
PROGRAM  
SOCIALNE 
VKLJUČENOSTI

Informacije in lokacija izvajanja 
programa socialne vključenosti:

Družba Centerkontura izvaja program  
socialne vključenosti na dveh lokacijah:

• Brnčičeva 11 in 11B, Ljubljana 
Telefonska številka: 031 749 156 

• Jelenčeva 1 in 15, Kranj 
Telefonska številka: 031 749 156 

www.centerkontura.si

Kdo se lahko vključi v program  
socialne vključenosti?

• Invalid, ki mu je Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje na podlagi 34. čle-
na Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov izdal odločbo o 
nezaposljivosti. Odločba o nezaposlji-
vosti se izda po zaključeni zaposlitveni 
rehabilitaciji, in sicer kadar kljub rehabi-
litaciji, prilagoditvam delovnega mesta 
in delovnega okolja invalid ne more 
dosegati delovnih rezultatov v višini vsaj 
ene tretjine zaposlenega na običajnem 
delovnem mestu.

• Invalid I. kategorije z odločbo Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovan-
je Slovenije brez pravice do invalidske 
pokojnine po zakonu, ki ureja pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje.

• Oseba z motnjo v telesnem in duševnem 
razvoju, ki nima možnosti vključitve v 
ustrezne socialnovarstvene storitve.



Zakaj program socialne  
vključenosti 

Program socialne vključenosti je socialni program, 
namenjen podpori in ohranjanju invalidovih de-
lovnih sposobnosti. Sestavljen je iz delovnih (50 %) 
in socialnih vsebin (50 %). Program zagotavljamo 
vsak delovni dan v obsegu 8 ur in od udeležencev 
pričakujemo, da so dnevno prisotni vsaj 6 ur. 

Izvajalci programa socialne vključenosti so bili 
izbrani na javnem razpisu Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(MDDSZ), ki jim je podelilo koncesijo za izvajan-
je programa za petletno obdobje (od 2015 do 
2019). Seznam izvajalcev socialne vključenosti 
je objavljen na spletni strani MDDSZ. 

Pravice udeležencev v programu  
socialne vključenosti

• potni stroški (povrnjeni so v celoti, sklad-
no z mesečno prisotnostjo),  

• malica (organizirana ali izplačano na-
domestila zanjo),

• denarna nagrada v višini od 5 do 20 od-
stotkov minimalne plače (če so udeleženci 
prejemniki denarne socialne pomoči, se jim 
ta zmanjša za znesek prejete pomoči),

• zavarovanje za poškodbe pri delu, 
• koriščenje prostih dni (25 dni dopusta na 

leto, drugi osebni razlogi). 

Udeležencem programa nudimo podporo 
pri urejanju osebnih zadev, kot so: 

• uveljavljanje socialnih transferjev,
• naročanje in spremljanje k zdravnikom,
• sodelovanje s svojci in strokovnimi delavci,
• pomoč pri urejanju finančnih zadev,
• higiena in osebna urejenost.

Pričakovanja:

• prisotnost v programu in sporočanje odsot-
nosti (za odsotnosti zaradi bolezni pričakuje-
mo potrdilo od zdravnika),

• upoštevanje hišnega reda,
• ustrezen odnos do drugih uporabnikov in 

strokovnih delavcev in sodelavcev.

Delovne vsebine:

• lažja montažna dela,
• pomožna knjigoveška dela (zlaganje map),
• pomožna dela v usnjeni galanteriji (izdelo-

vanje aplikacij za copate iz usnja),
• kontrola kakovosti izdelkov,
• čiščenje plastičnih zabojev,
• izdelovanje kreativnih izdelkov (darila, de-

koracija),
• pakiranje izdelkov, 
• urejanje cvetlične gredice in visokih gred.

Socialne vsebine:

• vsakodnevno izvajanje razteznih vaj,
• sprehodi po bližnji okolici,
• igranje družabnih iger,
• reševanje križank in miselnih ugank,
• obiski javnih ustanov (knjižnica, gledališ-

če, živalski vrt, gasilci, vojašnica),
• pogovorne skupine (vzpostavljanje dob-

rih odnosov v skupini, odgovorna raba 
interneta, zdrav življenjski slog).


