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ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN
KULTURO ČRNOMELJ
Ulica Otona Župančiča 1
Telefon: 07 30 61 390, 07 30 61 392
E-pošta: info@zik-crnomelj.si
Projekt: Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine
IZVEDBENI NAČRT UVAJANJA MODELOV V PRAKSO ZA LETO 2009 in 2010

ZAP.
ŠT.
1.

2.

AKTIVNOST

NALOGA

Ugotavljanje interesa in
kompetenc pri starejših odraslih
za prostovoljno delo z ranljivimi
ciljnimi skupinami

Identifikacija in nabor prostovoljcev
iz vrst starejših odraslih in Romov

Seznanjanje svetovalcev z modeli

Srečanje in predstavitev treh modelov
svetovanja za ranljive skupine

ROK ZA
IZVEDBO
November 2009

December 2009

REZULTAT
3 prostovoljci iz vrst starejših
odraslih in 1 pripadnik romske
skupnosti za vsako partnersko
organizacijo = skupaj 20
prostovoljcev
2 iz vrst izobraževalcev tj.
predstavnikov partnerske
organizacije, 1 duhovnik, 3
prostovoljci iz vrst starejših
odraslih

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
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3.

Razvoj e-gradiv

Razvoj e-gradiva za usposabljanje
svetovalcev

Junij 2010

Razvoj e-gradiva za svetovalce za
delo s ciljno skupino starejših
odraslih

Izdelano eno e-gradivo za
svetovalce za delo s ciljno skupino
starejših odraslih

Razvoj e-gradiva za svetovalce s
ciljno skupino Romov

Izdelano eno e-gradivo za
svetovalce s ciljno skupino Romov

Razvoj e-gradiva za svetovalce s
ciljno skupino odraslih s posebnimi
potrebami

4.

Seznanjanje partnerskih
organizacij in posameznikov s
tremi modeli svetovanja

1 prostovoljec predstavnik romske
skupnosti. = 35 svetovalcev iz
petih partnerskih organizacij
Izdelano eno e-gradivo za
usposabljanje svetovalcev

Uskladitev sodelovanja s
posamezniki in organizacijami v
okolju in opredelitev vlog glede
navezovanja stikov s posamezniki in
družinami ranljivih ciljnih skupin

Izdelano eno e-gradivo za
svetovalce s ciljno skupino
odraslih s posebnimi potrebami

Junij 2010

= 4 e-gradiva
Dogovor glede navezovanja stikov
z uporabniki svetovanja

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
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5.
6.
7.

Priprava programa usposabljanja
za svetovalce
Usposabljanje svetovalcev za
uporabo modelov
Informiranje in motiviranje
ciljnih skupin

Določitev vsebine in obsega
usposabljanja
Organizacija in izvedba usposabljanja
za svetovalce ranljivim skupinam

September 2010
December 2010
December 2010

Pripravljen program usposabljanja
za svetovalce
Usposobljenih 35 svetovalcev za
uporabo modelov
Uporabniki svetovanja: 12
romskih družin, 6 družin odraslih s
posebnimi potrebami, 6 starejših
odraslih, 1 romsko društvo, 1
društvo za pomoč odraslim z
motnjami v duševnem razvoju, 2
romska aktivista = 60 romskih
družin, 30 družin odraslih s
posebnimi potrebami, 30 starejših
odraslih, 5 romskih društev, 5
društev za pomoč odraslim z
motnjami v duševnem razvoju, 10
romskih aktivistov

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

