
PONUDBA KARIERNIH 
VSEBIN ZA ŠOLE

MLADINSKA MREŽA ZA KARIERNI RAZVOJ



PONUDBA KARIERNIH VSEBIN ZA ŠOLE

Mreža KROJ - Mladinska mreža za karierni razvoj

          www.mreza-kroj.si

          info@mreza-kroj.si

          mrezakroj

          @mrezakroj

Projekt podpirata Urad za mladino - MOL in Urad RS za mladino.



PONUDBA KARIERNIH VSEBIN ZA ŠOLE

3

VSEBINA
MREŽA KROJ 4

Karierna klepetalnica Mreže KROJ 5
ZAVOD BOB 6

Učenje učenja 6
Pogovor o spolnosti 7
Gledališče za ustvarjalno razreševanje konfliktov 7
Naravoslovno-tehniški dnevi na LivadaLAB 8

ZAVOD MEPI 10
Spoznavaj se! 10
Predstavitev programa MEPI za učitelje 11

ZAVOD NEFIKS 12
Karierni klub 12
Nefiks karierni dan 12
Prepoznavanje kompetenc s pomočjo e-Nefiksa 13
Delavnica mednarodnih priložnosti 14
Kompetence prihodnosti na fakultetah - kako jih prepoznati  14
Kako se odločati - moji kriteriji 15
Pomoč šolam pri roditeljskih sestankih na teme kariernega odločanja 16

ZAVOD TIPOVEJ! 17
Osebni model razvoja 17

ZAVOD VOLUNTARIAT 18
Delavnica o kakavi 18
Predstavitev Voluntariatovih programov 19

ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA 20
Odnosi z javnostmi in komuniciranje 20
Razširi svojo socialno mrežo in se aktivno vključi v družbo 21



PONUDBA KARIERNIH VSEBIN ZA ŠOLE

4

MREŽA KROJ

Mreža Kroj je relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativ-
nih organizacij, postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča 
dostop do kvalitetnih informacij ter je prostor za razvoj potencialov. Mreža KROJ 
je vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki spodbuja mlade, da ustvarijo 
svojo karierno pot.

Mrežo Kroj sestavljajo:
• Zavod Nefiks,
• Zavod TiPovej!,
• Javni zavod Mladi zmaji,
• Zavod MEPI,
• Zavod MP Moste,
• Zavod BOB,
• Zavod Voluntariat,
• Zavod Mreža MaMa.

V knjižici so predstavljene aktivnosti in delavnice na področju kariernega razvoja, 
ki jih članice mreže ponujajo šolam.
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Karierna klepetalnica Mreže KROJ

Trajanje: kadarkoli
Izvajalec: mladinski delavci Mreže Kroj z izkušnjami pri kariernem odločanju
Primerno za: vse

Namen in cilji: Odgovoriti na vprašanja mladih o kariernem razvoju, karierni ori-
entaciji, študiju ter razvoju kompetenc, ki so potrebne za življenje in trg dela, ki jih 
mladi lahko pridobilo skozi aktivnosti v mladinskem delu.

Opis:
Mladi lahko kadarkoli postavijo vprašanja, ki se tičejo njihove kariere, preko spo-
daj naštetih kanalov, nanje pa bodo odgovarjali mladinski delavci z večletnimi iz-
kušnjami z delom z mladimi (in delodajalci). Mladim tako omogočajo dostop do ak-
tualnih informacij iz področja kariernega razvoja, odpirajo ključna vprašanja in jih, 
če je to potrebno, napotijo na bolj specifično strokovno pomoč.

Kontakt in prijave: 
• zaprta Facebook skupina »Karierna klepetalnica Mreže KROJ«;
• preko MSN-ja na Facebook strani »Mreža KROJ«;
• v chat-u na Instagram profilu »Mreža KROJ«
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ZAVOD BOB

Učenje učenja

Trajanje: 6 šolskih ur (trikrat po 2 uri)
Izvajalec: Zavod Bob
Primerno za: devetošolce  in dijake prvih letnikov srednjih šol

Namen in cilji: Seznaniti dijake s kognitivnim procesom učenja (struktura in delo-
vanje možganov...) v povezavi s telesnimi (fizičnimi) potrebami. S pomočjo vpra-
šalnikov raziskati in opredeliti potrebe učečega. Spoznati in preizkusiti refleksijo 
kot metodo za vrednotenje lastnega učnega procesa.

Opis:
1. sklop: Spoznavanje »ozadja učenja« (psihična in fizična raven).

a) Spoznavanje delovanja možganov in povezovanje teh informacij z učenjem.
b) Motivacija za učenje.

2. sklop: Ozaveščanje učnih stilov, tehnik učenja ter načrtovanje učnega okolja in 
ciljev.

a) Diskusija: opis učnega okolja in navad posameznika.
b) Spoznavanje zaznavnih in spoznavnih stilov.
c) Spoznavanje različnih metod in tehnik učenja.
d) Določanje učnih ciljev.

3. sklop: Opredelitev lastnega koncepta učenja, načrtovanje sprememb in strate-
gije za dosego načrtovanih učnih ciljev.

a) Analiziranje in ozaveščanje lastne učne strategije:
 a. S pomočjo razmisleka dijak izboljšuje svojo organizacijo učenja doma in v 

šoli.
 b. Svoj zaznavni/učni stil poveže z metodami in tehnikami učenja.
 c. Načrtuje spremembe in/ali izboljšave.
b) Seznani bližnje (družina, učitelj, vzgojitelj ...) z namenom, motivacijo in cilji 

učne kariere.



PONUDBA KARIERNIH VSEBIN ZA ŠOLE

7

Kontakt in prijave:  
info@zavod-bob.si; m@zavod-bob.si; dijana.jagodic.88@gmail.com

Pogovor o spolnosti

Trajanje: 6 šolskih ur (trikrat po 2 uri)
Izvajalec: Zavod Bob in Društvo študentov medicine
Primerno za: dijake prvih in drugih letnikov srednjih šol

Namen in cilji: Odgovoriti na vprašanja mladih, ki se nanašajo na spolnost, par-
tnerstvo in posledice nepremišljenih spolnih odnosov. Seznaniti mlade z možnimi 
oblikami varne zaščite in posledicami spolno prenosljivih bolezni.

Opis:
1. sklop: Uvod in opredelitev pomembnih vsebin.

a) Detabuizacija pogovorov o spolnosti in seznanitev dijakov z naborom tema-
tik,

b) opredelitev pogovornih tem glede na izražene potrebe.
2. sklop: Anatomija in kontracepcija.
3. sklop: Diskusija in iskanje odgovorov.

a) Odnosi in partnerstvo,
b) varna spolnost,
c) pogovor o nenaslovljenih tematikah (nova vprašanja).

Kontakt in prijave: 
info@zavod-bob.si; m@zavod-bob.si; tinaspruk666@gmail.com

Gledališče za ustvarjalno razreševanje konfliktov

Trajanje: najmanj 16 ur
Izvajalec: Zavod Bob - Metka Bahlen Okoli
Primerno za: vse
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Namen in cilji: Premišljevati konfliktne situacije z različnih zornih kotov, odpira-
nje dialoga, spodbujati medsebojno razumevanje in sprejemanje različnosti, pre-
buditi telo in glas za izražanje, spoznavanje svojega notranjega sveta in sveta okoli 
sebe - dati glas tistim, ki so preslišani.

Opis: 
Delavnice potekajo z uporabo gledaliških tehnik:

• Gledališče zatiranih - igre za igralke_ce in ne-igralke_ce: sistem iger in 
specifičnih tehnik, ki so namenjene razvoju skupnosti. Skozi vodeni proces 
se pri izvajanju iger učimo novih ravnanj, jih preizkušamo, raziskujemo.

• Slikovno gledališče: serija tehnik, v katerih udeleženke_ci brez govora in 
besed, temveč zgolj z uporabo telesa in prostora izrazijo svoja čustva in iz-
kušnje.

• Estetika gledališča zatiranih: proces raziskovanja poteka preko pisanja 
pesmi, pisem, osebnih refleksij, ki jih nato upodobimo na raznolike načine 
(s slikanjem, fotografiranjem, preko giba, glasbe, skulptur ipd.).

• Časopisno gledališče: uporablja različne pristope preizpraševanja, preobli-
kovanja in spreminjanja pisnega materiala, z namenom, da izrazimo vsebi-
ne, ki jih obravnavamo.

• Forumsko gledališče: tehnika, v kateri odigramo kratek prizor z jasno pri-
kazano osebo, ki je zatirana, in osebo, ki zatira. Gledalke_ci imajo možnost, 
da na situacijo aktivno vplivajo z vstopom v prizor v vlogi protagonistke_a. 
Tako kolektivno reflektirajo represijo in skozi celoten proces postajajo zreli 
za delovanje v resničnih situacijah.

Kontakt in prijave: metka@zavod-bob.si

Naravoslovno-tehniški dnevi na LivadaLAB

Trajanje: Po dogovoru; izvajamo nekajurne ali enodnevne delavnice, ponudimo 
lahko tudi eno ali dvotedenski program
Izvajalec: Zavod Bob (Projektna skupina LivadaLAB)
Primerno za: osnovne in srednje šole 



PONUDBA KARIERNIH VSEBIN ZA ŠOLE

9

Namen in cilji: Raziskovanje interesov mladih, preizkušanje njihovih sposobnos-
ti iz pestrega nabora področij (tehniško delo, vrtnarjenje, sposobnost delovanja v 
skupini, kreativno razmišljanje), ozaveščanje ter preko izkustvenega učenja:

1) spoznavanje vseh vidikov okolja v katerem živimo (družbeni in naravni pomen) 
in na kakšen način se lahko v lokalnem okolju udejstvujemo,

2) spoznavanje pomena javnega prostora za kvaliteto mestnega življenja in 
možnosti sooblikovanja le tega,

3) spoznavanje možnosti soupravljanja zelenih javnih površin,
4) spoznavanje barjanskega sveta, njegovega biotopa in pomena Ljubljanskega 

barja za Ljubljano in 
5) učenje tehnik urbanega in sub urbanega vrtnarjenja.

Opis: 
LivadaLAB je skupnostna zelena površina in hkrati urban učni laboratorij. Name-
njena je kreativnemu preživljanje časa, po meri mladih in s tem izboljšanju kako-
vosti lokalnega okolja ter doseganju različnih okoljskih in družbeno-ekonomskih 
učinkov razvoja.
Cilji projekta LivadaLAB so:

1) vzpostaviti javni zeleni prostor skozi projektno učenje, kjer mladi izhajajo iz 
lastnih potreb in potreb širšega okolja (družbe),

2) vključevati mlade, s tem spodbujati odgovornost in njihovo osamosvajanje,
3) raziskati prakso socialne ekonomije, kot sestavnega dela zelene ekonomije, 

in možnosti njene uporabe pri upravljanju javnih zelenih površin,
4) vzpostaviti pogoje, da javni prostor LIVADA preide v trajno upravljanje in na-

daljnji razvoj skupini mladih,
5) vzpodbuditi lokalno pridelavo kakovostne hrane,
6) zagotoviti biokulturno raznolikost mestnega okolja,
7) razvoj zdravega mestnega življenjskega prostora. 

Vse obravnavane tematike izvajamo tudi v obliki zanimivih delavnic za osnov-
ne in srednje šole, kjer se učenci spoznajo s teorijo obravnavane teme, nato pa 
jo preizkusijo tudi v praksi (npr. izdelava načrta javnega prostora, izdelava viso-
ke grede, urejanje skupnostne zelene površine, izdelava in umeščanje urbanega 
pohištva…). Seveda ne pozabimo na najzanimivejši del, to so povezovalne igre za 
gradnjo ekipe.

Kontakt in prijave: livada.bob@gmail.com
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ZAVOD MEPI

Spoznavaj se!
MEPI, ker se vseh stvari ne da naučiti med poukom

Trajanje delavnice: 2 šolski uri
Izvajalec: MEPI - mednarodno priznanje za mlade, zavod za podporo in vsestran-
ski razvoj mladih
Primerno za: učence/dijake v starosti 13-19

Namen: Predstavitev programa MEPI, ki te resnično spremeni, pripravi na življe-
nje in ti popestri šolska leta.

Cilji:
• Mlade spodbuditi k neodvisnosti, pogumu in radovednosti pri sprejemanju 

novih izkušenj in izzivov.
• Mladi prepoznavajo svoje dobre lastnosti, sposobnosti, strasti.
• Mladi spoznajo način kako lahko odkrijejo in izkoristijo svoje potenciale, ta-

lente (spodbujanje neodvisnosti, poguma in radovednosti pri sprejemanju 
novih izkušenj in izzivov).

Kontakt in prijave: mepi@mepi.info
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Predstavitev programa MEPI za učitelje

Trajanje: 30 min/60 min/90 min (po dogovoru)
Izvajalec: Zavod MEPI v sodelovanju z učitelji, izvajalci programa MEPI
Primerno za: delavce VIZ

Opis: 
Klasična frontalna predstavitev programa MEPI ali interaktivna delavnica.
Program MEPI je edinstven mednarodni program osebno socialnega razvoja, ki 
mlade med 14. in 25. letom vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni 
in poklicni razvoj. Pri tem se spopadajo z izzivi in za dosežke prejmejo priznanje 
mednarodne veljave. V Programu je bilo do sedaj vključenih preko 8 milijonov mla-
dih iz 132 držav. 
Vsem, ki delate z mladimi (učenci, dijaki), program MEPI ponuja dodano vrednost 
saj med drugim predstavlja odlično dopolnilo formalnemu izobraževanju, medna-
rodno kvalifikacijo; omogoča sistematično osebnostno spremljanje ter je odličen 
»okvir« za delo s tovrstno populacijo. Program se z lahkoto integrira v katerokoli 
okolje, kjer so mladi. Obenem pa predstavlja edinstven povezovalni element v lo-
kalni skupnosti.
Program MEPI je socialna franšiza; že vzpostavljena »formula«, ki garantira uspe-
šen, dodelan in preverjen sistem izvajanja.
V Sloveniji smo program MEPI v šole organizirano pričeli širiti in vpeljevati s šol-
skim letom 2004/05. Do sedaj smo podelili MEPI licenco preko 100 organizacijam 
formalnega in neformalnega izobraževanja in v njem je sodelovalo preko 9.000 
mladih v starosti med 14. in 25. leti. Delo mentorjev v programu MEPI je priznano 
tudi s strani MIZŠ.

Kontakt in prijave: mepi@mepi.info
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ZAVOD NEFIKS

Karierni klub

Trajanje: 12 srečanj po 1 šolsko uro
Izvajalec: karierni voditelj Zavoda Nefiks ali iz strani Zavoda Nefiks usposobljen 
izvajalec na šoli
Primerno za: učence devetih razredov in dijake tretjih letnikov

Namen in cilji: Skozi 12 srečanj si udeleženci izoblikujejo karierne cilje, odkriva-
jo svoje karierne potenciale, spoznavajo trg dela in razvijajo svoje kompetence. 
Srečujejo se z nosilci poklicev v lokalnem okolju, ki opravljajo njihove potencialne 
poklice. Na tak način dobijo realen vpogled v določen poklic, odkrijejo svoje po-
tenciale in razvijejo socialno mrežo.

Opis:
Karierni klubi potekajo tako, da se najprej izvede predstavitvena delavnica, nato 
pa se med 5 – 12 zainteresiranih dijakov 3 mesece enkrat tedensko sestaja.

Kontakt in prijave: kariera@nefiks.si

Nefiks karierni dan

Trajanje: 6. 1. 2020
Izvajalec: karierni klub ali zainteresiran izvajalec na šoli s pomočjo Zavoda Nefiks
Primerno za: dijake višjih letnikov

Namen in cilji: Mladi, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka, pridobivajo organiza-
cijske in komunikacijske kompetence, udeleženci dogodka pa spoznavajo kompe-
tence in poklice prihodnosti ter potrebe in potencialne poklice v lokalnem okolju. 
Karierni dan mlade podpira pri raziskovanju njihove karierne orientacije ter jih 
opolnomoči za prevzemanje odgovornosti za pomembne odločitve.
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Opis:
Nefiks karierni dan bo potekal že peto leto zapored. Aktivnosti, ki jih bomo sode-
lujočim šolam pomagali izvesti so moderirani pogovori z gosti, bodisi z nekdanjimi 
dijaki, bodisi predstavniki poklicev prihodnosti. Dijake bodo nagovorili tudi lokalni  
župani, osrednji dogodek pa bo potekal v predsedniški palači pod častnim pokro-
viteljstvom predsednika Boruta Pahorja, na katerega bodo dijaki sodelujočih šol 
tudi povabljeni.

Kontakt in prijave: kariera@nefiks.si

Prepoznavanje kompetenc s pomočjo e-Nefiksa

Trajanje: 1 šolska ura
Izvajalec: Zavod Nefiks
Primerno za: učence devetih razredov in dijake

Namen in cilji: Udeleženci delavnice prepoznavajo že pridobljene kompetence, ki 
so jih razvili tekom mladinskega dela, prostovoljstva, udeležbe na taborih, izven-
šolskih izobraževanjih in preko opravljanja študentskega dela ali udejstvovanja v 
nevladnih organizacijah.

Opis:
Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki 
mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno prido-
bljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Bolj uporabljena je elektron-
ska verzija, ki se nahaja na spletni strani www.nefiks.si. Dijaki pa se lahko na tak 
način naučijo prepoznavati lastne kompetence, kar jim zelo koristi, ko se morajo 
odločati za nadaljevanje izobraževanja. 

Kontakt in prijave: kariera@nefiks.si
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Delavnica mednarodnih priložnosti

Trajanje: 1 šolska ura (v angleškem jeziku)
Izvajalec: David, španski prostovoljec na Zavodu Nefiks
Primerno za: dijake višjih letnikov

Namen in cilji: Udeleženci delavnice spoznajo mednarodne priložnosti izven iz-
obraževalne sfere, ki jim ponujajo evropski programi prostovoljstva, izmenjav in 
izobraževanj. 

Opis:
Dijaki spoznajo priložnosti mladinskih izmenjav in drugih oblik mednarodnega 
sodelovanja, ki ga ponuja Erasmus plus na mladinskem (ne šolskem) področju. 
Delavnico izvaja ESE prostovoljec David iz Španije, ki na Zavodu Nefiks opravlja 
enoletno mednarodno prostovoljno delo. Z udeleženci deli osebno izkušnjo in jim 
predstavi, kako lahko tudi sami sodelujejo. Šola poravna potne stroške izvajalcev. 

Kontakt in prijave: kariera@nefiks.si

Kompetence prihodnosti na fakultetah - kako jih prepoznati 

Trajanje: 90 minut
Izvajalec: izvajalci Zavoda Nefiks pod strokovnim vodstvom Alenke Blazinšek 
Domenis
Primerno za: 3. in 4. letnike

Namen in cilji: 
• dijaki spoznajo kompetence prihodnosti,
• dijaki se znajdejo na spletnih straneh fakultet,
• dijaki znajo razbrati obsežnost predmetov. 

Opis: 
V interaktivni delavnici dijaki najprej spoznajo kompetence prihodnosti, nato pa 
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na podlagi izbranih študijskih želja, na dveh primerih skupaj z izvajalci pregledajo 
predmetnike posameznih študijskih smeri in jih na podlagi lastnih kriterijev ovre-
dnotijo.

Cena delavnice: 150 EUR + potni stroški 
Kontakt in prijave: kariera@nefiks.si

Kako se odločati - moji kriteriji

Trajanje: 90 minut
Izvajalec: izvajalci Zavoda Nefiks pod strokovnim vodstvom Alenke Blazinšek 
Domenis
Primerno za: 3. in 4. letnike

Namen in cilji: 
• dijaki spoznajo kriterije, po katerih se je možno odločati,
• dijaki spoznajo, kaj vse (lahko) vpliva na njihovo karierno odločitev,
• dijaki spoznajo, skozi katere aktivnosti lahko razvijajo svoje kompetence in 

prepoznajo svoje potenciale.

Opis: 
V interaktivni delavnici dijaki najprej spoznajo, na podlagi česa se je sploh smisel-
no odločati in te kriterije prepoznavajo pri sebi. Nato spoznajo tehnike odločanja 
in dobijo tudi preprost obrazec, ki jim je lahko v pomoč. Dijaki dobijo spodbudo za 
nadaljnje raziskovanje področja, na katerem se želijo razvijati.

Cena delavnice: 150 EUR + potni stroški 
Kontakt in prijave: kariera@nefiks.si
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Pomoč šolam pri roditeljskih sestankih na teme kariernega 
odločanja

Trajanje: 60 minut oziroma po dogovoru
Izvajalec: izvajalci Zavoda Nefiks pod strokovnim vodstvom Alenke Blazinšek 
Domenis 
Primerno za: starše devetošolcev in višjih letnikov srednjih šol

Namen in cilji:
• starši spoznajo kompetence in poklice prihodnosti,
• starši spoznajo kriterije, po katerih se je možno odločati glede vpisa,
• starši spoznajo, skozi katere aktivnosti lahko otroci razvijajo kompetence 

in prepoznajo svoje potenciale. 

Cena delavnice: 150 EUR + potni stroški 
Kontakt in prijave: kariera@nefiks.si 
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ZAVOD TIPOVEJ!

Osebni model razvoja
Prebujamo potenciale mladih za načrtovanje njihove prihodnost!

Trajanje: vsaj 2 šolski uri
Izvajalec: Zavod TiPovej!
Primerno za: vse starostne skupine

Namen in cilji: Mladim pomagamo opisati, pojasniti, izboljšati ali na novo posta-
viti njihov lasten osebni model razvoja. Po delavnici udeleženci vidijo, kaj so nji-
hove močne strani in kaj je tisto, po čemer se razlikujejo od drugih. Delo temelji 
na strateški predlogi »kanvas«, ki ga razložimo mladim in jih nato podpremo, da 
sami oblikujejo lasten uporaben model za oblikovanje svoje prihodnosti. Pri tem 
jih spremljamo in hrabrimo z učnimi značkami, ki jih lahko kasneje uporabijo za 
dokazovanje svojih kompetenc.

Opis: 
Vsebina delavnice:

• Vrednote, poslanstva, vizija in cilji posameznika.
• Kaj znam in kaj imam? Kompetence (znanje, veščine in odnosi do...).
• Uporaba orodja Osebni model razvoja, ki ti pomaga odgovoriti na ključna 

vprašanja.
• Načrt akcije.

Cena delavnice: Vse materiale prinesemo s seboj, potrebujemo le računalnik in 
projektor, v kolikor sta na voljo. Cena posamezne delavnice z izvedbo in materiali 
je 120 EUR + potni stroški.
Kontakt in prijave: Sonja Čandek, sonja@tipovej.org, T: 041 772 705
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ZAVOD VOLUNTARIAT

Delavnica o kakavu

Trajanje: 1-2 šolski uri
Izvajalec: Zavod Voluntariat - Viki in Maruša
Primerno za: srednješolce, lahko se prilagodi za mlajše

Namen in cilji: Predstaviti pridelovanje in trgovino s kakavom, delovne razmere 
na plantažah, koncept pravične trgovine kot orodje za spoznavanje globalne so-
odvisnosti oz. povezanosti.

Opis:
Globalno učenje vse bolj pronica v šole, saj so učenci del globaliziranega sveta in 
za pripadnike sodobne družbe je pomembno zavedanje globalne soodvisnosti ter 
kako se ta odraža na ravni posameznika in družbe. Kakav je način, kako na prime-
ru vsem ljubega in samoumevnega živila predstavimo sovplivanje v svetu, v kate-
rem živimo.

Potek:
Udeležencem predstavimo kakav, postopek pridelave in predelave, delovne raz-
mere delavcev na plantažah, objasnimo tudi pravično trgovino ter razlike med njo 
in konvencionalnimi trgovskimi potmi. Pri tem uporabljamo metode neformalne-
ga izobraževanja (ogled videov, debata, uporaba slik in zemljevida ipd.). Po želji 
lahko to razširimo tudi na druge izdelke (npr. kavo, banane, oblačila idr.).

Kontakt in prijave: programi@zavod-voluntariat.si; zavod@zavod-voluntariat.si
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Predstavitev Voluntariatovih programov

Trajanje: 1-2 šolski uri
Izvajalec: Zavod Voluntariat – ekipa Itchy feet in Maruša
Primerno za: srednješolce

Namen in cilji: Predstaviti programe in drugo ponudbo Zavoda Voluntariat, orien-
tirano na neformalno pridobivanje izkušenj preko prostovoljstva, krepitev solidar-
nosti, posledično tudi karierni razvoj.

Opis: 
Udeležencem predstavimo programe, ki jih nudi Zavod Volutnariat, namenjene 
pridobivanju neformalnih izkušenj, pestremu preživljanju počitnic, krepitvi soli-
darnosti ter nenazadnje možnostih odhoda v tujino, vse to na podlagi mednaro-
dnega prostovoljstva. Programi, ki jih predstavimo, so: mednarodni prostovoljski 
tabori, Evropska solidarnostna enota, mladinske izmenjave, prostovoljstvo v dr-
žavah globalnega juga in drugi. Prav tako predstavimo možnosti za udejstvovanje 
na lokalnem nivoju (Klub prostovoljcev).

Kontakt in prijave: programi@zavod-voluntariat.si; zavod@zavod-voluntariat.si
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ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA

Odnosi z javnostmi in komuniciranje

Trajanje: 4 šolske ure
Izvajalec: Zavod Mladinska mreža MaMa
Primerno za: srednješolce

Namen in cilji: Kako določiti kdo so naše ciljne javnosti in kdo so naši deležniki 
ter kako snovati komunikacijsko kampanjo, da bomo pokazali kaj delamo ter kaj 
znamo (kaj so naša znanja/kompetence) in zakaj ter kako postati viden (''Kako 
predstaviti ter lansirati svojo idejo.''), je glavno vodilo usposabljanja Odnosi z jav-
nostmi in komuniciranje.

Opis: 
Udeleženci usposabljanja bodo vodeni skozi sledeče tematske sklope:

• Kako določiti ciljne skupine in deležnike (spoznali boste razliko med ciljnimi 
skupinami in deležniki ter kaj je njihova vloga ter katere so njihove lastnos-
ti).

• Opredelitev in priprava komunikacijskih ciljev projekta in organizacije (kako 
določiti merljive komunikacijske cilje in zakaj).

• Komunikacijska orodja (katera so sodobna komunikacijska orodja in kako 
ter kdaj jih uporabiti).

• Spoznavanje s komunikacijo z mediji ter kako nastopiti v javnosti (spoznali 
se boste z osnovnim veščinami nastopanja).

• Oblikovanje komunikacijskega načrta za projekt ali aktivnost (kako pripra-
vimo komunikacijski načrt in zakaj).

• Priprava in objavljanje besedil (Kako napisati dobro novico in sporočilo za 
javnost in zakaj je slog pisanja drugačen za družbena omrežja kot spletno 
stran ter kdaj uporabiti foto ali video?).

Kontakt in prijave: info@mreza-mama.si; urban.krevl@mreza-mama.si
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Razširi svojo socialno mrežo in se aktivno vključi v družbo

Trajanje: 4 šolske ure
Izvajalec: Zavod Mladinska mreža MaMa
Primerno za: srednješolce

Namen in cilji: Usposabljanje je primerno za tiste mlade, ki želijo o mreženju in 
socialni vključenosti izvedeti še kaj več, namenjeno pa je predvsem mladim, ki jih 
zanima aktivno vključevanje v družbo in pridobivanje dodatnih znanj in kompe-
tenc skozi neformalno izobraževanje in prostovoljstvo v prostem času ter kako to 
izkoristit pri iskanju zaposlitve in gradnje kariere.

Opis:
Udeleženci usposabljanja se bodo spoznali z naslednjimi tematskimi sklopi:

• Kako se vključiti v lokalno skupnost (spoznali boste primere dobrih praks 
sodelovanja mladih pri soodločanju) ter kako si z vključevanjem krepiti že 
obstoječe kompetence oziroma kako pridobivati nove.

• Kako ter na kakšne načine si lahko z aktivnim vključevanjem v različna ne-
formalna izobraževanja ali preko prostovoljstva razširite svojo socialno 
mrežo in s tem povečate zaposlitvene možnosti.

• Kako pripraviti lastni model mreženja za lažjo socialno vključenost v druž-
bo, aktivacijo samega sebe in osebni razvoj. 

• Kako pridobljena teoretična izhodišča uporabiti v praksi. 

Kontakt in prijave: info@mreza-mama.si; urban.krevl@mreza-mama.si
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ZAPISKI
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