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Projekt »SOVA BOBI« 

Kratek povzetek operacije »Socialna varnost ali boljše bivanje za vse!« 

Operacija »Socialna varnost ali boljše bivanje za vse« je namenjena sistematičnemu in 
dolgoročnemu sodelovanju partnerjev operacije in ostalih deležnikov s področja socialnega 
varstva ranljivih skupin na lokalnem nivoju z vzpostavitvijo učinkovitega »sistema socialnega 
varstva in skrbstva« ter oblikovanju ustreznih programov in storitev s področja socialne 
dejavnosti na celotnem območju LAS ZSŠD (ki obsega 9 občin SAŠA regije). 
 
Izvajanje vseh aktivnosti operacije bo potekalo preko pristojnih struktur, nevladnih organizacij in 
razvoja socialnega podjetništva, kar bo posledično omogočilo nove poklice in nova delovna mesta 
za mlade, ki bodo s svojim delom dolgoročno odpravljali vse hujšo degradacijo prebivalstva na 
podeželju. 
Pri izvedbi operacije SOVA BOBI so vključeni partnerji vseh treh sektorjev (javni, nevladni in 
zasebni). V operaciji imamo partnerji projekta dogovorjeno vlogo in dolžnosti, kot sledi: 
 
- občina Nazarje (predstavnik lokalnih skupnosti) vlogo predstavnika pooblaščene lokalne javne 
institucije in koordinira ter zastopa interese vseh devetih lokalnih skupnosti LAS ZSŠD, ki so z 
zakonom zadolžene za področje socialne varnosti ter sočasno v širšo partnerstvo za podporo 
izvedbe operacije vključuje tudi druge javne institucije, kot so: CSD, ZD, OŠ,…). 
 
- Društvo upokojencev Nazarje (predstavnik nevladnega sektorja ter ranljivih skupin) predstavlja 
NVO sektor in koordinira vse aktivnosti primarno v 2. in 3. fazi izvedbe operacije za strukturo 
starejših, invalidov in socialno ogroženih, ki so najbolj ranljiva ciljna skupina. V to strukturo je 
vključena tudi populacija starejših posameznikov, ki lahko imajo status upokojenca,  znanje ter 
izkušnje, predvsem pa voljo za tvorno sodelovanje pri razvoju lokalne skupnosti na vseh področjih 
dela, še posebej na področju družbenih dejavnosti in socialne varnosti. 
 
- Razvojni center KOSOP so. p. (predstavnik stroke in socialnega podjetništva)  ima vlogo 
vodilnega partnerja in je zadolžen za koordiniranje in strokovno vodenje celotne operacije, 
oblikovanje predloga načrta realizacije in notranjo evalvacijo v vseh fazah operacije, za 
obveščanje, informiranje in promocijo ter administrativno vodenje oz. poročanje o izvajanju 
operacije skladno s konzorcijsko pogodbo partnerjev.  
 
Po terminskem načrtu se je realizacija projekta SOVABOBI pričela z dne 1. 1. 2019 in se bo 
zaključila z dne 31.10.2019. Celoten projekt je razdeljen na tri faze in sicer prvi dve v trajanju treh 
mesecev in tretja faza v trajanju štirih mesecev. Parcialni cilj izvajanja projekta prve faze je 
izdelava strateškega načrta, druge faze evidentiranje dejanskega stanja in potreb in tretje faze 
oblikovanje končnih produktov.  
 
Socialna varnost obsega celotno prebivalstvo od najmlajših do najstarejših, zato so sistemsko v 
projekt vključene vse družbene skupine, kot so:  
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- ranljive skupine starejših (socialno ogrožene, invalidi in bolni,..) in vsi upokojenci ter 
mladi, ki imajo določeno znanje in izkušnje ter jim delovne sposobnosti omogočajo tvorno 
sodelovati na področju socialne varnosti, 

- mladi od 15 do 30 let - dijaki in študenti, brezposelni, predšolski in šoloobvezni otroci ter 
druge ranljive družbene skupine mladih (odvisniki, mladi s težavam v odraščanju, s 
posebnimi potrebami, itd.), 

- svojci in skrbniki socialno ogroženih ter izvajalci socialnih storitev po uradni dolžnosti, ki 
so določeni na osnovi ZSVRS ali s koncesijo in pooblastilom uradnih institucij.      

    
Primarni cilj te operacije je vzpostavitev sistema socialne varnosti, v katerega so vključeni tudi 
uporabniki storitev, ki omogoča izboljšanje pogojev bivanja ter višje kakovosti življenja vseh 
prebivalcev. Sistem socialne varnosti na lokalnem nivoju mora zagotavljati odkrivanje in   
odpravljanje socialnih problemov, težav in vzrokov, ki blokirajo gospodarsko rast oziroma skupni 
družbeno-ekonomski razvoj vseh deležnikov na podeželju in sočasno ustvarjanje pogojev za 
boljše sodelovanje in medsebojne odnose  ter bolj zdravo okolje in življenje ljudi.  
 
Več informacij je dostopnih na spletni strani Razvojnega centra KOSOP so. p. (tukaj). 
 
Nazarje, dne 14. 02. 2019 
 
         RC KOSOP so. p.  
                      Dir. Srečko PRISLAN       

 

http://rckosop.eu/las-projekti/

