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Bi želeli čas brezposelnosti izkoristiti za
pridobitev koristnih znanj, s katerimi
boste lažje dobili zaposlitev?
Si želite novih izzivov?
Vas zanima (socialno) podjetništvo?
Vabimo vas k prebiranju PRIZMA 50+
novičk,
kjer
boste
našli
ponudbo
brezplačnih delavnic, usposabljanj in
svetovanj, ki vam lahko pomagajo
pridobiti nova znanja in izkušnje, s katerimi
boste lažje načrtovali vašo nadaljnjo
karierno pot.

Življenje letom, ne leta življenju!
Leta niso merilo – Aktivirajmo potencial

Iz vsebine


Zaključek projekta Senior Capital z otvoritvijo
Središča PRIZMA 50+



Partnerstvo središča PRIZMA 50+ in
kontaktne informacije



»Razgibana / ustvarjalna zima za najlepša
leta v Tkalki« - Brezplačni dogodki, programi,
informiranje, svetovanje, podjetništvo in
zaposlovanje v Podravju

Zaključek projekta Senior Capital z otvoritvijo
središča PRIZMA 50+, medgeneracijsko, razvojno,
poslovno in izobraževalno središče Podravja
Leto 2014 se je izteklo in z njim se je zaključil tudi mednarodni projekt Senior Capital, ki se je vse od
septembra 2012 ukvarjal z aktiviranjem generacije 50+. Na Slovenski strani sva bila partnerja Fundacija
Prizma in Mestna občina Maribor.
Starejši so v Sloveniji, še posebej v Podravju, v primerjavi z evropskim povprečjem precej manj aktivni –

manjši delež jih je delovno aktivnih (samo 40,6 % od generacije 50+) in večji delež brezposelnih med
vsemi brezposelnimi (31,6 %). Deloma je takšno stanje mogoče pripisati tranzicijskemu obdobju in
gospodarski krizi, ki je v Sloveniji še posebej globoka in dolgotrajna, vendar to ne spremeni dejstva, da
izgubljamo znanje, izkušnje in potenciale, ki jih generacija 50+ ima in bi lahko delovali v prid razvoja Slovenije, izboljšanja gospodarskega stanja in povečanje nacionalnega proračuna, namesto
da predstavljajo strošek države.
V projektu smo si prizadevali vzpostaviti močnejšo gospodarsko vlogo generacije 50+, bodisi v obliki
njenega vključevanja v socialno podjetniške iniciative, bodisi v obliki osebnega in kariernega razvoja
starejših ter njihove uspešne (trajne) zaposlitve. Iskali smo učinkovite rešitve za obvladovanje negativnih
učinkov staranja prebivalstva. Naš cilj je bil prispevati h gospodarski konkurenčnosti centralne
Evrope s pomočjo razvoja znanja in razširitvijo kvalitetne delovne sile s poudarkom na starejših.
Pilotne aktivnosti po državah so bile prilagojene posebnostim lokalnih okolij, ugotovljenih v analizi stanja.

Fundacija Prizma in Mestna občina Maribor sta razvili pilotni projekt
PRIZMA 50+, medgeneracijsko, razvojno, poslovno in izobraževalno središče Podravske regije. Na podlagi rezultatov analize potreb trga in v
sodelovanju z regionalno strateško skupino, v katero so bili vključeni:
deležniki s področja izobraževanja in usposabljanja, ponudniki storitev za
starejše, nevladne organizacije in lokalne skupnosti. Cilj pilota PRIZMA
50+ je bil aktivirati potenciale posameznikov in skupnosti, povečati
priložnosti za delovno aktivnost starejših in izboljšati storitve za generacije
50+ v lokalnem okolju (v Podravski regiji). Aktivnosti so potekale znotraj
treh glavnih stebrov pilotnega projekta:


razvoj modela in vzpostavitev središča PRIZMA 50+,



program usposabljanja "Izkušnje štejejo" (Kariera in podjetništvo 50+),



dvig ozaveščenosti in promocija aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja.

Ob zaključku projekta Senior Capital je 22 partnerjev, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, podpisalo

partnerski sporazum in se s tem zavezalo k nadaljnjemu delu pri aktiviranju središča PRIZMA 50+,
Medgeneracijsko, razvojno, poslovno in izobraževalno središče Podravja.
Na dan podpisa sporazuma, 19. decembra 2014, je svoja vrata odprlo Središče PRIZMA 50+, ki je
namenjeno osredotočenemu in celovitemu razvoju kompetenc generacij 50+ v obliki usposabljanj,
izmenjave izkušenj, medgeneracijskega sodelovanja (in s tem pridobivanju izkušenj tudi za mlajše),
samostojnega učenja in neformalnih oblik druženja in učenja.
Ponuja tudi programe, namenjene podjetjem, da bi kar najbolje aktivirala potenciale in izkušnje starejših.
Več o tem najdete v nadaljevanju.

Partnerstvo središča in kontaktne informacije
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
je julija 2011 v skladu z Zakonom o urejanju trga dela postala pravni naslednik Regionalnega sklada
dela Podravje (RSDP), ki je bil ustanovljen leta 2000 kot nepridobitna ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja. Fundacija PRIZMA združuje nacionalna, lokalna, privatna in EU sredstva z namenom
preprečevanja brezposelnosti, ohranjanja delovnih mest in kreiranja novih zaposlitvenih priložnosti v Podravju. Skupaj s socialnimi partnerji pospešuje kreiranje delovnih mest in zniževanje stopnje brezposelnosti ter bistveno prispeva k izboljšanju socio-ekonomske situacije v regiji. Je eden izmed ključnih akterjev v regiji pri povečevanju zaposlitvenih priložnosti presežnih delavcev in brezposelnih oseb ter pri
spodbujanju njihove ponovne vključitve na trg dela.

Aktivnosti Fundacije PRIZMA so usmerjene k podpori brezposelnim in podjetjem pri kadrovski prenovi in
pripravi programov kadrovske prenove, načrtov razvoja človeških virov in načrtov usposabljanja zaposlenih. Aktivnosti Fundacije PRIZMA so osredotočene predvsem v svetovanje pri načrtovanje kariere,
(samo)zaposlovanju, vseživljenjskem učenju, mentorstvu, izboljšanju kompetenc in spretnosti z usposabljanjem in druge podporne ukrepe presežnim delavcem in brezposelnim.
Kontakt:
Tkalski prehod 4
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 333 13 30
E-mail: info@fundacija-prizma.si,
Spletna stran: www.fundacija-prizma.si

Mestna občina Maribor
je druga največja občina v Slovenji, ki samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena. Z ustvarjanjem pogojev za visoko kakovost življenja občanom, si prizadeva za vsestranski socialni, gospodarski,
kulturni, znanstveni, izobraževalni in športni razvoj mesta Maribor.
Kontakt:
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 220 10 00
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
Spletna stran: www.maribor.si

Ekonomski institut Maribor d. o. o., Center razvoja človeških virov
je strokovna institucija za spodbujanje razvoja človeških virov na regionalni/lokalni ravni. Z združevanjem sredstev na lokalni/regionalni, nacionalni in mednarodni ravni spodbuja razvoj in izvajanje programov usposabljanja in drugih razvojnih projektov na področju razvoja človeških virov, ki pomembno prispevajo k razvoju regije. Razen tega spodbuja povečevanje vlaganj v razvoj človeških virov z zagotavljanjem lažjega dostopa do kvalitetnih znanj in usposobljenosti, s programi prilagojenimi potrebam podjetij, svetovanjem in strokovno pomočjo podjetjem pri načrtovanju razvoja človeških virov in pri pripravi
prijav na javne razpise, ki so namenjeni pridobivanju sredstev za omenjeno področje.
Kontakt:

Razlagova ulica 22
2000 Maribor
Poslovni prostori: Tkalski prehod 4
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 333 13 33
E-naslov: info@center-rcv.org
Spletna stran: www.center-rcv.org

Aloja, Zavod za dolgotrajno pomoč, Maribor
je zasebni zavod, ki je na začetku svojega delovanja. S svojo osnovno dejavnostjo zagotavlja nudenje
različnih oblik podpore in oskrbe starejšim osebam, ki na domu potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih
ali podpornih opravil in se praviloma izvajajo zaradi njihove starostne ali bolezenske onemoglosti. Zavod je
za izvajanje osnovne dejavnosti pridobil Dovoljenje za delo in je vpisan v register zasebnikov in pravnih
oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve. Poleg osnovne dejavnosti se Zavod z odzivanjem na različne druge potrebe starejšega prebivalstva ukvarja tudi z drugimi ciljnimi programi in pri razvijanju mreže pomoči oz. programov sodeluje z lokalno skupnostjo in drugimi sorodnimi organizacijami. Želijo si postati zanesljiv in prilagodljiv izvajalec originalnih ter celovitih rešitev na področju oskrbe na domu in drugih potrebnih storitev za starejše prebivalstvo, kjer jih vodi misel: »Aloja, odsev vaših želja in potreb!«
Kontakt:

Borova vas 5
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)41 699
E-naslov: lidija.breznik@amis.net
Facebook: https://www.facebook.com/
zavod.aloja

Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza
organizira - v sklopu programov za tretje življenjske obdobje - različne jezikovne tečaje, računalniške
programe, likovne in druge delavnice. Starejši lahko obiščejo tudi Središče za samostojno učenje, kjer lahko brezplačno utrjujejo svoje znanje tujega jezika, brskajo po spletu ipd.
Kontakt:

Maistrova ulica 5
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 234 11 11
E-naslov: info@azm-lu.si
Spletna stran: www.azm-lu.si

Center za pomoč na domu Maribor
je ustanovila Mestna občina Maribor z Odlokom o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda

Center za pomoč na domu Maribor leta 2001. Zavod je ustanovljen za izvajanje dejavnosti pomoči družini
na domu in drugih spremljajočih občinskih socialno varstvenih programov. Dejavnost zavoda obsega izvajanje storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu ter programov, ki jih predvidevajo zakonodaja, programi, usmeritve in strategije na področju socialno varstvene dejavnosti za stare, bolne in invalidne ljudi. Zavod svojo osnovno dejavnost opravlja za potrebe ustanoviteljice – Mestne občine Maribor ter
za primestne občine Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Starše.
Kontakt:

Partizanska cesta 12
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 235 05 20
E-naslov: info@pomocnadomu.eu
Spletna stran:
www.pomocnadomu.eu

Društvo TOTI DCA Maribor
je medgeneracijski center aktivnosti, namenjen starejšim in vsem drugim ljudem, ki so aktivni in si želijo
prebijati osamo in izključenost iz urbanega življenja ter so pripravljeni pomagati sebi in drugim. V svojih
prostorih ponujajo možnost druženja ob kavici ali čaju, klepetanje s prijatelji, prebiranje časopisov, igranje
družabnih iger in pa vključevanje v različne programe od joge, telovadbe, tečajev tujih jezikov, računalništva, svetovanja…
Kontakt:

Gorkega ulica 34
2000 Maribor
Enota DCA Center:
Partizanska cesta 12
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 234 22 00
Mobilni telefon: +386 (0)41 340 075
E-naslov: toti@dca-maribor.si
Spletna stran: www.dca-maribor.si

Ljudska univerza Ptuj
je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki si nenehno prizadeva ponujati široko izbiro programov, glede na
trenutno povpraševanje in upoštevajoč bodoče trende. Izobraževanje odraslih na Ljudski univerzi Ptuj
sestavlja šest področij: izobraževanje za pridobitev izobrazbe (od osnovne šole do vključno fakultetne
izobrazbe), neformalni javno-veljavni izobraževalni programi (programi UŽU – usposabljanje za življenjsko
uspešnost ter javno veljavni tečaji angleščine in nemščine), poklicno usposabljanje (npr. usposabljanje za
računovodjo, za voznika viličarja, socialni oskrbovalec, izdelovalec spletnih strani…), neformalno
izobraževanje (tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, programi Univerze za tretje življenjsko obdobje,
specializirani tečaji za podjetja, usposabljanja s področja zakonodaje, komunikacijske veščine…), dejavnosti
izobraževanja odraslih v nacionalnem interesu (Center medgeneracijskega učenja, Borza znanja, študijski
krožki, Središče za samostojno učenje) ter dodatna strokovna pomoč udeležencem (Svetovalno središče
Ptuj). Prav tako predstavlja močno dejavnost Ljudske univerze Ptuj delo na mednarodnih projektih.
Kontakt:
Mestni trg 2
2250 Ptuj

Telefon: +386 (0)2 749 21 50
E-naslov: luptuj@siol.net
Spletna stran: www.lu-ptuj.si

Ljudska univerza Slovenska Bistrica
je javni zavod, ki je že pol stoletja lokalno andragoško središče in od leta 2005 del regionalnega Centra vseživljenjskega učenja. Ljudska univerza Slovenska Bistrica omogoča vsem generacijam kvalitetno in prijazno
izobraževanje v skladu z načeli vseživljenjskega učenja. Aktivnosti zajemajo: svetovanje in informiranje, pridobivanje znanja, usposabljanja za delo ter učenje za bivanje v skupnosti in osebnostno rast.
Kontakt:
Partizanska ulica 22
2310 Slovenska Bistrica

Telefon: +386 (0)2 843 07 30
E-naslov: info@lu-sb.si
Spletna stran: www.lu-sb.si

Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava
je prostovoljno, neprofitno, nevladno humanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu na področju
socialnega varstva in izvaja program Skupine starih ljudi za samopomoč na lokalnem nivoju na področju UE
Maribor, Pesnica in Ruše, v občinah: MO Maribor, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem
polju, Ruše, Selnica ob Dravi.
Kontakt:
Partizanska cesta 12
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 252 30 81
E-naslov:
mds.drava@triera.net

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Maribor
je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in krepitev zdravja prebivalstva RS. Predstavlja ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalni in lokalni
ravni, ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje. Aktivno se vključuje v mednarodne projekte , ki pokrivajo različna javnozdravstvena področja.
Kontakt:
Trubarjeva 2
1000 Ljubljana

NIJZ Območna enota Maribor:
Prvomajska ulica 1
2000 Maribor

Telefon: +386 1 2441 400
E-naslov: info@nijz.si
Spletna stran: http://www.ivz.si

Telefon: +386 (0)2 450 01 00
E-naslov:
olivera.stanojevic@nijz.si

Občina Slovenska Bistrica
spada med največje občine v Sloveniji ter združuje gospodarsko zanimive, turistične, kulturne in naravne
danosti. Upravno in kulturno središče je mesto Slovenska Bistrica. Občina je zanimiva za športne
dejavnosti, ponuja pa tudi številne možnosti za obisk kulturnih prireditev, pokušino odličnih vin in
kulinaričnih posebnosti.
Kontakt:

Kolodvorska ulica 10
2310 Slovenska Bistrica

Telefon: +386 (0)2 843 28 00
E-naslov: obcina@slov-bistrica.si
Spletna stran: www.slovenskabistrica.si

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
je razvojno-podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja (socialnega) podjetništva,
spodbujanje lokalnega in regionalnega razvoja ter razvoj podeželja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica, s svojimi svetovalnimi storitvami pa posega tudi v širši prostor. Svoje aktivnosti usmerjajo v
izvajanje štirih sklopov dejavnosti: razvoj podjetništva, lokalni in regionalni razvoj, razvoj turizma ter razvoj
podeželja in so prilagojene posameznim ciljnim skupinam uporabnikov (mladim, potencialnim podjetnikom,
podjetnikom začetnikom in podjetjem v rasti, lokalnim skupnostim, javnim institucijam itd.).
Kontakt:

Trg svobode 5
2310 Slovenska Bistrica

Telefon: +386 (0)2 843 02 46
E-naslov: info@ric-sb.si
Spletna stran: www.ric-sb.si

Skupnost občin Slovenije
je največje in najstarejše reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 175 občin
članic. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči. Skupnost tako skrbi za
interese svojih članic, jih zastopa v odnosu do države in mednarodnih institucij, zanje izvaja skupna javna
naročila, jim nudi pravno svetovalno pomoč ter skrbi za njihovo izobraževanje in informiranje.
Kontakt:

Partizanska cesta 1
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 234 15 00
E-naslov: info@skupnostobcin.si
Spletna stran:
www.skupnostobcin.si

SPIRIT Slovenija, javna agencija
je javna agencija, ki uresničuje usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja inovativne,
tehnološko razvite, izvozno naravnane, turistične in tujim investitorjem privlačne destinacije. Med ključnimi
nalogami agencije je tudi implementacija in razvoj državne znamke I FEEL SLOVENIA v smeri izgradnje
prepoznavnosti Slovenije na tujih trgih na področju gospodarstva in turizma. Agencija v skladu s
strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja regulatorne, strokovne in razvojne
naloge pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva na teh področjih: podjetništvo, tehnološki razvoj, tuje
investicije, internacionalizacija, turizem.
Kontakt:

Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 589 85 50/ +386 (0)
1 589 18 70
E-naslov: info@spiritslovenia.si
Spletna stran: www.spiritslovenia.si

Štajerska gospodarska zbornica
je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost,. Zastopa gospodarstvo podravske regije (severno-vzhodni del
Slovenije), nudi podporo in svetovanja za podjetja, kot tudi številne druge strokovne storitve za podjetja in
podjetnike (promocijske aktivnosti, usposabljanja in izobraževanja, poslovne konference, posvetovanja,
raziskovalne aktivnosti, brošure in strokovno literaturo itd. ), ki pomagajo pri povečanju njihove konkurenčnosti na domačem in tujem trgu. Zbornica se povezuje s pristojnimi institucijami in organizira posvete, z
namenom približati aktivnosti in ukrepe teh institucij podjetjem v regiji.
Kontakt:

Ulica talcev 24
2000 Maribor

Telefon: +386 (0) 220 87 00
E-naslov: info@stajerskagz.si
Spletna stran: www.stajerskagz.si

Univerza v Mariboru
Je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji in nosi pomembno vlogo v podravski regiji. Je
avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova, katere namen je odkrivanje znanja, skrb
za znanje ter prenašanje znanja skozi vse povezanost humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije,
medicine, naravoslovja, prava, pedagoških ved in umetnosti v širšo družbeno skupnost. Uspešno se
povezuje z gospodarstvom ter prenaša znanje in tehnologijo v prakso. Ena izmed njenih strateških
raziskovalnih prioritet v obdobju do leta 2018 so demografske spremembe.
Kontakt:

Telefon: +386 (0)2 235 54 39
E-naslov: danica.svetec@um.si
Spletna stran: www.um.si

Slomškov trg 15
2000 Maribor

Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor
je neprofiten zavod zasebnega prava za opravljanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in pravne
pomoči, svetovanja potrošnikom, informiranja o Evropski uniji, razvoja nevladnih organizacij in svetovanja
za mlade. Značilnosti delovanja zavoda pri izvajanju svetovalnih, izobraževalnih in raziskovalnih storitev
se odražajo v strokovnosti in neodvisnosti. Posebna pozornost se posveča varovanju človekove
osebnosti in dostojanstva. Tako je skupni imenovalec vseh dejavnosti zavoda zagotavljanje pomoči in
informacij vsem, ki jih potrebujejo.
Kontakt:

Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 234 21 46
E-naslov: pip@zavodpip.si
Spletna stran: www.zavodpip.si

Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor
je javni zavod in je ena ključnih ustanov na trgu dela, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije.
Območje, ki ga strokovno in operativno pokriva Območna služba Maribor, se že vrsto let srečuje z nadpovprečno brezposelnostjo znotraj katere predstavljajo starejši od 50 let kar 31,5 % delež in so ena od
skupin, ki jim je v procesu reaktivacije in vrnitve v sfero dela potrebno nameniti še posebno pozornost.
Da bi tej ciljni skupini omogočili dodatne priložnosti za aktivacijo, pridobivanje novih kompetenc in zanj,
možnosti za zaposlitev in ustvarjanja priložnosti za samozaposlitev je Območna služba Maribor pristopila
kot partner k središču PRIZMA 50+.
Kontakt:

Gregorčičeva ulica 37
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 235 77 00
E-naslov: gpzrszmaribor@ess.gov.si
Spletna stran: www.ess.gov.si

Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje
je središče razvoja družbenih inovacij, novih ekonomij, socialnih podjetij in zadrug/kooperativ, inovativnih
socialnih in ekoloških praks ter kreativne rabe skupnostnih prostorov. CAAP ponuja pribežališče
samoorganizaciji skupnosti. Kot odprti prostor in čas se daje na razpolago pozabljenim potencialom
mesta, ki se ponovno prebujajo in dokazujejo, da v temeljih mesta obstajajo moči in zmožnosti skrbeti
zase in za skupnost.
Kontakt:

Tkalski prehod 4
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 621 02 94
E-naslov: info@caap.si
Spletna stran: www.brazde.org

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije
je samostojna, nevladna, humanitarna, neprofitna organizacija, ki izvaja programe samopomoči za stare
ljudi in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Osnovni program (od leta 1987), je
program Skupine starih ljudi za samopomoč. Skupine se srečujejo po vaseh in mestih, v bližini kraja
bivanja starih ljudi. Program uporabnikom omogoča zadovoljevanje nematerialnih potreb: krepi socialno
vključenost posameznikov in omogoča izkustveno učenje, zadovoljuje potrebo po temeljnem
medčloveškem odnosu, omogoča aktivno staranje vsem vključenim v program, podpira odkrivanje
smisla obstoja posameznika v tretjem življenjskem obdobju, skupaj z uresničevanjem smiselnih nalog
ter povezovanjem vseh treh generacij. V Zvezo društev se povezuje 21 medgeneracijskih društev in 27
drugih organizacij in društev, ki so izvajalci programa na lokalnem nivoju.
Kontakt:
Partizanska cesta 19
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 234 75 70
e-naslov: zveza@skupine.si

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravja in
Koroške (ZSSS)
je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in
verskih skupnosti. Združuje 23 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije. Nudi
strokovno pomoč sindikatom organiziranih pri delodajalcih na področju Podravja in Koroške in sicer
organizacijsko in strokovno podporo vsem na območni oziroma regionalni ravni, strokovno pomoč pri
uveljavljanju kolektivnih pogodb pri delodajalcih in tudi nadzor nad izvajanjem kolektivnih pogodb.
Članom nudi tudi brezplačno pravno pomoč s področja delovnopravnih razmerij in socialnega področja
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstvo) ter zagotavlja pomoč: pri tožbenih zahtevkih iz
delovnopravnega razmerja, pri vlaganju zahtevkov s področja zdravstvenih razmerjih, ZPIZ-a in Zavoda
za zaposlovanje, v postopkih prisilnih poravnav, likvidacij in stečajev.
Kontakt:
Neratova ulica 4
2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 234 83 15
E-naslov:
jolanda.lasic@sindikat-zsss.si
Spletna stran:
www.zsss-podravje.si,
www.zsss-koroska.si

Brezplačni dogodki, programi, informiranje,
svetovanje, podjetništvo in zaposlovanje

RAZGIBANA / USTVARJALNA ZIMA ZA
NAJLEPŠA LETA V TKALKI
LOKACIJA: Tkalski prehod 4, Maribor
DOBRODOŠLI: brezposelni 50+ in iskalci zaposlitve, zaposleni 50+, upokojenci, prostovoljci ter
mladi, ki si želite medgeneracijskega sodelovanja ter tudi delodajalci

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE
Odprto vsak dan
med 9. in 14. uro

Središče za samostojno učenje
S podporo mentorja po predhodnem dogovoru.

Vesna Lukič
Fundacija
PRIZMA

16. 2. 2015
od 9.00 do 11.00

Predstavitev središča za samostojno učenje (SSU)
Možnosti samostojnega učenja tujih jezikov in
računalništva v okviru središč za samostojno učenje.

Ivan Močnik,
Andragoški
zavod Maribor –
Ljudska univerza

SVETOVANJE
16. 1. 2015
od 9.00 do 11.00
13. 2. 2015
od 9.00 do 11.00

Svetovanje za učenje in izobraževanje odraslih
(ISIO)
Možnosti učenja in izobraževanja odraslih v Mariboru
in okolici ter odgovori na vprašanja v zvezi z učenjem
in izobraževanjem odraslih.

Alenka Sagadin
Mlinarič
Andragoški
zavod Maribor –
Ljudska univerza

RAZVOJ KARIERE IN PODJETNOSTI
od 15. 1. 2015
do 5. 2. 2015
6. 1. 2015
od 13.00 do 15.00

20. 1. 2015
od 13.00 do 15.00
3. 2. 2015
od 13.00 do 15.00
17. 2. 2015
od 13.00 do 15.00
Februar 2015
(datum in ura dogodka
bosta objavljena na spletni
strani Fundacije PRIZMA
in CAAP-a)

E-usposabljanje
Okrepite znanja in veščine za podjetno povezovanje
na trgu dela ter za razvoj podjetniškega podjema.

Urška Pavlič in
Vasja Bajde
Fundacija PRIZMA

Ocenjevalni center in
individualna svetovanja
Spoznajte svoje osebnostne lastnosti,
sposobnosti in kompetence za ciljno
usmerjene karierne odločitve pri nadaljnjem
načrtovanju izobraževanja.

Karmen Vaupotič
Fundacija PRIZMA

Mariborska So.p. Transverzala
Spoznajte socialno podjetništvo kot priložnosti za
kariero s širšim družbenim pomenom in se
sprehodite ali odkolesarite z nami po poteh
mariborskih socialno podjetniških dobrih praks.

Fundacija PRIZMA in
CAAP

TEMATSKE DELAVNICE

Veščine iskanja dela in pridobivanje novih kompetenc
14. 1. 2015
od 9.00 do 13.00

Dober dan internet—medij, ki lahko človeku v številnih
pogledih olajša vsakdanja opravila
Kako dostopati do interneta, kako iskati nam potrebne
informacije, itd.

Milan Žižek
OO ZSSS
PODRAVJE IN
KOROŠKA

21. 1. 2015
od 9.00 do 13.00

Premagajmo strah pri stiku s sodobnimi tehnologijami
Brez sodobne tehnologije, kot so tablični računalnik,
telefon ipd., ni mogoče opravljati dela. Toda, delo z njimi
sploh ni nobena težava.

Milan Žižek
OO ZSSS
PODRAVJE IN
KOROŠKA

21. 1. 2015
Na zdravje!, ali kako do zdravega življenjskega sloga Mateja Karničnik
od 10.00 do 13.00 Kateri so dejavniki zdravja, vpliv načina življenja na zdravje,
eim, Center
razvoja
človeških
kako izboljšati lastno dobro počutje, pomen zdravja za
virov
aktivno staranje ter delovno sposobnost.
28. 1. 2015
Kako lahko postanem bolj kreativen!
od 10.00 do 13.00 Aktivirajte ustvarjalnost in postanite inovativnejši pri lastnih

odločitvah, dejanjih, reševanju izzivov v osebnem življenju,
izobraževanju in v svetu dela.
4. 2. 2015
od 10.00 do 13.00

Komuniciram, torej sem
Spoznali boste osnove in učinkovite načine komuniciranja
na trgu dela, ter izvedeli, kakšne so koristi mreženja in
prostovoljstva.

5. 2. 2015
Pravice iz delovnega razmerja
od 9.00 do 13.00 Kakšen je delovni čas? Kaj mora vsebovati moja pogodba o

Urška Pavlič
Fundacija
PRIZMA
Mateja Karničnik
eim, Center razvoja človeških
virov
Boštjan Medik
OO ZSSS
PODRAVJE IN
KOROŠKA

12. 2. 2015
od 9.00 do 13.00

zaposlitvi? Kdaj pridobim pravico do dopusta? To in še
več boste izvedeli na tej delavnici.

10. 2. 2015
od 10.00 do 13.00

Možnosti zaposlovanja v fleksibilnih oblikah dela
Osebno dopolnilno delo in dopolnilna dejavnost na
kmetiji.

Urška Pavlič,
Vesna Lukič
Fundacija
PRIZMA

18. 2. 2015
od 9.00 do 13.00

Kakšna plačila mi pripadajo po zakonu o
delovnih razmerjih in kolektivnih pogodbah
Plačila do katerih ste upravičeni po ZDR in Kolektivnih
pogodbah, praktičen primer obračuna bruto in neto plače.

Jolanda Lašič
OO ZSSS
PODRAVJE IN
KOROŠKA

25. 2. 2015
od 9.00 do 13.00

25. 2. 2015
od 10.00 do 13.00

Mateja Karničnik
Fitnes za možgane
eim, Center
Kako delujejo naši možgani, kako lahko krepimo možgane
razvoja
človeških
in urimo spomin, itd.
virov

Aktiviranje potencialov in delovne aktivnosti starejših
Upravljanje s starostno raznoliko delovno silo
Razvoj kompetenc
Promocija aktivnega staranja
Socialna vključenost starejših
Spodbujanje podjetnosti in podjetništva
Razvoj socialno podjetniških iniciativ
Vseživljenjsko učenje
Zdravje in dobro počutje

Ne rastemo, ko teče vse gladko,

rastemo, ko se soočamo z izzivi.«

Drugi zanimivi dogodki
Dogodek

Termin

Predstavitev portala
PoisciDelo.si in
E-svetovanja

27.1.2015
ob 9.00

Informativna ura za
samozaposlitev

EURES—predstavitev

Predstavitev agencij za
posredovanje dela

Izvajalec

Lokacija

Informacije /prijave

Zavod RS za
zaposlovanje

Karierno središče,
Gregorčičeva 15,
Maribor

cips-mb@ess.gov.si
+386 (0)2 235 76 73

Partizanska ulica 22
2310 Slovenska
Bistrica

info@lu-sb.si
+386 (0)41 682 596

14.1.2015
ob 9.00
4.2.2015
ob 9.00
14.1.2015 ob
14.00
16.1.2015
ob 9.00

20.2.2015
ob 9.00

Četrtkove ustvarjalnice
Januar 2015
in tečaj računalništva
Ljudska univerza
Kakovostni
medsebojni odnosi so
temelj zdravja.

Februar
2015

Slovenska
Bistrica

Ljudska modrost pravi, da se štiri stvari v življenju nikoli ne vrnejo: izgovorjena
beseda, izstreljena puščica, zapravljeno življenje in zamujena priložnost …
Vabimo vas, da izkoristite priložnost in obiščete delavnice, usposabljanja ter svetovanja. Za
udeležbo je potrebna prijava, saj je število mest omejeno. Zagotovite si svoje mesto in nas
kontaktirajte.

Stik z nami in prijave
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Tkalski prehod 4, Maribor
Telefon: 02 333 13 30
ali
E-mail: info@fundacija-prizma.si:

Obiščite nas tudi na spletu:
www.fundacija-prizma.si
www.facebook.com/FundacijaPrizma

