
 

SPOROČILO ZA JAVNOSTI  
Ljubljana, 10. april 2014 
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 
 
MREŽA VKLJUČEN. SI 
 
Mreža za socialno vključenost Vključen. si Vas vabi na 1. nacionalno konferenco socialnega 
vključevanja »Prekinimo začaran krog socialne izključenosti« , ki bo 16. maja 2014 v City 
Hotelu v Ljubljani.  
 
Na konferenci se bodo zvrstili znani predavatelji, ki dobro poznajo socialno izključenost, saj se 
z njo srečujejo pri svojem delu. Tako bosta predavala tudi prof. dr. Vesna Švab iz Medicinske 
fakultete v Ljubljani ter prof. dr. Christian Gostečnik, strokovni direktor Frančiškanskega 
družinskega inštituta. 

Udeležba na konferenci je brezplačna in tako dostopna vsem, ki želijo dodatnih znanj na    
področju premagovanja socialne izključenosti. 

 
O namenu in pomembnosti konference odgovarja Živa 
Štiglic iz Mreže Vključen.si: »Konferenca je namenjena 
strokovnemu usposabljanju in izobraževanju vseh, ki se 
poklicno ali prostovoljno ukvarjajo s problematiko socialne 
izključenosti. Zajema dva vsebinska sklopa; prvi je 
namenjen strokovnemu usposabljanju za delo z uporabniki, 
drugi pa se nanaša na črpanje finančnih sredstev; obe 
tematiki ste izjemno pomembni za vse organizacije, ki 

delujejo na področju socialnega vključevanja, saj sta premajhna strokovnost zaposlenih in 
prostovoljcev ter pomanjkanje sredstev ključni oviri za učinkovito delovanje organizacij v 
smeri premagovanja socialne izključenosti njihovih uporabnikov.« 
 

   O Mreži Vključen.si 

Kot spodbujevalnik razvoja nevladnega sektorja na področju sociale je novembra 2012 pričela 
s svojim delovanjem mreža za socialno vključenost - Vključen.si. Njen namen je združevati 
NVO, ki delujejo na področju socialnega vključevanja. Povezane NVO pomenijo večjo moč pri 
zagovarjanju interesov in oblikovanju politik. Želijo prispevati k boljšemu delovanju socialnih 
organizacij, k zagotovitvi boljših pogojev za delovanje in posledično uspešnejšemu in 
učinkovitejšemu izvajanju storitev za socialno izključene. Ravno socialno izključeni – revni, 
starejši, brezposelni, brezdomci, begunci, bolni, invalidi – so tisti, ki jih imamo pred očmi ob 
vsakem koraku, vsaki aktivnosti, vsaki akciji. Njim želijo socialne NVO olajšati in izboljšati 
življenje, poskrbeti, da se bodo počutili del družbe in da bodo kakovostno vključeni v 
vsakdanje življenje.  



 

 

 

O socialni izključenosti 

Socialna izključenost je posledica številnih težav, ki vplivajo na posameznika, kot so: nizki 
dohodki, neurejeno bivališče, kriminal, slabo zdravje, brezposelnost, slaba usposobljenost, 
diskriminacija, razpad družine. Gre za  več dimenzionalno človekovo stisko, kar je v Sloveniji 
žal pogost pojav. Ko se težave združijo, lahko ustvarijo začaran krog in posledično ustvarijo 
globoke in dolgotrajne težave za posameznika, njegovo družino, gospodarstvo in družbo kot 
celoto. 
 
 
PROGRAM KONFERENCE: 
 
8.00 – 8.30 Registracija udeležencev 
8.30 – 9.00 Nagovor Dejana Levaniča, državnega sekretarja na MDDSZ, ter pozdrav 
organizatorja 
  
1. Sklop: 
9.00 – 10.00 Prof. dr. Vesna Švab, dr. med. psih, Medicinska fakulteta Ljubljana: Metode 
dela z uporabniki s težavami v duševnem zdravju in preventivni ukrepi  
10.00 – 11.00 Prof. dr. Christian Gostečnik, strokovni direktor Frančiškanskega družinskega 
inštituta: Specifike dela z uporabniki z izkušnjo nasilja  
11.00 – 11.30 Odmor  
 
2. Sklop:  
11.30 – 12.15 Nika Juvan, Vodja Službe za ESS in druge finančne instrumente EU: Črpanje 
evropskih sredstev 
12. 15 -  13.00 Darja Sekula Krstič, svetovalka za projektne prijave, Vključen.si: Prijave na 
razpise za NVO na področju sociale  
13.00 – 13.15 Živa Štiglic, vodja zagovorništva, Vključen.si: Sadovi prizadevanj za stabilnejše 
financiranje programov socialnega varstva 
13.15 – 13.30 Alenka Blazinšek, vodja programov, Zavod Nefiks: Strategija razvoja NVO s 
področja socialnega vključevanja  
13.30 - 14.00 Zaključne ugotovitve in razprava  
 

Prijave sprejemamo do 8. 5. 2014 na www.vkljucen.si  prijavite pa se lahko tudi s klikom na 
elektronsko prijavnico  -TUKAJ . Udeležba na konferenci je brezplačna.  

Udeleženci bodo prejeli potrdila o udeležbi na konferenci. Več informacij na info@vkljucen.si ali 
030-646-943 

 

*Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.  


