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Spoštovani!
Za uresničevanje pozitivnih družbenih vrednot in učinkovitega razvoja »sistema socialnega varstva« v R Sloveniji, ki ga opredeljuje Nacionalni program
(NPSV) in pripadajoča Resolucija za obdobje 2013-20, se nevladne organizacije (NVO) in organizirana civilna družba (CD), kljub slabo definiranem statusu in
vlogi v razvojnih dokumentih države na vseh družbenih nivojih, želimo aktivno vključevati v uresničevanje ciljev in zadovoljevanju potreb na področju
preventivnega zdravstvenega in socialnega varstva prebivalstva ZSD in Savinjske regije. Z vsebino tega predloga NVO in CD prevzemamo vlogo aktivnega
deležnika v »mreži« odgovornih in pristojnih oseb za oblikovanje in izvajanje storitev ter programov razvoja na področju zdravstvega in socialnega varstva primarno na regionalnem in lokalnem nivoju. NVO in CD s tem predlogom, kot soizvajalci, opredeljujemo vsebine za dosego razvojnih ciljev s katerimi bomo
prevzeli in izvrševali naloge za učinkovito realizacijo navedenih storitev in programov ter druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati nastajanje
socialnih stisk in težav različnih ciljnih skupin prebivalstva ter zagotavljati pogoje za učinkovito skrbstvo in zaščito njihovega zdravstvega in socialnega
varstva.
Znano je, da vlaganje v preventivo na to-zadevnem področju od 2-4 x zmanjšuje stroške kurative ali institucionalno izvajanje dejavnosti (na različnih
področjih in ciljnih skupinah), kar zahteva ustrezno usposobljenost strokovnih kadrov vseh izvajalcev in hkrati izvajanje postopkov pridobivanja novih
kompetenc, javnih pooblastil, certificiranja in vključevanje v procese načrtovanja, razvoja, spremljanja in evalvacije vseh elementov sistema socialnega
varstva in socialne zaščite. Glede na dejstvo, da Slovenija dosega na področju socialnega varstva zaposlenost pod 50% EU na 100.000 prebivalcev in da je v
neprofitnem (NVO) sektorju le 0,7 %, v EU cca. 6,5% vseh zaposlenih, ta predlog omogoča veliko novih delovnih mest in pestro ponudbo za zaposlovanje
brezposelnih mladih z izobrazbo in starejših z izkušnjami. Uvajanje novih vsebin in izvajalcev posledično omogoča dopolnitev dejavnosti javnega z
neprofitnim sektorjem, zmanjševanje stroškov, oz. razbremenitev proračunskih porabnikov, enakopravno porazdelitev odgovornosti med posameznimi
izvajalci storitev na državni in lokalni ravni ter povečanje deleža uporabnikov skupnostnih v odnosu na institucionalne oblike socialnega varstva iz 1:2 k
ciljnem razmerju 1:1. Razvoj sistema in izvajanje dejavnosti po tem predlogu, povečuje kakovost storitev izvajalcev in omogoča neposredno vključevanje
uporabnikov v procese soodločanja in upravljanja, povečuje stopnjo zaposljivosti in socialne vključenosti deprivilegiranih ali hendikapiranih družbenih skupin
ter ustvarja pogoje enakih možnosti, ne glede na spol ali socialni status izvajalca ali uporabnika storitev.
Navedene vsebine ukrepov zagotavljajo v praksi konkretno uveljavljanje osnovnih načel: socialne pravičnosti, spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti,
opolnomočenje posameznikov in skupin z namenom preprečevanja in blaženja socialnih stisk, spodbujanje medgeneracijskega in institucionalnega
povezovanja, proste izbire in individualizirane obravnave na eni strani in izboljšanje medsebojnih odnosov, pogojev bivanja in življenja vseh generacij,
povečanje učinkovitosti in odgovornosti do dela, sočloveka in zdravega naravnega okolja na drugi strani. Predlog je zasnovan na uveljavljanju partnerstva,
socialnih inovacij in socialnega podjetništva, strokovni avtonomiji izvajalcev z aktivnim sodelovanjem uporabnikov ter spoštovanju njihovih pravic in
dostojanstva. Sočasno vsebina predloga omogoča enakopravno vključevanje različnih družbenih skupin oziroma njihovih predstavnikov v načrtovanje,
sprejemanje in aktivno sodelovanje pri izvajanju storitev ter ustvarjanje pogojev zdravega načina življenja. Z realizacijo predloga navedenih ukrepov se
sistematično zagotavlja uresničevanje treh ključnih ciljev razvoja sistema socialne varnosti (v nadaljevanju), vključevanje tretjega neproftinega sektorja,
spodbuja k modernizaciji, racionalizaciji in reorganizaciji vseh izvajalcev socialno-varstvenih storitev, prvenstveno z vidika širjenja in večanje kakovosti
ponudbe, uvajanje inovativnih pristopov in spodbujanje ustvarjalnega sodelovanja med izvajalci in uporabniki storitev.
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Ukrepi za doseganje 1. cilja Resolucije:
»ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI SOCIALNO
OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA«
Ukrepi za doseganje cilja preko
»socilnega podjetništva«

Rok za
izvedbo

Odgovorni nosilec/nosilci

Vir finančnih
sredstev

1.
RAZVOJ SOCIALNIH PODJETIJ

2014-2020

RC KoSoP, Društvo BS-SD so.p. CSD,
ZRSZ, občine ZSD, ZRSZ, OOZ
Mozirje, Zavod Zlata leta, podjetja v
skupnosti, NVO v ZSD

EU, sredstva
države in občin,
donacije podjetij v
skupnosti in lastni
viri NVO

Število novo ustanovljenih
socialnih podjetij,
Število vključenih v
usoposbljanje in
izobraževanje

550.000 €

Indeks rasti zaposlovanja
ranljivih skupin v socialnih
podjetjih

Razvoj managementa, usposabljanje in
izobraževanje ter pridobivanje novih
kompetenc težje zaposljivih, starejših
ogroženih in brezposelnih v NVO in
pravnih osebah neprofitnega sektorja.

2.
DELOVNA MESTA ZA INVALIDE IN
HENDIKEPIRANE

2014 – 2020

RC KoSoP, OOZ Mozirje, Društvo BSSD, so.p., Občine ZSD, ZRSZ, CSD,
RUJ in NVO ZSD

EU, sredstva
države in občin,
donacije podjetij v
skupnosti in lastni
viri NVO
440.000 €

Število novih delovnih
mest za invalide,
Število novih produktov
Število vključenih invalidov

2014 - 2020

Društvo BS-SD, so.p., RC KoSoP,
OOZ Mozirje, Občine ZSD, ZRSZ,
RUJ, CSD, NVO ZSD

EU (ESS),
MDDSZEM,
sredstva občin
ZSD

Število kupcev/uporabnikov
storitve
Število trgovin v
mreži/lokalna pokritost
Indeks rasti prodaje
pravične trgovine za
socialno ogrožene

Za ranljive skupine na trgu dela in
vključevanjem dolgotrajno brezposelnih,
invalidov, prvih iskalcev zaposlitve,…
3.
PRAVIČNA TRGOVINA
Enake možnosti na trgu dela in krepitev
socialne vključenosti in dostopnost
dobrin/hrane po sprejemljivih cenah ter
zaposlovanje težje zaposljive osebe.

Ocenjevalno
orodje/kazalnik

280.000 €
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4.
KLUB AKTIVNIH ISKALCEV
ZAPOSLITVE

2014 – 2020

Društvo BS-SD, so.p., RC KoSoP,
Zavod Zlata leta, OOZ Mozirje, KZSŠ,
Občine ZSD, ZRSZ, CSD, NVO ZSD

Za mlade s prvo zaposlitvijo, po
prekinitvi ali končanem šolanju, starejših
za aktivno starost, mentorstvo in
pridobivanje dopolnilnih znanj za
povečanje konkurenčnosti na trgu dela
5.
PRODUKTNA ŠOLA
Pomoč mladostnikom pri vrnitvi v sistem
izobraževanja, oz. izvajanje skupniskih
delavnic za motiviranje in vspodbujanje
usposabljanja za pridobitev
delovnih/poklicnih kvalifikacij ter ciljno
umerjenga izobraževanja za zaposlitev

EU, sredstva
države in občin
ZSD, donacije
podjetij in lastni
viri NVO
210.000 €

2014-2020

Integra Inštitut, KZSŠ, Društvo
prijateljev mladine, ZRSZ, CSD, OOZ
Mozirje, podjetja in obrtniki ZSD , RUJ,
Društvo BS-SD, so.p., RC KoSoP,

EU, MIŠ,
MDDSZEM,
sredstva občin
450.000 €

Število ustanovljenih
klubov
Število vključenih
mladostnikov
Število mentorjev
Število dogodkov za
izobraževanje in
usposabljanje
Število osipnikov/mladih brez
izobrazbe v lokalnem
okolju,
Število vključenih na letni
ravni,
Število pridobljenih potrdil/
certifikatov,
Število vključitev v
nadaljevanje izobraževanja

Ukrepi za doseganje 2. Cilja Resolucije:
»IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI IN DOSEGLJIVOSTI
STORITEV IN PROGRAMOV«
Ukrepi za doseganje cilja
preko sodelovanja
»nevladnih organizacij«
1.
POMOČ NA DOMU
Pri opravljanju vsakdanjih opravil v
družini – pomoč starejšim, invalidom,
pri krepitvi starševske vloge, delo na
terenu

Rok za
izvedbo

Odgovorni nosilec/nosilci

Vir finančnih
sredstev

Ocenjevalno
orodje/kazalnik

2014-2020

CSD , Občine , NVO in
Društvo BS-SD, so.p.,
RC KoSoP

EU, država, občine ZSD,
CSD, NVO v ZSD

Število vključenih oseb v
izvajanje programa,
Število vključenih
uporabnikov – družin
Število obiskov na domu

150.000 €
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2.
SVETOVALNI CENTER ZA
DRUŽINO
Pomoč in podpora mladim družinam,
socialno ogrožene družine, otrokom
pri učno-vzgojnem procesu, programi
preventivnega usposabljanje za
premagovanje stresa in reševanja
psiho-socialnih problemov
3.
PSIHOSOCIALNA POMOČ ŽRTVAM
NASILJA

2014-2020

2014-2020

CSD, Občine ZSD, Društvo BS-SD,
OŠ ZSD, Zavod Zlata leta, društvo
SPES, NVO ZSD

85% EU, 15% država

Integra Inštitut, CSD, Občine ZSD,
Društvo BS-SD, so.p., RC KoSoP,
NVO ZSD

EU/ESS, lastna sredstva

Občine ZSD, CSD, zdravstvo, NVO
izvajalec socialnih storitev, Društvo
BS-SD, so.p., RC KoSoP

EU, lastna sredstva

165.000 €

280.000 €

Svetovanje, individualna in skupinska
psiho-terapija, za ženske, otroke in
starejše, triaža, zagovorništvo, pravna
in socialna pomoč,…
4.
STANOVANSKA SKUPNOST
STAREJŠIH
Sobivanje več starejših oseb v
skupnem stanovanjskem objektu za
socialno vključevanje in preživljanje
aktivne starosti, druženje z skupno
samopomočjo in zagotavljanje
preventivne zdravstvene pomoči in
varnosti
5.
MOBILNA ASISTENCA
Pomoč osebam ali družinam z
osebam z motnjo v duševnem in
telesnem razvoju za področje UE
Mozirje in izvajanje terapije ali
rehabilitacije oz. strokovne obravnave
na domu in podpora osebam z
demenco

2014-2020

2014-2020

Integra Inštitut, CSD, Občine ZSD,
Društvo BS-SD, so.p., RUJ,
RC KoSoP, NVO ZSD izvajalci
storitev

80.000 € za izvajanje
programa

Število vključenih družin,
Število otrok uporabnikov
Število ur/otroka,
Število dogodkov
usposabljanja

Število vključenih oseb v
storitve in obravnavo
Število vključenih v skupino
za samopomoč
Število izvedenih
akcij/dogodkov za
osveščanje javnosti o
problematiki nasilja
Število vključenih
uporabnikov v program
Število preventivnih
pregledov,
Število dogodkov aktivnega
sobivanja
% udeležbe vseh oseb v
skupnih dogodkih

EU, država, občine ZSD,
lastna udeležba
izvajalcev storitve

Število asistenc/na osebo
Število asistenc na leto
Število obiskov na domu

480.000 €

Število ur terapije/osebo
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6.
RAZVOJ VZAJEMNE IN
HUMANITARNE DEJAVNOSTI

2014-2020

Pomoč socialno orgoženim oseban in
družinam s hrano, obleko ter drugimi
življensko pomembnimi materialnimi
dobrinami z razvojem prostovoljstva in
varnega zdravega okolja
7.
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA

2014-2020

CSD, ZRSZ, Občine ZSD in ZD
ZSD in NVO izvajalke storitev
pomoči in nizvajalke programov,
OOZ Mozirje, Društvo BS-SD so.p.

Pomoč svojcem pri spremljanju in
pripravi bolnikov na poti njihovega
fizičnega, emocionalno in duhovnega
poslavljenja od svojih najbljižjih in

EU/ESS, sredstva države
in občin in donacije
podjetij ZSD
280.000 €

2014-2020

CSD, Občine ZSD, OŠ ZSD, RUJ,
NVO ZSD

Število iskalcev pomoči,
Število ur prostovoljnega
dela,
Vrednost hrane / osebo

EU/ESS, sredstva države
in občin in donacije
podjetij

Število vključenih oseb v
program,
Število opravljenih
intervencij, socialnih
asistenc,
Število dogodkov
osveščanja javnosti

Število vključenih
uporabnikov v program
Število vključenih oseb v
izvajanje programa

420.000 €

Nudenje celovite pomoči in
rehabilitacije mladim v duševnih
stiskah, z osebnostnimi motnjami,
zasvojencem, žrtvam nasilja in
njihovim družinam.
9.
CELOSTNA OSKRBA UMIRAJOČIH
BOLNIKOV

EU, država, Občine ZSD,
Lastna udeležna NVO
izvajalk storitve
350.000 €

Informativna podpora, pomoč,
svetovanje in terapije za zasvojence z
drogo, alkoholom, nikotinom,
svetovanje materam in družinam ter
preventivni programi zdravega načina
življenja in rehabilitacije v delovno
okolje.
8.
STANOVANJSKA SKUPNOST
MLADIH S TEŽAVAMI V
ODRAŠČANJU

Karitas, Rdeči križ, Društvo
prijateljev maldine, NVO izvajalci
storitev s področja zaščite in
varovanja okolja

2014-2020

Karitas, Hospic, CSD, Rdeči križ,
prostovoljci in druge NVO

EU/ESS, sredstva države
in občin in donacije
podjetij

Število vključenih
uporabnikov v program
Število vključenih oseb v
izvajanje programa

7.000 € / letno
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slovesa od življenja v smislu živeti
do konca – detabuizacija smrti.
10.
IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
BIVANJA IN ŽIVLJENJA V
DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE
Programi družabnih iger in aktivnega
prostega časa z individualnim in
skupniskim druženjem, kulturno –
družabnih prireditev, dogodkov in
praznovanj za popestritev življenja v
domu za starejše – kar zaposleni,
glede na svoje delo in omejitev
stroškov, za zagotavljanje kakovosti
bivanja stanovalcev ne zmorejo.

2014-2020

CSD, občine ZSD, DVC, VVZ, OŠ
ZSD, prostovoljci in druge NVO
ZSD izvajalke storitev

EU/ESS, država, občine
ZSD, donacije podjetij in
posameznikov in druge
NVO izvajalke programov
12.500 €

Število dogodkov in
prireditev
Skupno število izvajalcev
prireditev
Število vključenih oseb na
posamezno prireditev
Indeks prisotnosti (št.
udeleženih/ št. vseh
bivajočih v domu)

Ukrepi za doseganje 3. Cilja Resolucije:
»IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH OBLIK POMOČI PREKO
POVEČANJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ, POVEČANJA
NJIHOVE AVTONOMIJE TER UPRAVLJANJA S KAKOVOSTJO IN ZAGOTAVLJANJA VEČJEGA VPLIVA
UPORABNIKOV IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE STORITEV«
Ukrepi za doseganje cilja preko
»medgeneracijskega centra«

Rok za
izvedbo

Odgovorni nosilec/nosilci

Vir finančnih
sredstev

Ocenjevalno
orodje/kazalnik

1.
RAZVOJ SISTEMA KAKOVOSTI
ŽIVLJENJA V LOKALNI SKUPNOSTI

2014-2020

IRSSV, UL- fakultete za socialo,
zdravje in medicino dela,…, ISRSV,
CSD, MGC, RC KoSoP, občine, NVO
izvajalke storitev in spremljanje razvoja
potreb in storitev

EU/ESS, država,
občina in druge
javne institucije,
NVO izvajalke
programov in
storitev

Število predlogov za
spremembe,
Število izvedenih nadzorov
izvajanja programov,
Število novih projektov na
osnovi indikacije potreb,

Načrtovanje, koordiniranje, evalviranje
in spremljanje izvajanje delovanja vseh
nosilcev vzdrževanja kakovosti življenja,
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razvijanje strokovnih podlag za
noveliranje in vodenje sistemskih
projektov na osnovi indikacije potreb ter
širjenje kompetenc izvajalcev storitev.

(koncesija,
razpisi).
150.000 €

2.
RAZVOJ PODPORNEGA OKOLJA IN
UVELJAVLJANJA HUMANIH
VREDNOT

2014-2020

Stalno vključevanje dejavnosti v
predšolske in obšolske interesne
dejavnosti v povezavi s programi drugih
NVO, sistematično angažiranje mladih
(študentov in dijakov), starejših
(upokojencev) ter strokovnih delavcev
javnih institucij za vspodbujanje in
uveljavljanje prostovljstva, solidarnosti
in humanih vrednot ter povezovanje
izobraževalnega procesa za potrebe
življenja
3.
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

IRSSV, UL, UMB, ISRSV, ZZD, CSD,
VVZ, ZRSZ, KZSŠ, OŠ, občine, MGC,
RC KoSoP, društvo BS-SD so.p.,
NVO izvajalke storitev ter izvajalke
programov na področju humanitarne in
vzajemne dejavnosti

70.000 €

2014-2020

Načrtno stimulatino nagrajevanje in
napredovanje ter permanentno
usposabljanje in izobraževanje
izvajalcev in uporabnikov storitev,
sooblikovanje programov in spremljanje
ter ocenjevanja kakovosti njihovega
izvajanja s strani uporabnikov storitev
ali njihovih predstavnikov.

ISRSV, UL, UMB, ZZD, CSD, ZRSZ,
MGC, Zlata leta, OŠ, VVZ, RC KoSoP.
Društvo BS-SD so.p., druge NVO
izvajalke programov in storitev

Izvajanje strokovnih posvetov in

EU, država –
pooblaščene
institucije in
ministrstva,
občine, NVO za
izvajanja
programov in
stporitev.
100.500 €

4.
SKUPNOST IZVAJALCEV IN
UPORABNIKOV STORITEV

EU/ESS, država,
občine (javna
sredstva),
podjetja donacije, NVO
izvajalke storitev
in programov.

2014-2020

NVO izvajalke in NVO uporabnik
storitev za zdravje in socialno varnost,
CSD, ZD ZSD, Občine ZSD, Društvo
SPES, Zavod Zlata leta, Fakultete za
SD, medicino, MGC, U3ŽO

EU, država in
nacionalni razpisi,
občine, donacije
podjetij in
posamezniki ter

Število vključenih izvajalcev,
Indeks stopnje izobrazbe/
zaposlenega izvajalca
storitve,

Število dogodkov za
predšolsko in obšolske
dejavnosti,
Število sodelujočih
prostovoljcev,
Število NVO sodelujočih pri
izvedbi dogodkov,
Število posvetov in
strokovnih srečanj med NVO
izvajalkami storitev in
izobraževalnimi institucijami

Število napredovanj na
osnovi izboljšanja rezultatov,
Število izobraževanj za
izboljšanje kvalitete dela,
Število srečanj izvajalcev in
uporabnikov storitev,
Število izvedenih anonim.
anket o zadovoljstvu strank,
Število anketiranih
uporabnikov.

Število dogodkov –
seminarji in predavanja za
izvajalce
Število delavnic
ustvarjalnega sodelovanja
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seminarjev za socialne delavce in
uporabnike storitev, sooblikovanje
inovativnih programov, predlogov in
rešitev za izboljšanje socialne
varnosti.
5.
PRENOS ZNANJA IN IZKUŠEN
Delavnice novih znaj od mladih na
starejše, programi aktivnega staranja in
prenašanja izkušenj na mlado
generacijo, timsko ustvarjalno
sodelovanje pri načrtovanju skupnih
programov socialne vključenosti in
spoznavanju ter uporabi dobrih praks,
spodbujanje razvoja zagovorništva in
uveljavljanja pravic do socialnega
varstva
6.
INFORMACIJSKI IN SVETOVALNI
CENTER ZA POMOČ
Brezplačno pravno in socialno
svetovanje pomoči potrebnim, klic v sili
in pomoč žrtvam nasilja in osebam v
socialni stiski (mladostnikom, starejšim,
ženskam, brezdomcem,…)

prostovoljci
98.000 €

2014-2020

OŠ ZSD, KZSŠ, U3ŽO, Zavod Zlata
leta, Društvo SPES, Občine ZSD,MGC
Karitas, CSD in NVO izvajalke storitev
na področju športa in rekreacije,
kulture, izobraževanja, varovanja
okolja in zdravega načina življenja

EU/ESS, razpisi
minstrstev, občine
ZSD, donacije
podjetij in
posameznikov
135.000 €

2014-2020

CSD, Društvo BS-SD, občine ZSD,
MGC, NVO zadolžene za skupne
prostore sodelovanja NVO in
organizirane civilne družbe

EU/ESS, razpisi
ministerstev,
občin ZSD
210.000 €

za uporabnike storitev,
Število srečanj in posvetov
med izvajalci in uporabniki
socialnih storitev

Število delavnic uporabe IKT,
Število skupaj ustvarjenih
dogodkov in družabnih
medgeneracijskih srečanj ,
Število skupnih delovnih akcij
za ohranjanje kulture in
zdravega okolja,
Število predavanj in primerov
dobre prakse odnosa do
narave, človeka in kulturne
dediščine

Število ur brezplačne
pravne pomoči (BPP),
Število iskalcev BPP
Število klicev v sili oseb v
socialnin stiski,
Število urgentih klicev za
pomoč uradnim institucijam
ali NVO za posredovanje

Dodatek k utemeljitvi predloga:
Predlog izvedbenega načrta navedenih ukrepov oz. vsebin upošteva dejstvo, da bo širitev mreže izvajalcev socialno-varstvenih programov in storitev
potekala predvsem z razvojem javno-zasebnega partnerstva, oziroma s podeljevanjem koncesij na osnovi pridobljenih izkušenj, certifikatov in kompetenc z
izobraževanjem ter drugega usposabljanja strokovnega kadra za izvajanje načrtovanih socialno-varstvenih storitev. Vse dejavnosti so ciljno usmerjene v
razvoj certificiranega sistema kakovostnih storitev in socialnega podjetništva, ki bo zagotavljalo permanentno organizirano usposabljanje strokovnih kadrov
in trajno izvajanje ter razvoj dejavnosti na osnovi načrtovanih razvojnih ciljev in zadovoljevanje vsakdanjih potreb življenja prebivalcev Savinjske regije.
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Za realizacijo načrtovanih razvojnih vsebin se izvajalci (neprofitnega sektorja) vključujemo v mrežo socialno-varstvenih storitev primarno za področja vsebin,
ki obsegajo storitve informiranja, svetovanja in podpore storitvam ter pomoči za socialno vključevanje in samostojno življenje v skupnosti ter delno za
storitve oskrbe na domu ali v samostojni socialni bivalni skupnosti. Vse storitve se izvajajo v obliki socialne podpore in strokovne asistence, ki so
organizirane na ravni občine ali UE in se izvajajo, kot javni verificirani programi, razvojni, eksperimentalni in dopolnilni programi.
Za kritje stroškov izvajanja programov in storitev je predviden 25% delež sofinaciranja izvajalcev (zasebnih partnerjev) od skupne vrednosti vseh
načrtovanih finančnih sredstev, ki so potrebna za uspešno izvajanje vsebin lokalnih programov s področja zdravstvene in socialne varnosti!
Mozirje, dne 21.2.2014

Legenda:
BS-SD – Društvo brezposelnih Slovenije - Servis dela, so.p.
CD – Civilna družba
CSD – Center za socialno delo
DVC – Dnevni varstveni center
ESS – Evropski socialni sklad
EU – Evropska unija
IRSSV – Inštitut RS za socialno varnost
ISRSV – Inštirut Savinjske regije za socialno varnost
KZSŠ – Klub zg. Savinjskih Študentov
MGC – Medgeneracijski center
NVO- Nevladne organizacije
OOZ – Območna obrtna zbornica Mozirje
OŠ – Osnovna šola

RC KoSoP – Razvojni center za koop. in soc. podjetništvo
RUJ – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo
SD – socialno delo
SPES – Društvo za kulturo odnosov
UE – Upravna enota
UL – Univerza Ljubljana
UMB – Univerza Maribor
U3ŽO – Univerza za 3. življensko obdobje
VVZ – Vzgojno-varstveni zavod
ZRSZ – Zavod republike Slovenije za zaposlovanje
ZSD – Zg. Savinjska dolina
ZSV SR – Zdravstvena in socialna varnost Savinjske regije
ZZD – Zg. Savinjski zdravstveni dom
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