SOCIALNA AKTIVACIJA DOLENJSKA –
PROGRAM MOST
Motivacija – Odgovornost –Sprememba - Trajnost
Območno združenje Rdečega križa Novo mesto od septembra 2019 v Novem
mestu izvaja programe socialne aktivacije z imenom MOST: Motivacija –
Odgovornost – Sprememba – Trajnost. Nosilec projekta je Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki izvaja programe v Črnomlju. Projekt
socialne aktivacije finančno podpira Republika Slovenija in EU iz Evropskega
socialne sklada.
Namen projekta je krepitev socialne vključenosti udeležencev in povečanje njihovih
zaposlitvenih možnosti. Namen je tudi dvig motivacije in krepitev obstoječih ter
pridobivanje novih socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za učinkovito
spopadanje z ovirami, ki ljudem preprečujejo vstop na trg dela.
Ciljna skupina so osebe, ki so upravičenci do denarne socialne pomoči, osebe, ki so
vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali vpisane v evidenco oseb, ki so začasno
nezaposljive ter neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
Programi socialne aktivacije trajajo 6 mesecev. V projektnem obdobju 2019- 2022 se
bo izvedlo pet programov socialne aktivacije, z vključitvijo 15 oseb v eni izvedbi.
V okviru socialne aktivacije MOST OZRK Novo mesto izvaja vrsto aktivnosti za dvig
motivacije, pridobivanje informacij in učenje tehnik, ki jih človek potrebuje za vstop na
trg dela, nadaljnje izobraževanje, bolj zdravo življenje in da napreduje v življenju. Svoje
delovne kompetence udeleženci razvijajo na način učenja skozi delo v okviru
delavnic, prostovoljnega dela, projektnega dela in pod mentorstvom pri različnih
organizacijah.
Program je razdeljen na tri vsebinske sklope oz. module in je za vključene osebe iz
ciljne skupine brezplačen.

Socialne in delovne kompetence za lažje napredovanje
v življenju
Kompetence so znanja, spretnosti, veščine s pomočjo katerih se oseba lažje znajde
na določenem področju.
Razvite socialne kompetence udeležencem omogočajo, da se dobro znajdejo v
družbenem in kulturnem okolju in dobro shajajo s seboj in z okolico. Program MOST
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nudi vrsto aktivnosti za dvig motivacije, pridobivanje informacij in učenje tehnik, ki jih
človek potrebuje za vstop na trg dela, nadaljnje izobraževanje, bolj zdravo življenje in
da naredi korak naprej v življenju. Skozi različne aktivnosti SA udeleženci gradijo
socialno mrežo, ki jim pomaga pri lažjem vključevanju v družbo in delo.
Delovne kompetence se nanašajo na področja dela in jih posameznik potrebuje za
opravljanje nalog na konkretnih delovnih mestih. Skupne so pripadnikom posameznih
poklicnih skupin. Program SA udeležencem omogoča, da razvijajo svoje delovne
kompetence skozi spoznavanje delovnih procesov, na način učenja skozi delo.
Učenje skozi delo se odvija skozi delavnice, projekte in pri različnih zunanjih
organizacijah.

Vsebine po modulih
Modul 1traja en mesec. Namenjen je spoznavanju, povezovanju in vzpostavljanju
dobrega medsebojnega sodelovanja. Z vsakim udeležencem strokovni delavec izdela
tudi individualni načrt za doseganje osebnih ciljev udeleženca.
Modul 2 traja štiri mesece. Cilj je pridobiti funkcionalne in delovne kompetence. Iz
vsebine:
- računalništvo,
- simulacije zaposlitvenih razgovorov,
- delavnica finančne pismenosti,
- projektno delo,
- ustvarjanje kreativnih produktov ali storitev,
- razvijanje podjetnosti,
- obiski podjetij, seminarjev, kariernega sejma,
- spoznavanje vrednot prostovoljstva in vključevanje v prostovoljske akcije,
- delavnice poklicne orientacije,
- udeleženci se bodo seznanili z možnostmi nadaljnjega šolanja, prejmejo podporo pri
dokončanju šolanja, če si to zastavijo za cilj,
- usposabljanje v drugih organizacijah pod mentorstvom.
Modul 3 traja en mesec in je zaključni modul. V tem mesecu zaključimo še preostale
naloge, naredimo pregled doseženega in korak v prihodnost.

Kontakt: Emilija Skrt, Urška Ravnikar, strokovni delavki v projektu SA MOST
Mobitel: 030 710 222
E- Mail:kreativen.ozrk.nm@gmail.com
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Priloga: Razporeditev ur po modulih
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