
 

 

 
 
 
 
 
Dieses Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich vom Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, dem Land Kärnten und Land Steiermark gefördert./ Projekt podpirajo v okviru kooperacijskega 
programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski sklad za regionalni razvoj, dežela Koroška in dežela Štajerska. 

 

    

Družbena integracija 
ljudi, ki so daleč od trga dela in jim grozi izključenost, s prostovoljnim delom in novimi 

oblikami zaposlitve 
 
 

Novinarska konferenca projekta Interreg INVOLVED SI-AT 284 
s predstavitvijo rezultatov študije 

 
 
Četrtek, 09. julij 2020, ob 11. uri 
Caritas Gradec-Seckau, Grabenstraße 39, seminarska dvorana SUDAN 
 
 

Kontaktne osebe: 
 

 

Odgovoren za prireditev: mag. Bernhard Sundl, vodja oddelka (0676/88015 237) 
Kontaktna oseba na licu mesta: mag.a Monika Kassl  

(0676/88015 8401) 
Komunikacija Caritas: Irmgard Rieger, MAS 

(0676/88015 173) 
 

 

 
 
Govorniki oziroma pogovorni partnerji: 
 
• mag. Herbert Beiglböck, MBA, ravnatelj Caritas Gradec-Seckau 
• mag. Ernst Sandriesser, ravnatelj Caritas na Koroškem 
• Božidar Bračun, generalni sekretar Nadškofijska karitas Maribor 
• mag.a. Christina Staubmann, MBA, projektni vodja Caritas na Koroškem 
• mag. Bernhard Sundl, projektni vodja Caritas Gradec-Seckau 
• Fachhochschule Kärnten: FH-prof.in mag.a dr.in habil. Susanne Dungs und FH-prof. dr. Helmut 

Richard Arnold 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
Dieses Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich vom Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, dem Land Kärnten und Land Steiermark gefördert./ Projekt podpirajo v okviru kooperacijskega 
programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski sklad za regionalni razvoj, dežela Koroška in dežela Štajerska. 

 

 
 

Interreg INVOLVED 

INVOLVED je projekt, ki ga financira EU in v katerem gre za socialno vključevanje ljudi, ki so oddaljeni od 
trga dela in jim grozi izključenost, temelji na prostovoljnem delu in novih oblikah zaposlitve. Caritas 
Koroška, Caritas Štajerska in partnerji iz Karitas v Sloveniji sodelujejo prvič. 

V Evropi so se v različnih državah in kulturah razvila različna delovna okolja in realnosti. Med regijami se 
malo razlikujejo razmere in potrebe ljudi, ki jih prizadene izključenost na trgu dela. Tu nastavi triletni 
Interreg projekt INVOLVED, ki se je začel septembra 2018. 

Čezmejna potreba je, da se tej prikrajšani skupini ljudi omogoči ponovno sodelovanje v družbi, tako da se 
jim olajša zaposlitev. Glede na pritisk globalizacije to ni lahka naloga in zahteva inovativne pristope. To 
poteka prek nadnacionalnega združenja Karitas ustanov (Caritas Koroška - kot vodilni partner - Caritas 
škofije Graz-Seckau, Slovenska karitas, Nadškofijska karitas Maribor in Škofijska karitas Celje) in s 
povečanim vključevanjem regionalnih akterjev in javnih institucij. Prihodnje izzive bo treba obvladati 
skupno. 

Inovativne oblike zaposlitve 

Cilj projekta INVOLVED je, spodbuditi ljudi, ki trenutno ne sodelujejo v gospodarskem in družbenem 
življenju, da se z inovativnimi oblikami zaposlitve ponovno vključijo v družbo. Vključijo se prizadeti ljudje, 
ugotovljene so njihove potrebe in okvirni pogoji. Tako se lahko možnosti zaposlitve še naprej razvijajo na 
inovativen in kakovosten način. 

Poudarek je na družbeni vključenosti ljudi, ki niso na trgu dela, in to na primer s prostovoljstvom. Zaradi 
te oblike zaposlitve prizadeti pridobivajo dnevno strukturo, doživljajo stabilnost, varnost, občutek 
skupnosti in spoštovanja in se ne doživljajo več kot prosilci ali ljudje, ki pasivno iščejo pomoč, temveč kot 
aktivni ljudje, ki svoj čas in spretnosti dajejo na razpolago za druge. 

 

Projektni partnerji in nadaljnje informacije 

https://www.caritas-kaernten.at/hilfe-beratung/arbeit-beschaeftigung/involved/ 

https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/menschen-in-

not/arbeit/beschaeftigungsprojekte/involved/  

https://www.caritas-involved.eu/  
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Velja govorjena beseda! 

 
Ernst Sandriesser 
ravnatelj Koroška Caritas  
 

 
V okviru projekta INVOLVED se intenzivno ukvarjamo s socialno vključenostjo ljudi, ki so oddaljeni od 
trga dela in jim grozi izključenost, zlasti v zvezi s prostovoljstvom in novimi oblikami zaposlitve. 
Dolgotrajna brezposelnost pomeni izredno veliko tveganje revščine za številne prizadete in občutek, da 
niso več del družbe. 
 

 
Korona je v ospredje postavila dva vidika:V krizi so trpeli posebej ljudje, ki so že na robu družbe in se 
borijo za svoj obstoj. Kako naj nekdo ostane doma, ko je njegov dom na ulici. In kako naj bi nekdo našel 
delo in tako zagotovil svoj obstoj, če je bil brez službe in brez perspektive že pred korono? Skratka, že 
tako negotov življenjski položaj ciljnih skupin, ki so jih preučevali v projektu, je močno poslabšala kriza 
zaradi korone.  
S projektom premagamo tudi delitev ljudi na sistemsko pomembne in sistemsko nepomembne, ki jih 
povzroča korona. Vsak oče in mati sta s svojim delom sistemsko pomembna za svojo družino. Ni 
nepomembnih ljudi! 
Drugi vidik se nanaša na posledice za trg dela. Brezposelnost se je znatno povečala in mnoge ženske, ki 
so prej mislile, da so varne pred ekonomskimi nihanji, ki so običajne na trgu dela, so na skrajšanem 
delovnem času. INVOLVED se namenoma zanima za nove oblike zaposlitve, zlasti za ljudi, ki jih je 
večkrat obremenila njihova življenjska zgodovina. Če celo manjkajo delovna mesta za dobro 
usposobljene iskalce zaposlitve, bodo ljudje, ki so daleč od trga dela, veliko težje našli tipične oblike 
zaposlitve na prvem trgu dela. 
 

 
Če je "delo pol življenja", potem brezposelnost ni samo težava s finančnega vidika, ampak tudi prepolovi 
socialno življenje na polovico, saj človek sebe ne doživlja več kot del družbe. Tema dela torej ni zgolj v 
materialni varnosti, ampak v bistvu v družbeni udeležbi in občutku, da je treba kaj prispevati in preživeti 
dan "smiselno". Potrebna je nizka meja in možnosti prostovoljnega pristopa pri ponudbi nasvetov, 
podpore, usposobljenosti in zaposlitve. Koroška potrebuje poleg zaposlovanja v okviru obstoječih 
ukrepov na trgu dela tudi možnosti za nekaj urno ali priložnostno zaposlitev, ki omogoča postopni razvoj 
prizadetih v smislu vsebine, obsega in trajanja. 
 

 
Projekt INVOLVED razvija protiutež za "prepolovljeno življenje", socialno izolacijo in izključenost. 
Izmenjava izkušenj in modelov uspeha, pa naj gre za projekte prostovoljnega dela v Sloveniji ali 
dolgoletne praktične izkušnje na področju ukrepov nizkega praga zaposlovanja na Štajerskem, omogoča 
nadaljnji kakovosten razvoj ponudbe v lastni regiji, pa tudi skupni razvoj novih inovativnih ukrepov.  
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Herbert Beiglböck 
ravnatelj Caritas Steiermark 
 
 
Pretekli meseci so nam zelo drastično pokazali, kako hitro lahko iz domnevno varnih delovnih mest  
nastane brezposelnost, tudi za dobro usposobljene ljudi. Takšni krizni časi kažejo, kako lahko postanejo 
krhki stebri družbe, ki na splošno zagotavljajo stabilno družbeno sobivanje: zdravje, delo, socialna 
udeležba. 
 
 
Cilj projekta Interreg INVOLVED je, v središče pozornosti postaviti ljudi, ki jim grozi izključenost in 
analizirati ter razvijati ukrepe za socialno vključevanje in vključevanje na trg dela. 
 
 
Čezmejno sodelovanje s projektnimi partnerji na Koroškem in v Sloveniji kaže zelo očitne razlike glede 
na: okvirne pogoje v smislu socialnega prava in politike trga dela, financiranje in ukrepe, strukture in 
velikosti organizacij v ozadju. Primerjava kaže, kako pomemben je (stalni) drugi trg dela za ljudi, ki jim 
grozi izključenost, in da široka paleta različnih in razvrščenih ukrepov politike trga dela povečuje 
elastičnost in trajnost socialnega omrežja. 
Prostovoljno leto vključevanja je pokazalo, da prostovoljstvo lahko podpira vključevanje na trg dela, če je 
povezano s ponudbo usposabljanja. 
 
 
INVOLVED ponuja tudi možnost razmišljanja o spremembi okvirnih pogojev ali učenja dobrih praks v 
partnerskih organizacijah. Medtem ko je Slovenija zainteresirana za drugi trg dela v Avstriji, je naš interes 
usmerjen na slovenski model, ki vodi v povečanje socialnih prejemkov, če se brezposelni prostovoljno 
zaposli pri socialni ustanovi. 
S projektom INVOLVED lahko zagotovimo, da se nacionalni problemi obravnavajo na ravni EU in da se v 
najboljšem primeru sproži rešitev z našimi predlogi. 
Nadnacionalno sodelovanje ustvarja mrežo organizacij, ki sodelujejo pri podobnih vprašanjih in 
spodbujajo razvoj ukrepov in inovacij. 
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Božidar Bračun  

generalni sekretar Nadškofijska karitas Maribor 

 
Ob izmenjavi zaposlenih z našimi projektnimi partnerji smo se zavedali sekundarnega trga dela, ki ga v 
Sloveniji ne poznamo, vendar ga smatramo kot odlično metodo podpore brezposelnim. Predvsem nas 
zanima pristop z vključevanjem socialnega delavca/delavke, ki nudi pomoč in podporo tistim, ki delajo na 
ponovni vključitvi na trg dela (npr. Caritas-SPAR, Carla, ...) 
 
 
Po drugi strani je prostovoljstvo v Sloveniji zelo razvito. Če zaposlitev ni mogoča, iščemo druge primerne 
oblike dela, kot so prostovoljstva. Z vključevanjem dolgotrajno brezposelnih v prostovoljno delo v okviru 
programov Karitas jim pomagamo, da se z redno podporo uveljavijo na trgu dela. Naše izkušnje kažejo, 
da posameznik s prostovoljstvom postopoma dobi občutek pripadnosti, spozna nove ljudi, uživa v 
določeni vrsti dela, ustvarja delovne navade, ima občutek, da je njegovo delo pomembno za okolje in 
zato lahko osebnostno raste. 
 
 
Verjamemo, da bi lahko sedanji razkorak med prostovoljstvom in rednim zaposlovanjem odpravili tudi s 
pomočjo sekundarnih ukrepov trga dela. Vendar že vidimo, da bi ti ukrepi za nekatere pomenili 
prehodno obliko zaposlitve, za druge pa trajno obliko dela. 
 

 
 
 


