Operacija: RAZVOJ MODELOV SVETOVANJA ZA RANLJIVE SKUPINE

KOMUNIKACIJSKI NAČRT ZA LETO 2009

VSEBINA

AKTIVNOST

Predstavitev projekta Kolegij strokovnih delavcev ZIK

Predstavitev projekta

Srečanje projektnih partnerjev

Predstavitev projekta

Promocija projekta

JANUAR - MAREC
IZVAJALEC
Vodja projekta in
koordinatorica
projekta
Vodja projekta in
koordinatorica
projekta

Vodja projekta

NAČIN

JAVNOSTI

ROK IZVEDBE

Sestanek

Notranja javnost zaposleni

Januar

Sestanek

Sestanek

Partnerji v projektu
Politična javnost –
župan in direktor
občinske uprave

Januar

Januar

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.

Promocija projekta
Seminar v okviru projekta
»Uspešno vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje
Predstavitev projekta

Predstavitev projekta
Predstavitev projekta

Promocija projekta
Promocija projekta

Predstavitev projekta

Promocija projekta
Promocija projekta
Referat na znanstvenem srečanju
Predstavitev projekta
V Srbiji

VSEBINA

Predstavitev projekta

Predstavitev projekta

AKTIVNOST
Promocija projekta
Referat na strokovnem posvetu
»Drugačnost ni ovira« v NM

Promocija projekta
Promocija projekta
Seminar v okviru projekta
»Uspešno vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje«
Predstavitev projekta

Februar

Sestanek

Strokovna javnost –
učitelji, ki delajo z
romskimi otroki
Notranja javnost –
člani Sveta ZIK
Črnomelj

Prispevek –
Dolenjski list

Mediji - širša javnost

Marec

Koordinatorica
projekta

Prispevek – Radio
Odeon
Mediji - širša javnost

Marec

Vodja projekta

Prispevek - referat

Strokovna javnost

Marec

JAVNOSTI

ROK IZVEDBE

April

Vodja projekta
Vodja projekta in
koordinatorica
projekta
Vodja projekta

Predstavitev

APRIL – JUNIJ 2009
IZVAJALEC
NAČIN

Vodja projekta

Prispevek - referat

Vodja projekta

Sestanek

Strokovna javnost
Politična javnost –
Občinski svet Občine
Črnoemlj

Predstavitev

Strokovna javnost –
učitelji, ki delajo z
romskimi otroki

Vodja projekta

Februar

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.

April

Maj

Potek projekta

Srečanje projektnih partnerjev

Predstavitev projekta Aktiviranje spletne strani projekta

VSEBINA

Predstavitev projekta

AKTIVNOST
Promocija projekta –
konstitutivna seja nove sestave
članov Sveta ZIK

Katalog izobraževalne in kulturne
Predstavitev projekta
ponudbe 2009/2010

Vodja projekta in
koordinatorica
projekta
Vodja projekta in
koordinatorica
projekta

Sestanek

Partnerji v projektu in
strokovni sodelavci duhovniki

Junij

Spletna stran

Vse javnosti

Junij

JAVNOSTI
Notranja javnost –
člani Sveta ZIK
Črnomelj

ROK IZVEDBE

Širša javnost

Avgust

JULIJ – AVGUST 2009
IZVAJALEC
NAČIN
Vodja projekta in
koordinatorica
projekta
Sestanek
Vodja projekta in
koordinatorica
projekta
Katalog

SEPTEMBER – DECEMBER 2009
AKTIVNOST
IZVAJALEC
NAČIN
JAVNOSTI
Promocija projekta – poročilo o
Vodja projekta in
Notranja javnost,
letnem delovnem načrtu za
koordinatorica
politična javnost, širša
Predstavitev projekta
2008/2009
projekta
Poročilo
javnost
Vodja projekta in
Notranja javnost,
Promocija projekta – Letni
koordinatorica
politična javnost, širša
Predstavitev projekta
delovni načrt za 2009/2010
projekta
Letni delovni načrt
javnost
Vodja projekta in
Notranja javnost –
koordinatorica
Andragoški zbor ZIK
Predstavitev projekta
Promocija projekta
projekta
Sestanek
Črnomelj
Vodja projekta in
Notranja javnost –
koordinatorica
člani Sveta ZIK
Predstavitev projekta
Promocija projekta
projekta
Sestanek
Črnomelj
VSEBINA

Julij

ROK IZVEDBE

September

September

September

September

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.

Vodja projekta in
Partnerji v projektu in
koordinatorica
strokovni sodelavci Potek projekta
Srečanje projektnih partnerjev
projekta
Sestanek
duhovniki
Vodja projekta,
Predstavitev
koordinatorica
strukture modelov Promocija projekta – seznanjanje
projekta, projektni
svetovanja
javnosti z modeli
partnerji in duhovniki Spletna stran ZIK
Širša javnost
Vodja projekta,
Spletna stran
Predstavitev
koordinatorica
CVŽU Dolenjska,
strukture modelov Promocija projekta – seznanjanje
projekta, projektni
CVŽU Podravje in
svetovanja
javnosti z modeli
partnerji in duhovniki CVŽU Pomurje
Širša javnost
Vodja projekta,
Predstavitev
koordinatorica
Notranja javnost,
strukture modelov Promocija projekta – seznanjanje
projekta, projektni
strokovna javnost,
svetovanja
javnosti z modeli
partnerji in duhovniki
sestanki
politična javnost
Predstavitev projekta
Promocija projekta
Plakat
Širša javnost
Vodja projekta in
Partnerji v projektu in
koordinatorica
strokovni sodelavci Potek projekta
Srečanje projektnih partnerjev
projekta
Sestanek
duhovniki

September

November

Oktober

November
November

December

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
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