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Caritas razvija čezmejno nove pristope za projekte na trgu dela 
Medsebojno učenje na Koroškem, Štajerskem in v Sloveniji 
 
 

V prvem skupnem sodelovanju so Caritas organizacije škofij Krka-Celovec, Gradec-Seckau in 
Slovenija v četrtek predstavile projekt politike trga dela INVOLVED. Projekt, ki ga podpira 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 ter združuje različne izkušnje v 
vključenih škofijah. Cilj projekta INVOLVED je omogočiti ljudem, ki trenutno ne sodelujejo v 
gospodarskem in družbenem življenju, z inovativnimi oblikami zaposlitve znova sodelovati v 
družbenih dejavnostih. 
 
 
Ravnatelj štajerske Caritas Herbert Beiglböck je najprej omenil skupne izkušnje s krizo za časa 
korone: "V zadnjih nekaj mesecih smo zelo drastično videli, kako hitro lahko iz domnevno varnih 
delovnih mest nastaja brezposelnost, tudi za dobro kvalificirane ljudi. Takšni krizni časi kažejo, 
kako lahko postanejo krhki stebri družbe, ki na splošno zagotavljajo stabilno družbeno 
sobivanje: zdravje, delo, socialna udeležba. " 
 
 
Proti izolaciji in izključenosti 
„Projekt INVOLVED razvija protiutež proti življenju pod vtisom brezposelnosti, socialne izolacije 
in izključenosti," je dodal ravnatelj koroške Caritas Ernst Sandriesser: "Izmenjava izkušenj in 
modelov uspeha, pa naj gre za projekte prostovoljstva v Sloveniji ali večletne praktične izkušnje 
na področju ukrepov za zaposlovanje z nizkimi pragovi na Štajerskem, omogoča 
visokokakovosten nadaljnji razvoj ponudbe v lastni regiji in skupen razvoj novih inovativnih 
ukrepov. " 
 
 
Dobre izkušnje s prostovoljstvom v Sloveniji 
Božidar Bračun, generalni sekretar Nadškofijske karitas Maribor, se je skliceval na izkušnje 
organizacij Karitas v deželah pod različnimi političnimi okviri. V Sloveniji ni drugega trga dela v 
obliki zaposlitve za določen čas ali zaposlitvenih projektih. Vendar je Karitas dosegla dobre 
rezultate s prostovoljnim delom: "Naše izkušnje kažejo, da s prostovoljstvom ljudje postopoma 
dobijo občutek pripadnosti, spoznavajo nove ljudi, uživajo v določeni vrsti dela, ustvarjajo 
delovne navade in razvijajo občutek, da s svojim delom pridobijo na ugledu. Tako lahko ljudje 
osebno rastejo. " 
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Cilj: programi na ravni EU 
Po mnenju ravnateljev ponuja INVOLVED tudi priložnost, da razmišljajo o spremembi okvirnih 
pogojev ali da se učijo iz dobre prakse v partnerskih organizacijah. Beiglböck je poudaril: „Poleg 
regionalnih omrežij je pomembno razviti ustrezne programe na ravni EU." FH Kärnten je 
naredila študijo o obstoječih projektih in ugotavljala potrebe prizadetih ljudi pod danimi 
okvirnimi pogoji. Na podlagi raziskave naj se v prihodnje zaposlitvene priložnosti razvijajo 
skupno na inovativen in kakovosten način. 
 
SLIKA: Štajerska, Koroška in Slovenija skupno in inovativno: Caritas združuje različne izkušnje iz 
projektov v sodelujočih državah z novimi nastavki. 
 
PRENOS: Tiskovna konferenca se je izvajala na ZOOMu in bila je posneta. Dokumente si je 
mogoče ogledati na tej povezavi, posnetek pa okoli 14.30 po isti povezavi: 
https://wolke.caritas-steiermark.at/index.php/s/E2nM7fDgjfGaSSB 
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