostna, brezplačna oskrba umirajočih 
in njihovih svojcev, ki se po smrti nadaljuje s podporo žalujočim otrokom, mladostnikom in 
odraslim. Prostovoljci vstopajo v vse programe Hospic – spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih 
svojcev, žalovanje odraslih, žalovanje otrok in mladostnikov, detabuizacija smrti, prostovoljstvo.  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Levjesrčna druženja  24.11.2020 

• Zaprta skupina za starše levjesrčnih  24.11.2020 

• Odprta skupina za žalujoče odrasle  10.11.2020 

• Odprta skupina za žalujoče starše   17.11.2020 

• Levjesrčna druženja  17.11.2020 

• Klub za žalujoče   5.11.2020 

• Odprta skupina za žalujoče odrasle   3.11.2020 
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STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Umirajoči in njihovi svojci. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; FIHO – fundacija za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij RS; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Več kot 40 

lokalnih skupnosti 

 

6.1.6. DRUŠTVO NOVUS  

OPIS 

Vsebine in aktivnosti s področja zdravega življenjskega sloga.  
 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Zdravje: Katera živila vsebujejo katere vitamine: 13.2.2020; Osnove zdravega življenjskega 
sloga: 4.5.2020; Z vitamini v hladno jesen: 30.9.2020; Osnove zdrave prehrane – priprava 
pogrinjka: 26.10.2020; Sladkorna bolezen: 15.10.2020; Napnimo možganske mišice: 
25.9.2020 

• Smeh: Joga smeha: 10.3.2020; 12.5.2020; Smeh = zdravje: 4.6.2020 

• Glasba: Glasba nas povezuje: 15.5.2020; Kristalna meditacija s Klaro Klas: 18.6.2020; 
Zdravljenje srca z zvoki: 24.9.2020; Terapevtski instrumenti in zdravje: 17.9.2020; Utrip 
življenja – bobnarski krog: 11.6.2020 

• Aktivnosti: Aktivno in kakovostno življenje upočasni staranje: 6.2.2020; Telovadba s kavča: 
1.4.2020, 9.4.2020; Pohodniške poti po Velenju: 2.10.2020;  

• Narava: Zdravje iz narave: 7.10.2020; Čebele onkraj opraševanja: 9.10.2020; Drevesa in 
dobro počutje: 1.10.2020 

• Računalništvo: Excel nadaljevalni: 23.11. – 27.11.2020; Excel začetni: 19.10. – 27.10.2020; 
Word osnovni: 12.10. – 15.10.2020; Word nadaljevalni   5.10. - 8.10.2020; Word osnovni   
13.8. – 20.8.2020; Word osnovni   4.8. – 11.8.2020; Tečaji uporabe pametnih telefonov: 
5.6., 10.6., 12.6., 17.6., 19.6. 020 

 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni omejitev.  
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PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 
Občina Šmartno ob Paki 

 

6.1.7. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠALEK  

OPIS 

PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE (v sklopu ZDUS-a): Program Starejši za starejše zajema osebe, ki 
so starejše od 69 let iz mestne četrti Mestne občine Velenje Levi breg (MČ LB) vzhod in krajevne 
skupnosti (KS) Šalek. Program poteka skozi celo leto. V tem programu je zajetih 340 oseb. Obiski 
svojih bolnih in invalidnih članov se opravijo dva krat letno, trajajo 1,5 do 2 uri. Tu obiščejo cca. 
15 oseb. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Starejši za starejše 1. 9. – 5. 12. 2020                                              

• Športna rekreacija ob sredah in četrtkih 

STROŠKI 

Letna članarina 12€. 

POGOJI/OMEJITVE 

Osebe starejše od 69 let iz MČ LB VZHOD in KS Šalek  

PROGRAM SOFINANCIRAJA 

Mestna občina Velenje; članarine; donacije 

 

6.1.8. DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE  

OPIS 

Vsebine izobraževanja z namenom zviševanja ravni pismenosti, pridobivanja socialnih spretnosti 
in dviga kakovosti življenja. Vseživljenjsko učenje, aktivna starost, medgeneracijsko sodelovanje 
ter program Starejši za starejše (zagotavljanje pomoči tistim, ki so pomoči potrebni). 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Telovadimo z Julko Kadliček   16.11.2020 

• Spodbujanje k vsakodnevnemu gibanju    3.11.2020 

• Dan športa DU Velenje   23.9.2020 

• Tehnike sproščanja na sedežu DU Velenje   3.9.2020 

• Sibahe šolske potrebščine za učence OŠ Gorica   1.9.2020 

• V času poletnih počitnic: Ročna delavnica izdelava punčk in fantkov 

• Igra Štrbunk   2 8.2020 
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STROŠKI 

Letna članarina 10€. 

POGOJI/OMEJITVE 

Člani DU Velenje. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Članarine, donacije; Mestna občina Velenje 

 

6.1.9. MLADINSKI CENTER VELENJE 

OPIS  

UDARNIKI MC VELENJE: Udarniki MC Velenje so skupina prostovoljcev, ki družinam ali 
posameznikom v Velenju ali okolici brezplačno ponujajo kakršnokoli pomoč na domu, okoli hiše, v 
gozdu (razne selitve, čiščenje, adaptacije stanovanj, hišna opravila, košnja trave, čiščenje gozdov, 
urejanje okolice, kidanje snega, pomoč pri naravnih nesrečah, razne inštrukcije, obdarovanja in 
animacije otrok...). Pomoč ponujajo tistim, ki si zaradi slabšega socialnega stanja ne morejo 
privoščiti dodatne pomoči, starejšim osebam in tistim, ki zaradi zdravstvenih omejitev dela ne 
zmorejo opraviti sami.  

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Redne aktivnosti: vsak delavnik 

• Dostava brezplačnih toplih obrokov ranljivim skupinam in socialnim upravičencem, 

vsak delavnik od 9. do 13. ure 

• Po nakupih in nujnih opravkih (nakup in dostava živil ter zdravil, pošta,...), vsak 

delavnik od 9. do 12. ure  

• "KR POVEJ"- brezplačni družabniški telefon kjer ekipa prostovoljk in prostovoljcev s 

pogovorom krajša čas starostnikom, ki zaradi priporočene osame nimajo socialnih 

stikov, vsak delavnik od 9. do 13. ure 

• KAMERAT - brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane meščane, vsak  delavnikih 

med 7.30 in 15.30  

• Dodatne aktivnosti (izbor): 

• Glasbeni nastop z domačo glasbo in dobrimi željami   20.11.2020 

• Zaposleni v Mladinskem centru Velenje in zaposleni v Domu za varstvo odraslih 

Velenje so vzpostavili vse potrebno za vzpostavitev rdeče cone v objektu MC Velenje. 

Pripravili so vse potrebno za namestitev do 50 oseb.  14.11.2020 

• Dopoldanski sprehod v mesto in prijetno druženje ob kavici upokojenke   24.8.2020 

• Po nakupih in v lekarno za gibalno oviranega gospoda  25.7.2020 

• Urejanje okolice pri upokojenki z težjimi zdravstvenimi težavami   21.7.2020 

• Čiščenje stanovanja pri starejši gospe z zdravstvenimi težavami   15.7.2020 

• Dostava pralnega stroja mlajši upokojenki   14.7.2020 
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• Košnja trave pri starejšemu upokojencu     4.6.2020 

• Dostava in montaža kuhinje upokojenki v finančni stiski    26.2.2020 

• Dostava in montaža donirane postelje upokojenemu invalidu   11.2.2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Pomoč ponujajo tistim, ki si zaradi slabšega socialnega stanja ne morejo privoščiti dodatne 
pomoči, starejšim osebam in tistim, ki zaradi zdravstvenih omejitev dela ne zmorejo opraviti sami. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje; Festival Velenje; Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti; 
Rdeča dvorana šrz Velenje; Muzej Velenje; Šolski center Velenje; Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti; Urad za mladino; Ministrstvo za kulturo; Erasmus+; Zavod za 
razvoj mobilnosti; Evropski socialni sklad 
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7. Ranljiva ciljna skupina: Brezposelne osebe 

7.1. Programi, ki vzpodbujajo stik z delodajalci in trgom dela 

7.1.1. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE 

Delavnice za iskalce zaposlitve: Učinkovit nastop na trgu dela; Samopomočne skupine za 
brezposelne osebe in invalide. 

PROJEKT SOCIALNA AKTIVACIJA ZA LAŽJI VSTOP NA TRG DELA »AS – AKTIVIRAJ SE!« ENOTA 
VELENJE (2019-2022). Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost 
udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter 
pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem 
osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje 
pod pragom revščine.  
 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ni navedb. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Samopomočne skupine namenjene brezposelnim osebam in invalidom. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada; 11 lokalnih skupnosti v Savinjski regiji 

 

7.1.2. BOŠNJAŠKO MLADINSKO KULTURNO DRUŠTVO  

Društvo  želi usposobiti mlade iz ranljivih skupin na področju avdio-video produkcije ter 
pripadnike ranljivih skupin usposobiti na področju zaposlovanja, podjetništva in kulturnega 
managementa. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ni navedb. 

STROŠKI 

Mesečna članarina 5€. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni omejitev.  
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PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Članarine; Mestna občina Velenje; JSKD - Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti; 
Evropski socialni sklad 

 

7.1.3. DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV  

OPIS 

Izvajanje pomoči, izobraževanj, svetovanja in nudenja podpore s področja zaposlovanja, osebne 
rasti in razvoja kariere. Izvajanje pomoči pri vključevanju brezposelnih v družbeno-socialne 
procese. 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ni navedb. 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni omejitev.  

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Mestna občina Velenje  

 

7.1.4. DRUŠTVO NOVUS  

OPIS 

PROJEKT SOCIALNA AKTIVACIJA ZA LAŽJI VSTOP NA TRG DELA »AS – AKTIVIRAJ SE!« ENOTA 
VELENJE (2019-2022). Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost 
udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter 
pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem 
osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje 
pod pragom revščine.  
 
Vsebine se nanašajo na področje zdravstva računalniškega opismenjevanja, podjetništva, pa tudi 
uporabnosti ponovne uporabe materialov preko lokalnega okolja, družbeno koristnega 
prostovoljskega dela, izvedba raznih samostojnih projektnih aktivnosti; (podjetniški načrt, daljših 
tematskih pisnih izdelkov, izdelava različnih konkretnih produktov/storitev …). 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Redne aktivnosti 

• Delovne aktivnosti pri delodajalcih/ projektno učno delo: od pon. do sre.  8.30 – 
14. 30 
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• Zaposlitveni razgovor - vsak četrtek 

• Tehnike čuječnosti -  vsak četrtek 

• Spoprijemanje s stresom - vsak petek 
• Dodatne aktivnosti (izbor) 

• Online intervju s psihoterpavtko Romano Čolić       25.11.2020 

• Iskren pogovor za boljše počutje     23.10.2020 

• Razstava glinenih izdelkov v Mestni knjižnici Velenje    22.10. – 30.10.2020 

• Ogled razstav v domačem okolju  9.9.2020 

• Ustvarjanje izdelkov iz gline   2.9.2020 

• Vsi drugačni, vsi enakopravni    24.8.2020 

• Predstavitev društva Hospic   21.8.2020 

• Razumevanje potreb delodajalcev v izbiri pravega kadra     14.8.2020 

• Delavnica borilnih veščin      30.7.2020 

• Zaposlitvena rehabilitacija   9.6.2020 

• Kreativna delavnica 29.5.2020 

STROŠKI 

Udeleženci prejmejo plačilo za obiskovanje programa. 

POGOJI/OMEJITVE 

• upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali 

• na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali 

• na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali 

• neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska Unija iz Evropskega 
socialnega sklada 

 

7.1.5. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LEVI BREG-VELENJE 

OPIS 

Vsi člani so prostovoljci, ki so brezposelne osebe, ki v društvu najdejo oporo za spopadanje z izzivi 
brezposelnosti 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Ni navedb. 

STROŠKI 

Ni navedb. 

POGOJI/OMEJITVE 

Ni navedb. 
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PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvu za kulturo; Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvu za vzgojo in 
izobraževanje; Donacije 

 

7.1.6. INŠTITUT INTEGRA 

OPIS 

Zaposlitvena rehabilitacija; socialna vključenost 

ZAPOSLITVENEGA CENTRA GEA, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, katerega 
osnovna dejavnost temelji na pripravi in zagotavljanju prehrane 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Poletna šola 2020: Jaz pod lupo     24.8.2020 
• Okrogla miza: Ranljive skupine med mladimi na trgu dela   16.1.2020       

STROŠKI 

Ni navedb.  

POGOJI/OMEJITVE 

Programi so namenjeni predvsem mladim in invalidom. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada 

 

7.1.7. ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE USPEŠEN.SI  

OPIS 

PROJEKT - PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC (2018 –2022) 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

Pridobivanje digitalnih kompetenc: računalniško digitalno opismenjevanje (RDO):  

• E4 Word osnovni 2. 9. 2020 - 14. 10. 2020 

• E4 Word napredni 6. 7. 2020 - 16. 7. 2020 

• E4 Word osnovni 1. 6. 2020 - 17. 6. 2020 

• E4 Excel osnovni 8. 6. 2020 - 23. 6. 2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 



 

 
59 

 

POGOJI/OMEJITVE 

Odrasli, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje 
poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 
let. 

PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

7.1.8. ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE VELENJE  

OPIS 

Javni zavod,  ki nudi raznolike storitve za iskalce zaposlitve, delodajalce in brezposelne.  
PROJEKTI (izbor):  

• IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE 
(2015-2022): Razvoj individualne in poglobljene obravnave glede na specifične potrebe 
ciljnih skupin. 

• RAZVOJ STORITEV ZA POSPEŠEVANJE TRANSNACIONALNE MOBILNOSTI DELOVNE SILE – 
EURES (2016-2022):  Razvoj in izvedba nacionalne Sheme mobilnosti, s ciljem vključitve 
240 mladih do 35. leta, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje 
(skrajšano NEET: Not in Education, Employment or Training), v aktivnosti pridobivanja 
delovnih izkušenj v tujini. 

• KREPITEV SVETOVALNEGA DELA Z MLADIMI NA ZRSZ (2014-2020): Poglobljeno karierno 
svetovanje, z individualizirani ukrepi in storitve, ki so prilagojene potrebam trga dela, z 
neposrednimi stiki z delodajalci, s sodelovanjem z nevladnimi organizacijami ter z drugimi 
pobudami v lokalnem okolju ipd. 

• EUREVITA (2018-2021): Aktiviranje brezposelnih in iskalcev zaposlitve za delo v zamrlih 
obrtnih poklicih ter izboljšanje poklicnega svetovanja in sodelovanja. 

 

ZADNJA BELEŽENA AKTIVNOST ZA DOTIČNO RANLJIVO SKUPINO 

• Virtualni karierni sejem - sejem poklicev in izobraževanja  16. – 17.11.2020 

• Regijski festival ZaTE – Znanje aktivira te  10. – 13.11.2020 

• Karierni sejem MojeDelo.com 22.10.2020 

• Webinar Vrnitev v Slovenijo Promo 2020  14.10.2020 

STROŠKI 

Vse aktivnosti so brezplačne. 

POGOJI/OMEJITVE 

Načeloma: brezposelni, iskalci zaposlitve in delodajalci. Posamezni projekt lahko zajema tudi 
druge ciljne skupine oziroma omejuje geografsko področje delovanja.  
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PROGRAM SOFINANCIRAJO 

Evropska unija in Republika Slovenija; Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije EaSI; 

Euroguidance: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in 

vključevanje. 
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8. Priloge 

8.1. Kontaktni podatki organizacij zajetih v analizo (po abecednem redu) 

Naziv organizacije    Kontaktni podatki 
ANDRAGOŠKO DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE 
 

Efenkova cesta 61 
3320 Velenje  
Tel.: +386 3 587 20 50 
Spletna stran: http://www.utzo.si/ 
E - pošta:  info@uni-tri-velenje-drustvo.si 
Facebook: https://www.facebook.com/uni.tri.velenje/ 

ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA 
VELENJE                                                                                                                     

Titov trg 2 
3320 Velenje 
Tel.: (03) 898 54 54 
Spletna stran: http://www.lu-velenje.si/ 
E - pošta:  info@lu-velenje.si 
Facebook: 
https://www.facebook.com/ljudska.univerza.velenje/ 

BOŠNJAŠKO MLADINSKO KULTURNO 
DRUŠTVO VELENJE 
 
 

Šaleška cesta 3  
3320 Velenje  
Tel.: 040 477 074 
Spletna stran: http://www.bmkd-velenje.si/ 
E - pošta: jasmina@bmkd-velenje.si 
Facebook: https://sl-si.facebook.com/bmkdvelenje 

CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE 
 

Prešernova cesta 10 
3320 Velenje 
Tel.: (03) 898 45 00 
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-savinjsko-
saleska/enota-velenje/ 
E - pošta:  gpcsd.velen@gov.si 

CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE VELENJE 
 

Kidričeva cesta 19 
3320 Velenje  
Tel.: 03 898 68 40 
Spletna stran: https://www.cviu-velenje.si/ 
E - pošta:  cviu@guest.arnes.si 
Facebook: https://sl-si.facebook.com/CviuVelenje 

DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV Šalek 89 
3320 Velenje  
Tel.: 041/759-393 Maruška Škoda 
Tel.: 041/440-707 Daliborka Vladušić 
E - pošta: drustvo.dao@gmail.com  
Facebook: 
https://www.facebook.com/Drustvo.aktivnih.obcanov/ 

DRUŠTVO HOSPIC VELENJE 
 

Šaleška 2d 
3320 Velenje  
Tel.: 051/418 445 
Spletna stran: https://www.hospic.si/ 
E - pošta:  velenje@hospic.si 
Facebook: https://www.facebook.com/drustvohospic 

  

http://www.utzo.si/
mailto:info@uni-tri-velenje-drustvo.si
https://www.facebook.com/uni.tri.velenje/
http://www.lu-velenje.si/
mailto:info@lu-velenje.si
https://www.facebook.com/ljudska.univerza.velenje/
http://www.bmkd-velenje.si/
mailto:jasmina@bmkd-velenje.si
https://sl-si.facebook.com/bmkdvelenje
https://www.csd-slovenije.si/csd-savinjsko-saleska/enota-velenje/
https://www.csd-slovenije.si/csd-savinjsko-saleska/enota-velenje/
mailto:gpcsd.velen@gov.si
https://www.cviu-velenje.si/
mailto:cviu@guest.arnes.si
https://sl-si.facebook.com/CviuVelenje
https://www.facebook.com/Drustvo.aktivnih.obcanov/
https://www.hospic.si/
mailto:velenje@hospic.si
https://www.facebook.com/drustvohospic
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Naziv organizacije    Kontaktni podatki 
DRUŠTVO NOVUS  
 

Trg mladosti 6  
3320 Velenje  
Tel.: 05 908 14 90  
Spletna stran: www.drustvo-novus.com  
Facebook: https://sl-si.facebook.com/drustvo.novus 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LEVI BREG - 
VELENJE 
 

Františka Foita 2 
3320 Velenje  
Tel.: 041 263 738 
E - pošta:  dpmlevibreg.velenje@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-
prijateljev-mladine-Levi-breg-Velenje-308659582660112/ 

DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO 
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI 
V DUŠEVNEM RAZVOJU VELENJE 
 

Goriška c. 43 
3320 Velenje 
Tel.: 041 500 373 
Spletna stran: http://www.sozitje-velenje.si 
E - pošta:  sozitje.velenje@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/sozitjevelenje/ 

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ 
VELENJE 
 

Kopališka 5 
3320 Velenje 
Tel.: + 386 64 123 403 
Spletna stran: http://www.rjz.si/ 
E - pošta: info@rjz.si 
Facebook: https://www.facebook.com/rodjezerskizmaj/ 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠALEK 
 

Kardeljev trg 5 
3320 Velenje 
Tel.: 031 753 433 
Spletna stran: http://www.posrcumlad.si/salek/ 
E - pošta:  dusalek@gmail.com 
Facebook: https://sl-
si.facebook.com/people/Dru%C5%A1tvo-Upokojencev-
Velenje/ 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE 
 

Kidričeva cesta 9 a 
3320 Velenje 
Tel.: 03 587 12 58 
Spletna stran: http://www.posrcumlad.si/velenje 
E - pošta:  du.velenje@gmail.com 
Facebook: https://sl-
si.facebook.com/people/Dru%C5%A1tvo-Upokojencev-
Velenje/ 

INŠTITUT INTEGRA 
 

INŠTITUT ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH POTENCIALOV VELENJE 
Prešernova 8 
3320 Velenje 
Tel.: +386(0)70222261  
Spletna stran: http://www.eu-integra.eu/ 
E - pošta:  office@eu-integra.eu 
Facebook: https://www.facebook.com/institut.integra/ 
 
 

http://www.drustvo-novus.com/
https://sl-si.facebook.com/drustvo.novus
mailto:dpmlevibreg.velenje@gmail.com
https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-prijateljev-mladine-Levi-breg-Velenje-308659582660112/
https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-prijateljev-mladine-Levi-breg-Velenje-308659582660112/
http://www.sozitje-velenje.si/
mailto:sozitje.velenje@gmail.com
https://www.facebook.com/sozitjevelenje/
http://www.rjz.si/
mailto:info@rjz.si
https://www.facebook.com/rodjezerskizmaj/
http://www.posrcumlad.si/salek/
mailto:dusalek@gmail.com
https://sl-si.facebook.com/people/Dru%C5%A1tvo-Upokojencev-Velenje/
https://sl-si.facebook.com/people/Dru%C5%A1tvo-Upokojencev-Velenje/
https://sl-si.facebook.com/people/Dru%C5%A1tvo-Upokojencev-Velenje/
http://www.posrcumlad.si/velenje
mailto:du.velenje@gmail.com
https://sl-si.facebook.com/people/Dru%C5%A1tvo-Upokojencev-Velenje/
https://sl-si.facebook.com/people/Dru%C5%A1tvo-Upokojencev-Velenje/
https://sl-si.facebook.com/people/Dru%C5%A1tvo-Upokojencev-Velenje/
http://www.eu-integra.eu/
mailto:office@eu-integra.eu
https://www.facebook.com/institut.integra/
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Naziv organizacije    Kontaktni podatki 
"INVALID" DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN 
OSEB Z INVALIDNOSTJO KONOVO 
 

Konovska cesta 21 
3320 Velenje 
Tel.: 051 388 995 
Spletna stran: http://zveza-invalid.si/konovo/ 
E - pošta:  bracic.host@gmail.com 

MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 
 

Aškerčeva cesta 21 
3320 Velenje 
Tel.: 03 897 75 40 
E - pošta: mzpm.velenje@vilarozle.si 
Facebook: https://sl-si.facebook.com/MZPMVelenje 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN 
NAGLUŠNIH VELENJE                                                          

Efenkova cesta 61 
3320 Velenje 
Tel.: (03) 897 44 73 
Spletna stran: https://www.mdgnvelenje.si/ 
E - pošta:  mdgn.velenje@t-2.si 
Facebook: https://www.facebook.com/mdgn.velenje 

MLADINSKI CENTER VELENJE 
 

Šaleška cesta 3 
3320 Velenje 
Tel.: 03 8981-922 
Spletna stran: http://www.mc-velenje.si/ 
E - pošta: info@mc-velenje.si 
Facebook: https://www.facebook.com/mc.velenje/ 

MLADINSKI SVET VELENJE                                                                                                                            Šaleška cesta 3 
3320 Velenje 
Tel.: 040 307929 
E - pošta:  info@msv.si 
Facebook: https://www.facebook.com/mladinski.svet.velenje/ 

ŠALEŠKA ZVEZA TABORNIKOV – 
REGIONALNA SKAVTSKA ZVEZA  
 

Šaleška cesta 3 
3320 Velenje 
Tel.: +386 31 640 383 
Spletna stran: https://www.szt.si/ 
E - pošta: marko.ranzinger@rlv.si 
Facebook: https://sl-
si.facebook.com/saleskazvezatabornikov/ 

ŠPORTNA ZVEZA VELENJE 
 

Šaleška cesta 3 
3320 Velenje 
Tel.: 03 897 54 10 
Spletna stran: http://www.sportnazvezavelenje.si/ 
E – pošta: sportnazveza.velenje@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/sportnazvezavelenje/ 

VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA 
 

Kidričeva cesta 19 A 
3320 Velenje 
Tel.: 0590 90 250 
Spletna stran: https://www.vdcsasa.si/ 
E - pošta:  info@vdcsasa.si 
Facebook: https://www.facebook.com/vdc.sasa.7/ 
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Naziv organizacije    Kontaktni podatki 
ZAVOD KROG VELENJE Koželjska ulica 6 

3320 Velenje  
Tel.: +386 41 401 619 
Spletna stran: https://www.zavod-krog.si/ 
E - pošta:  admira@zavod-krog.si 
Facebook: https://www.facebook.com/ZavodKrog/ 

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE USPEŠEN.SI 
 

Trg mladosti 6 
3320 Velenje 
Tel.: 041 33 84 84 
Spletna stran: http://www.zavod-uspesen.si/ 
E - pošta:  selma.filipancic@zavod-uspesen.si 

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE VELENJE 
 

Rudarska cesta 6a 
3320 Velenje 
Tel.: (03) 898 82 10 
Spletna stran: https://www.ess.gov.si/ 
E - pošta:  gpzrszvelenje@ess.gov.si 
Facebook: 
https://www.facebook.com/zavodRSzazaposlovanje 
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