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Zavod slokva

socialna aktivacija je pilotni projekt, 
usmerjen v višanje osebnih, socialnih in 
funkcionalnih kompetenc ter podporo 
na področju kariernega razvoja oseb 
iz ranljivih ciljnih skupin. Za območje 
koroške regije ga od septembra 2019 
do jeseni leta 2022 izvaja Zavod slokva, 
so. p., prvo socialno podjetje na koro-
škem. projekt, ki smo ga naslovili »Izko-
risti svoj potencial«, izvajamo na dveh 
lokacijah – v slovenj gradcu in radljah 
ob dravi. ob poslavljanju prve skupine 
je prav, da v »svet tam zunaj« pošljemo 
tudi informacije o tem, kaj smo skupaj 
dosegli …

v prvo skupino v radljah ob dravi (ki 
pokriva občine dravograd, muta, vu-
zenica, ribnica na pohorju, radlje ob 
dravi in podvelka) je bilo vključenih 15 
oseb. do skorajšnjega zaključka progra-
ma (ki bo 24. 6. 2020) smo priča odlič-
nim rezultatom. trenutno se srečujemo 
s sedmimi udeleženci, osem jih je pred-
časno zaključilo program: trije so izsto-
pili zaradi osebnih razlogov, tri osebe 
so se zaposlile, ena oseba se je vključila 

v program javnih del, en udeleženec pa 
je odprl svoj s. p. (in to celo v času t. 
i. korona krize, ko je trg dela ohromel). 
Zdaj pa naj še kdo reče, da se ne da!
najpomembnejše pa je, da pri vseh 
opažamo vidne spremembe v samo-
podobi in samozavesti, v spremembi 
perspektive, motivaciji za spremembe 
in odločnosti, da vzamejo življenje v 
svoje roke.

strokovni delavki, vodja projekta ter 
koordinatorke socialne aktivacije smo 
neverjetno ponosne na prav vsakega 
izmed njih. Še prav posebej pa na vse, 
ki so z lastno voljo (in kančkom naše 
pomoči) aktivno stopili na trg dela.

Če je tudi vas zamikalo, da se nam 
pridružite, odklikajte na našo spletno 
stran slokva.si, kjer najdete več infor-
macij, lahko pa nas tudi pokličete ali 
pocukate za rokav (v radljah se nahaja-
mo v prostorih stare policijske postaje v 
stavbi upravne enote).

In ne pozabite – verjemite vase!

KateRa pa Je  tvoja supermoč? 

zakLjučuje Se Prva izveDba SociaLne aktivacije
Vam je že kdo rekel, da v sebi skrivate nekaj posebnega, pa mu niste verjeli? Če vam ni, vam jaz čisto iskreno in z 
velikim zaupanjem pravim zdaj: »V sebi skrivate potencial.« Morda trenutno tega še ne veste ali pa si ne dovolite 
biti ponosni na svoj dar, znanje, veščino. Podobno so čutili tudi udeleženci socialne aktivacije, ko sem jim 23. okto-
bra lani, na prvem srečanju, v premislek podala isti stavek. Zdaj, ko se program za 1. skupino počasi izteka, pa na 
njihovih izrazih vidim, da verjamejo vase.
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