
 
 

Sporočilo za javnost 

Vključujmo izključene. Tudi dolgotrajno brezposelni bi radi delali. 

 

*** KRAJŠA VERZIJA *** 

V Sloveniji imamo v letu 2020 na Zavodu za zaposlovanje 46.655 novo prijavljenih in 31.532 

odjavljenih, od tega jih je zaposlitev našlo 23.970. To pomeni 8,0-odstotno brezposelnost (zadnji 

uradni podatek za marec 2020). Več kot polovico brezposelnih predstavljajo dolgotrajno 

brezposelni. V mednarodnem projektu INVOLVED, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni 

razvoj in se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg, tri slovenske in dve avstrijski Karitas 

raziskujejo obseg problematike in možne oblike pomoči. 

»Ne glede na družbeno in gospodarsko rast, se bomo vedno srečevali z ljudmi, ki ne bodo zadovoljili 

pogojev trga dela in standardov, ki jih določa. Okoli 30.000 ljudi v Sloveniji je trajno odvisnih od  pomoči 

Karitas, tudi ko gre gospodarstvu najbolje in je veliko možnosti za delo. Njihove težave so kompleksne, 

dolgotrajne in težko rešljive. Niso sicer sposobni za zaposlitev, so pa sposobni, da se vključijo v družbo, 

če jim damo priložnost«, predstavi okoliščine delovanja Slovenske karitas njen generalni tajnik Peter 

Tomažič. 

Strokovnjaki iz Škofijske Karitas Celje in Nadškofijske karitas Maribor so predstavili težave, s katerimi 

se srečujejo njihovi uporabniki in priložnosti, ki jih vidijo kot mogočo rešitev. Z rednim spremljanjem in 

opolnomočenjem jim pomagajo pri postopni vključitvi oz. pri vstopu na trg dela. Darko Bračun, 

generalni tajnik, pove: »Kadar zaposlitev ni možna, iščemo druge primerne oblike dela, tudi 

prostovoljskega. Naše izkušnje kažejo, da preko prostovoljstva posameznik postopoma dobi občutek 

pripadnosti, spozna nove ljudi, dobi veselje do opravljanja določene vrste dela, vzpostavi delovne 

navade, ponovno začuti, da je pomemben za okolico s svojim delovnim vložkom ter na ta način tudi 

osebnostno raste.« 

To potrjujejo tudi izkušnje iz Avstrije, ki jih je predstavila mag. Christina Staubmann, vodja projekta, 

ki deluje v Celovcu pri Caritas Kärnten: »Ljudje potrebujejo delo in želijo delati. Ne gre samo za 

materialno varnost, ampak za potrebo in občutek, da nekaj prispevajo in dan preživijo "smiselno". 

Zato organizacije Karitas v Avstriji nenehno raziskujemo inovativne oblike zaposlitev. Pri ustvarjanju 

delovnih mest imamo dobre izkušnje s t.i. drugim (sekundarnim) trgom dela, katerega cilj je podpirati 

prikrajšane in jih usposobiti, da vstopijo na redni trg dela.« 

»Raziskovanje in upoštevanje potreb ranljivih skupin, povezovanje med strokovnjaki in sodelovanje 

različnih organizacij lahko poda odgovore in vodi v razvoj novih oblik ponudbe dela,« organizatorji 

povzemejo namen projektnih aktivnosti ter vse zainteresirane zaposlovalce, svetovalce in humanitarne 

delavce vabijo na spletno delavnico, ki bo v četrtek, 18. 6. 2020 ob 10. uri. Prijave že zbirajo na 

https://www.karitas.si/delavnica-vkljucujemo-tudi-izkljucene. 

 

*** ZA DALJŠO IN PODROBNEJŠO VERZIJO GLEJ NASLEDNJO STRAN *** 
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