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Zaključna konferenca projekta

Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine
v torek, 20. decembra 2011, ob 11. uri
v Kulturnem domu Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1 v Črnomlju.
Na zaključni konferenci bomo projektni partnerji
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
Andragoški zavod – Ljudska univerza Maribor,
Ljudska univerza Kočevje,
Ljudska univerza Murska Sobota in
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
predstavili projekt, njegove rezultate in zbornik projekta.

Osnovni podatki o projektu:
Ime projekta: Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine
Izvajalci projekta: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, poslovodeči partner in
projektni partnerji Andragoški zavod – Ljudska univerza Maribor,
Ljudska univerza Kočevje, Ljudska univerza Murska Sobota in
Razvojno izobraževalni center Novo mesto.
Trajanje projekta: od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011.
Cilj projekta: z razvojem treh modelov svetovanja za osebe s posebnimi potrebami, Rome
in starejše odrasle prispevati k izboljšanju položaja najbolj ranljivih ciljnih
skupin s poudarkom na izboljšanju kakovosti njihovega življenja in večji
socialni vključenosti.

Rezultati projekta:
- razviti trije novi modeli svetovanja, in sicer model svetovanja za osebe s posebnimi
potrebami, model svetovanja za Rome in model svetovanja za starejše odrasle,
- nova e-gradiva za usposabljanje svetovalcev ranljivim ciljnim skupinam,
- usposobljeni svetovalci za ranljive ciljne skupine iz vrst izobraževalcev, duhovnikov,
starejših prostovoljcev in prostovoljcev Romov,
- izvedeno pilotno uvajanje modelov v prakso v Beli krajini in na Dolenjskem, na
Kočevskem, v Prekmurju in Podravju,
- zaživela je spletna stran projekta: http://www.modeli-svetovanja.si/,
- zbornik projekta

Inovativnost projekta: gre za inovativni pristop, kjer se strokovnjakom iz področja
izobraževanja odraslih pridružijo pri svetovanju še starejši
prostovoljci in duhovniki treh veroizpovedi v Sloveniji, večinske
katoliške, muslimanske in evangeličanske.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad v okviru javnega
razpisa CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – Partnerstva,
na podlagi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

