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Krvodajalstvo
oZrK Dravograd na podlagi javnega 
pooblastila organizira krvodajalske ak-
cije v naši občini. naloga območnega 
združenja je vabljenje, motiviranje in 
aktiviranje krvodajalcev. vsako leto se 
trudimo, da bi ohranili dosedanje krvo-
dajalce in pridobili nove. veliko napora 
vlagamo predvsem v motiviranje in 
aktiviranje mlajših krvodajalcev. Pri svo-
jem delu se soočamo predvsem z nera-
zumevanjem pomena krvodajalstva pri 
delodajalcih, saj krvodajalcem pogo-
stokrat otežujejo udeležbo na krvoda-
jalskih akcijah. v drugi polovici letošnje-

ga leta smo organizirali 10 krvodajalskih 
akcij, ki se jih je udeležilo 199 krvodajalk 
in krvodajalcev, ki so skupaj oddali 796 

ml krvi. v zahvalo našim krvodajalkam 
in krvodajalcem smo si v soboto, 21. 9. 
2019, ogledali rudnik mežica in se po-
peljali s 'flosom' po reki Dravi. Povabili 
smo krvodajalce in prostovoljce, ki so v 
letu 2019 prejeli priznanja za darovano 
kri in zahvalo za dolgoletno prostovolj-
no delo pri naši organizaciji. Imeli smo 
krajšo slovesno podelitev priznanj krvo-
dajalcem in krvodajalkam, ki so darovali 
25-, 30-, 40-, 50-, 60- ali 100-krat, teh je 
bilo 14, 17 prostovoljcem smo razdelili 
bronasta priznanja in eno srebrno pri-
znanje, ki ga je prejela milka Gošnak. 

SocIalna aKtIvacIJa, rDeČI KrIŽ
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Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinan-
cira  republika Slovenija in evropska unija 
iz sredstev evropskega socialnega sklada, 
vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih 
enot po celotni Sloveniji v okviru katerih 
deluje 48 koordinatorjev socialne aktiva-
cije, ki zagotavljajo podporo pri obravnavi 
posameznika vključenega v sistem soci-
alne aktivacije. regijska mobilna enota za 
Koroško ima prostore na meškovi ulici 21 v 
Slovenj Gradcu, kjer so zaposlene tri koor-
dinatorke socialne aktivacije. Dodatno se 
na podlagi javnih razpisov financirajo tudi 
projekti socialne aktivacije, kjer izbrani iz-
vajalci z vsebino nudijo podporo in opol-
nomočenje  ciljne skupine za približevanju 
trgu dela.
ciljna skupina projekta socialne aktivacije 
so dolgotrajni prejemniki denarne social-
ne pomoči,  ki so zaradi različnih razlogov 
začasno nezaposljive osebe, druge neak-
tivne osebe, ki ne prejemajo denarne soci-
alne pomoči ter ženske iz drugih kulturnih 
okolij in romske ženske. 
Projekt pomembno prispeva k izboljša-
nju socialne problematike v naši regiji, 
saj se skozi njega aktivno rešuje  socialne 
problematike posameznikov, veliko po-
zornosti pa se namenja tudi informiranju, 

motivaciji in podpori za opolnomočenje 
ter dvig različnih funkcionalnih in delov-
nih kompetenc, socialne mreže, stikov in 
pridobivanje novih spretnosti in znanj. 
cilj je doseči reaktivacijo in integracijo 
posameznikov v družbene sisteme ter jih 
ponovno vključiti na trg dela. Kot kažejo 
mnogi dosedanji primeri dobre prakse, je 
to mogoče doseči s celovitim pristopom, 
ki ga je potrebno umestiti v kontekst delo-
vanja že obstoječih socialnih služb. osebe 
vključene v programe izvajalcev pridobijo 
konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki 
jih lahko osvojijo tekom usposabljanja pri 
delodajalcih v samem delovnem procesu 
pod vodstvom mentorja. na ta način po-
tencialni delodajalci spoznajo, da imajo 
brezposelne osebe na zavodu za zaposlo-
vanje ogromno znanj, a morda le premalo 
izkušenj ali možnosti, da le te pokažejo. 
Delodajalec z vključitvijo v projekt social-
ne aktivacije pridobi možnost, da svoj po-
tencialni bodoči kader nauči potrebnih 
znanj in si s tem zagotovi delavca, ki ga 
potrebuje.

vključevanje v projekte Socialne aktivaci-
je poteka preko enotne vstopne točke na 
centru za socialno delo ter Urada za delo. 
obe organizaciji sodelujeta s koordinatorji 
socialne aktivacije. Pilotni projekt Socialne 
aktivacije, ki traja do leta 2022, se bo po 
zaključku sofinanciranja umestil v sistem 
socialno varstvenih storitev in programov 
v reorganizirano mrežo centrov za social-
no delo. 

na Koroškem projekt izvaja Slokva, zavod 
za razvoj neizkoriščenih potencialov so. p, 
in sicer za obdobje od 2019 do 2022, ko se 
projekt zaključi. v tem obdobju bo izvaja-
lec izvedel pet ponovitev 6 mesečnih pro-
gramov na dveh lokacijah, v Slovenj Grad-
cu in v radljah ob Dravi. v Slovenj Gradec 
se lahko vključijo kandidati iz občine misli-
nja, Slovenj Gradec, ravne na Koroškem, 
Prevalje, mežica in Črna na Koroškem. v 
radlje ob Dravi pa se lahko vključijo kan-
didati iz občine Dravograd, muta, vuzeni-
ca, ribnica na Pohorju, radlje ob Dravi in 
Podvelka.

stopi korak naprej in se vključi 
v program socialne aktivacije
Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je 
v letu 2017 nastal kot odziv na posledice  gospodarske krize, s katero se je dvignilo število dolgotrajno 
brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike, se danes še vedno srečujemo z ranljivimi sku-
pinami in posamezniki, ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja in kompetence ter imajo 
številne socialne in zdravstvene težave. Ti posamezniki pa se med drugim soočajo s socialno revščino 
in izključenostjo.

Prispevek: Irena Gostenčnik, sekretarka OZRK Dravograd

oBmoČno Združenje  Rdečega križa Dravograd 
V drugi polovici leta 2019 smo v OZRK Dravograd skupaj z našimi prostovoljci izvedli številne humanitarne in izo-
braževalne aktivnosti, predvsem na področju krvodajalstva, preventivne zdravstvene dejavnosti, letovanja otrok 
in starejših, obdaritve in obiskov starejših po domovih in domovih za starejše v koroške regije ter pomoči otrokom, 
starejšim in vsem drugim, ki so se znašli v socialni stiski. 


