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 Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) Beltinci 
 
 

V okviru projekta »Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) II Beltinci«, ki ga sofinancirata RS in EU iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in je bil izbran na podlagi javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 
2020, ESRR sklad je v ponedeljek, 8. 10., in v torek, 9. 10. 2018, v prostorih Zaposlitveno-
izobraževalnega centra (ZIC) Beltinci potekalo dvodnevno predavanje na temo o Socialnem 
podjetništvu in Duševnem zdravju v skupnosti. Predavanje je organiziralo socialno podjetje ZRIRAP 
Beltinci v sodelovanju z Občino Beltinci, Društvom prijateljev agrarne ekonomike, Zavodom Logarica in 
Matjaževo kuharijo, ki je tudi poskrbel za pogostitev med predavanjih. Predavanje je vodil Zavod 
Šentprima, ki deluje na področju socialnega podjetništva v okviru skupine Šentovih socialnih podjetij, 
preko regijskih teritorialnih dogovorov ter v evropskem okolju preko mednarodnih krovnih organizacij 
in projektov. Je koncesionar zaposlitvene rehabilitacije in od vsega začetka deluje na področju 
zaposlovanja ranljivih skupin.  
 
Prvi dan predavanj je bil namenjen temi Socialnega podjetništva v katerem smo spregovorili o temeljni 
definiciji o socialnem podjetništvu, politiki in pravnih določilih ter razčlenili definicijo v današnji družbi 
z diskusijo. Preko praktičnih primerov smo spoznali, kako vpeljati trajnostna načela in oblikovati 
trajnostni poslovni modela s primeri dobrih in drugih praks. Socialno in zeleno podjetništvo sta 
zagotovo promotorja trajnostnega razvoja, zato smo imeli priložnost tudi preveriti trajnost posameznih 
poslovnih idej socialnih podjetij. V socialnem podjetju ne gre zanemariti posebne pozornosti ravnanja 
s človeškimi viri ter ustrezno komunicirati vsebine, storitve in produkte, ki jih socialni podjetniki 
ponujajo. 
 
Drugi dan predavanj je  bil namenjen temi o Duševnem zdravju v skupnosti v katerem smo  se dotaknili 
predvsem preventivnih ukrepov za promocijo dobrega duševnega zdravja in različnih tehnik za 
obvladovanje stresa na delovnem mestu, obvladovanja psihosocialnega tveganja na delovnem mestu 
ter preizkusili eno od tehnik, ki lahko lajša stres,  t.i. čuječnost. Pozitivna psihologija prinaša nov pogled 
v načinu pomoči človeku, saj se usmerja predvsem na tisto, kar človek zmore oz. kaj človeku prinaša 
dobro počutje. Dobro počutje je način življenja, usmerjen k optimalnemu zdravju, blagostanju, v 
katerem so telo, um in duša integrirani, tako da živi posameznik polno življenje, tako v naravni kot v 
človeški skupnosti. Je optimalno stanje zdravja in blagostanja, ki ga je posameznik zmožen doseči. 
 
V okviru projekta »Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) II Beltinci«, ki bo zaživel v prostorih 
Ambasade Štefana Kovača Beltinci, smo skupaj z Občino Beltinci in strokovno pomočjo ostalih 
projektnih partnerjev vzpostavili potrebne pogoje, s katerimi bomo spodbudili zagotavljanje zdrave 
domače hrane ter lokalnih izdelkov tako javnim zavodom, kakor celotni skupnosti, obenem pa podprli 
lokalne podjetnike ter pridelovalce in predelovalce hrane. Preko izobraževalnih aktivnosti smo s 
projektom prispevali k razvoju socialnega podjetništva ter profesionalizaciji strokovnih nevladnih 
organizacij, katerih delo je ključnega pomena pri informiranju in neformalnem izobraževanju 
prebivalstva o lastnem okolju in družbi. 
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S spodbujenim povezovanjem med razvojnimi partnerji in z vzpostavitvijo »co-working« pisarne smo 
prispevali k razvoju (socialnega) podjetništva. Z vzpostavitvijo trgovinice in spletne trgovine pa tudi k 
povečanju kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov. Vzpostavljeni novi tržni storitvi bosta tako še 
posebej dobrodošli za manjše kmete in obrtnike, ki so pogosto tudi pridelovalci najkakovostnejših 
produktov, ampak jih zaradi infrastrukturnih in zakonskih omejitev sami v ustreznem obsegu niso 
sposobni prodati. 

 

  
 

Silvo Pozderec mag. 
Vodja projekta ZIC Beltinci 

 

http://www.dpae.si/
mailto:info@dpae.si

