Navodila ocenjevalni komisiji pri uporabi ocenjevalnega lista za prispele operacije na javni
poziv za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem
Ukrep: Aktivacija potencialov ranljivih skupin
Povzetek iz strategije
Cilj 1: Aktivirati potenciale ranljivih skupin.
Kazalnik: Število vključenih posameznikov.
LAS s CILjem je prepoznal sedem ciljnih skupin, ki se jih na območju obravnava kot ranljive skupine (poleg
mladih in žensk še starejši, enostarševske družine, brezposelni, ljudje z nizkimi dohodki ter osebe s
posebnimi potrebami). Prepoznane so ideje z vidika izobraževanj ranljivih skupin ter vključitve le-teh v
različne aktivnosti, tudi v društveno življenje. Cilj je podpreti inovativne ideje, kot je mobilni podeželski
vrtec, inštitut podeželskih znanj ter vključitev »kreativk« in rokodelske ustvarjalnosti na lokalni trg in
podpora socialnih storitev, ki prispevajo k vključevanju različnih ranljivih skupin v družbo. V okviru tega cilja
se predvideva različne inovativne vidike, tako uvajanje novih praks na lokalnem nivoju, multiplikacijske
učinke na spremembe, nove načine uporabe obstoječih virov in sredstev, krepitev sodelovanja med
različnimi akterji in morebitne socialne inovacije.
Podpira se razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, zlasti takih, ki prispevajo k večji socialni
vključenosti. Visoka stopnja brezposelnosti, zlasti med mladimi, ženskami in drugimi ranljivimi skupinami
(npr. starejši,…), nizka gospodarska rast in pomanjkanje delovnih mest so izzivi, s katerimi se sooča
celoten slovenski prostor, zato se še posebej podpira aktivacijo potencialov ranljivih skupin na področju
zaposlitvenih možnosti.
Podpira se tudi krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti: podpora
aktivnostim, ki bodo prispevale k aktivaciji deležnikov v povezavi z institucionalnim okoljem v navezavi na
obstoječo socialno infrastrukturo na lokalni in regionalni ravni za namen povečanja socialne vključenosti in
delovanja društev. Podpira se tudi intervencijsko delo z mladimi, aktivnosti v smeri ustvarjanja inovativnih
partnerstev za oblikovanje mreže storitev za starostnike in spodbujanje ukrepov aktivnega staranja,
deinstitucionalizacija, medgeneracijsko sodelovanje ipd. Povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni
in odpravljanje revščine: podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k večji dostopnosti in kakovosti storitev,
zmanjšanju tveganja revščine, socialne vključenosti in povečanju kakovosti življenja v upravičenih
območjih, kot npr. spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, prilagoditev bivalnega okolja –
omogočanje samostojnega bivanja starejših na domu, sobivanje (v inovativnih mešanih skupnostih, angl.
co-housing) in stanovanjske kooperative/zadruge ter vzpostavljanje participativnih proračunov lokalnih
skupnosti ipd.
Kot ranljive skupine so bili prepoznani:

otroci in mladi do 29 let,

starejši nad 65 let

ženske,

enostarševske družine,

brezposelni,

ljudje z nizkimi dohodki,
 osebe s posebnimi potrebami (gibalno ali senzorno ovirani, ljudje z motnjami v duševnem razvoju in drugi).

Ostala merila
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Ali je operacijo možno izvesti iz
drugih virov PRP 2014-2020

Specifični del iz kriterijev za posamezni ukrep
Možno število točk


Da 0



Ne 1

30
točk
1
točka

Če je operacijo mogoče izvesti iz drugih virov Programa razvoja podeželja (ne zgolj iz ukrepa Leader), operacija prejeme 0 točk.
Opomba: Operacijo, ki se jo sicer lahko izvede v okviru drugega ukrepa PRP 2014- 2020, morajo izvajati najmanj trije partnerji.
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Ali bo v okviru operacije
vzpostavljena nova dejavnost
oziroma se podpora namenja
za
nadaljevanje
obstoječe
dejavnosti?



Ne vzpostavlja se nova dejavnost ali nadgradnja
obstoječe 0



Nadgradnja obstoječe dejavnosti 2



Vzpostavlja se nova dejavnost 5

5 točk

Podpira se različne dejavnosti, npr. srečanja organiziranih skupin, ustvarjalne delavnice, krožke, obiske predstav, izlete… Iz prijavnice mora
biti razvidno ali se vzpostavlja nova dejavnost oziroma če se nadgrajuje obstoječa dejavnost. Razvidno mora biti tudi za katero dejavnost
gre in v čem se nadgrajuje oziroma zakaj se smatra kot nova dejavnost. Razvidno mora biti tudi katerim ranljivim skupinam je namenjena in
kakšna bo korist dejavnosti za te skupine?
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Ali
operacija
predstavlja
gospodarske,
družbene
ali
druge
koristi
za
ranljive
skupine?



Ni koristi za ranljive skupine 0



Koristi za eno ciljno skupino 1



Koristi za 2-4 ciljne skupine 3



Koristi za 5-7 ciljnih skupin 5

5 točk

Merilo je število ciljnih skupin, katerim koristi operacija. Upošteva se, da operacija koristi posamezni ciljni skupini, če so v njej vključene
aktivnosti, ki so neposredno namenjene posamezni ciljni skupini. Posamezna aktivnost je lahko namenjena več ciljnim skupinam hkrati,
vendar mora biti v prijavnici opisana korist za vsako ciljno skupino posebej.
Ciljna skupina ljudje z nizkimi dohodki: upošteva se, da osnova vseh prihodkov od katere se odvede prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, na družinskega člana ne presega 300 EUR. V prijavnici mora biti razvidno, da bo od posameznikov iz te ciljne skupine
pridobljena izjava, da dovolijo, da se preveri njihove dohodke.
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Koliko partnerjev sodeluje pri
izvedbi operacije?



V operaciji ne sodeluje noben partner 0



1-2 partnerja 1



3-5 partnerjev 2



več kot 5 partnerjev 1

2 točki

Upošteva se, koliko partnerjev sodeluje v operaciji poleg prijavitelja. Če gre za individualno operacijo brez partnerjev, prejme operacija pri
tem merilu 0 točk. Operacije s 3-5 partnerji so ocenjene kot najbolj optimalne, tudi z vidika operativnosti, zato prejmejo najvišje število
točk.
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Kakšna je sestava partnerstva?
Vključenost sektorjev
(ekonomski, civilni, javni)



Partnerji so iz enega sektorja 1



Partnerji so iz dveh sektorjev 2



Partnerji so iz treh sektorjev 3

3
točke

Povezava različnih sektorjev v okviru podpore ranljivim skupinam je še posebej prepoznana kot koristna, zato prejmejo partnerstva iz
različnih sektorjev (javni, ekonomski, civilni) dodatne točke.
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Vključenost mladih v aktivnosti
operaciji



Ne 0



Da 1

1
točka

Še posebej se podpira operacije, ki v aktivnosti vključujejo mlade do 29 let. Ni dovolj, da so aktivnosti namenjene mladim, lahko pa gre za
aktivnosti npr. delavnice, kjer imajo mladi aktivno vlogo. Vključenost mladih se šteje tudi, če je prijavitelj ali partner v operaciji mladinska
organizacija, ali če so mladi izvajalci vsaj ene aktivnosti v projektu.
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Vpliv na delovna mesta pri
iskalcih prve zaposlitve



Ni aktivnosti, ki vplivajo na delovna mesta pri iskalcih

5 točk

prve zaposlitve 0


1-3 aktivnosti, ki vplivajo na delovna mesta pri iskalcih
prve zaposlitve 3



Več kot 3 aktivnosti, ki vplivajo na delovna mesta pri
iskalcih prve zaposlitve 5

Podpira se operacije, ki dodatno vplivajo na delovna mesta pri prvih iskalcih zaposlitve (starost ni pomembna), kar mora biti razvidno iz
prijavnice. Iz prijavnice mora biti razvidno tudi kako bo prijavitelj po izvedbi operacije dokazoval, da je izvedel aktivnosti za prve iskalce
zaposlitve.
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Operacija vpliva na število
socialno vključenih ljudi iz
ranljivih skupin



Ni vključenih posameznikov iz ranljivih skupin 0



Vključenih do 15 posameznikov iz ranljivih skupin 2



Vključenih več kot 15 posameznikov iz ranljivih skupin 3

3
točke

Če je vključenih več ranljivih skupin, se število vključenih posameznikov sešteva. Vsak posameznik se šteje le enkrat, tudi, če ustreza
kriterijem več ciljnih skupin in ne glede kolikšnega števila aktivnosti se udeleži. Iz prijavnice mora biti razvidno v katere aktivnosti in kako se
bo vključevalo posameznike iz ranljivih skupin.
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Število srečanj ranljivih skupin z
najmanj 5 udeleženci



Ni srečanj 0



Manj kot 10 srečanj 1



11- 29 srečanj 2



30 ali več srečanj 3

3
točke

Srečanja povečujejo socialno vključenost ranljivih skupin ljudi. Podpira se večje število srečanj, kjer pa so lahko vključene iste osebe. Število
srečanj in število udeležencev na posameznih srečanjih mora biti navedeno v prijavnici. V kolikor je naveden podatek »od – do« se šteje
najmanjše podano število udeležencev. Iz prijavnice mora biti razvidno katera srečanja in koliko jih je predvidenih.
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Aktivnosti se izvajajo v različnih
naseljih



V enem naselju 0



V dveh naseljih 1



V treh naseljih ali več 2

2 točki

Interes je, da se približa aktivnosti ciljnim skupinam, zato se podpira decentralizacija izvedbe srečanj. Naselja so lahko znotraj iste občine
ali v različnih občinah.

