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▪Preprečevanje in reševanje socialne problematike 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva (ZSV)

▪ Storitve 

▪ Programi

▪ Javna pooblastila

▪ Socialni transferji
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• Integracija storitev
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varstva

• Dostopnost do storitev

• Preventiva in kurativa

• Vzdržnost sistema
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Cilj: visoka kakovost življenja 

Dolgotrajna 

oskrba



Ciljni skupini: motnje v duševnem in telesnem razvoju in težave v duševnem zdravju

Primeri dobrih praks:

▪ Zveza Sožitje: program vseživljenjskega učenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

▪ Varstveno - delovni center Draga: zeleni program (hiperaktivne osebe).

▪ Slovensko združenje za duševno zdravje Šent: ekosocialno posestvo Razori - rehabilitacijski program
(1999), nato zaposlitveni center

▪ Ekosocialna kmetija Korenika v Pomurju

▪ Socialno podjetje Grunt

EU: Tudi osebe 65+



+

• socialno vključevanje

• boljša kakovost življenja

• izboljšanje psihofizične kondicije: dvig samopodobe, 
dvig občutka odgovornosti, izboljšano telesno zdravje, 
dvig samospoštovanja, dvig motivacije za delo

• ohranjanje in širjenje socialne mreže ter poglabljanje 
poznanstev 

• krepitev socialnih spretnosti

• pridobivanje znanj in izkušenj (izkustveno učenje, 
izkušnje s timskim delom, razvoj specifičnih spretnosti 
in veščin)

• razvijanje delovnih navad in „discipline“

-

• bojazen, kaj se bo zgodilo, če delo ne bo 
dobro opravljeno



+

• diverzikacija dohodka in storitev na kmetiji

• dodaten zaslužek lahko okrepi ekonomsko 
stabilnost kmetije

• dopolnilna dejavnost lahko (dodatno) zaposli vsaj 
(še) enega člana družine

• povezovanje znanj iz kmetijske proizvodnje z 
dopolnilno dejavnostjo

• Izboljšanje infrastrukture

-

• začetne težave s financami, izkušnjami, znanjem

• zmanjšana konkurenčnost zelenih programov 
socialnega varstva glede na druge ponudnike 
enakih storitev na trgu zaradi stigmatizacije 
uporabnikov, sistem javnih podpor pa tega ne 
upošteva.

• nosilci dopolnilne dejavnosti se srečujejo s 
preveliko odgovornostjo

• dopolnilna dejavnost nima ekonomske vrednosti za 
kmetijo, ker delo uporabnikov ni storilnostno 
naravnano

• nezaupljivost in negativna nastrojenost ob 
spremembah in uvajanju novosti



+

• pomoč pri strokovnih izzivih: pridobili so 
vpogled v interese, zmožnosti in 
sposobnosti uporabnikov, delo z 
uporabnikom in nosilcem dopolnilne 
dejavnosti

• bolj sproščeni odnosi med uporabniki in 
osebjem

• znak inovativnosti in posledično višji 
ugled izvajalca v očeh javnosti

-

• več dela z organizacijo programa, 
upravljanjem vseh procesov

• stroški so glede na prihodke previsoki



+

• potencial ustvarjanja novih delovnih mest 

• odprtost programov prispeva k osveščanju 
in informiranju okoliških prebivalcev.

• večja prepoznavnost kraja/regije

• omogočanje in spodbujanje kreativnosti, 
podjetnosti

• ohranjanje mladine na podeželju

• deinstitucionalizacija

-

• nesoglasja s sosedi in ostalo skupnostjo



IZ
Z

IV
I

vzpostaviti strategijo za dvig zainteresiranosti/motivacije kmetov za razvoj socialnovarstvenih 
dejavnosti za ranljive skupine na kmetijah

premisliti, najti način, kako ustvariti ekonomsko dodano vrednost programa

oblikovati ustrezno davčno politiko v smislu znižanja davkov na področju sezonskega ali drugega 
občasnega dela

zagotoviti varnost in zdravje pri delu na kmetiji in definirati odgovornost nosilcev dopolnilne 
dejavnosti v primeru nesreče pri delu

oblikovati sistem izobraževanja in usposabljanja za nosilce dopolnilnih dejavnosti in za uporabnike 

razvoj ustrezne infrastrukture na različnih ravneh

zagotoviti preglednost, nadzor in sistem evalvacije programa 

priprava akcijskega programa, ki bo v prihodnje skupaj z drugimi dokumenti omogočil nastanek novih 
primerov dobrih praks s tega področja

poenostaviti administrativne obveznosti kmetov

osveščanje, informiranje kmetov ter skupnosti

umestiti dejavnost v pravno formalne okvirje ob zavedanju nevarnosti „institucionalizacije kmetije“



▪ Sodelovanje med MDDSZ in MKGP pri poskusnem izvajanju dopolnilne dejavnosti
socialnega varstva na kmetijah se je intenzivneje začelo v letu 2016

▪ Postopno uvajanje: celodnevne in dnevnemi oblike bivanja - kot alternativne oblike
bivanja starejših oz. sobivanja starejših in drugih ranljivih ciljnih skupin na kmetiji

▪ sodelovanje MKGP, MZ in MDDSZ: preoblikovanje 22.  člen Uredbe o dopolnilni
dejavnosti

▪ MKGP objavilo dva javna razpisa

▪ sodelovanje MKGP in MDDSZ se bo nadaljevalo 

▪ Izveden sestanek obeh ministric in Varuha človekovih pravic z namenom, da se iščejo 
še nove možnosti sodelovanja obeh resorjev - preverja se tudi možnosti namestitve v 
drugi družini (na kmetijah)

▪Pomemben premik k deinstitucionalizaciji!!!!




