Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Regijska organizacija vzhodne Slovenije
Kardoševa ulica 2
9000 Murska Sobota
in
Ljudska univerza Murska Sobota
Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Spoštovani,
ZSSS je nosilec projekta “Za krepitev socialnega dialoga”, ki je financiran iz sredstev MDDSZ RS in ESS.
ZSSS Regijska organizacija vzhodne Slovenije pri izvedbi projekta sodeluje z Ljudsko univerzo M.
Sobota, ki je nosilec projektov Svetovanje 16 22 in Pridobivanja temeljnih poklicnih kompetenc TPK II.
Navedeni projekti omogočajo vključitev zaposlenih v brezplačne aktivnosti informiranja, svetovanja
in vključitve v tečaje za pridobitev novih jezikovnih, računalniških in drugih znanj. Z ZSSS Regijsko
organizacijo vzhodne Slovenije in Ljudsko univerzo M. Sobota v regijski mreži sodelujeta tudi Ljudska
univerza Lendava in Javni zavod Knjižnica G. Radgona.
Naše skupne aktivnosti so povezane z vsebinami iz projekta Za krepitev socialnega dialoga, ki vključuje
načrtovanje in izvedbo skupnih aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja (VŽU) ohranjanje in
varovanja zdravja in sodelovanje pri ugotavljanju potreb po znanju in kompetencah za usklajene razvoj
VŽU ter ohranjanje in varovanja zdravja v regiji.
Kaj vključuje svetovanje:
- pogovorili se bomo o vaših željah, potrebah, interesih in ciljih
- pregledali bomo možnosti in poti do novih znanj
- pregledali bomo pomoči za uspešno učenje in možnosti financiranja
- izvedli bomo postopke ugotavljanja, dokumentiranja in priznavanja pridobljenega znanja in
delovnih izkušenj za izobraževanje, usposabljanje, NPK in zaposlovanje.
Vključite se lahko v:
- brezplačne jezikovni, računalniške in druge tečaje
- brezplačne učne pomoči pri pridobivanju novih znanj ali poklica
- postopek zapisa delovnih izkušenj, kompetenc.
Kontakti:
ZSSS Regijska organizacija vzhodne Slovenije, Murska Sobota, 041-773-551 – Zdenka Bobovec
LUMS - Svetovalno središče, 02 536 15 60 / 031 637 243, www.lums.si
Ljudska univerza Lendava, 02 578 91 9, www.lulendava.si
JZ Knjižnica Gornja Radgona, 02 564 87 14 www.lu-gradgona.si

Pripravil: Alojz Sraka, vodja Svetovalnega središča M. Sobota
Koordinatorka aktivnosti za regijsko mrežo:
Zdenka Bobovec l.r.

Ljudska univerza Murska Sobota:
Dejan Dravec, direktor l.r.

Projekt Svetovanje 2016 -2022 izvajajo partnerji:
Ljudska univerza Murska Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava in Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona.

Operacijo »Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022«, delno financira Evropska unija iz evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020; specifični cilj: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med
usposobljenostjo in potrebami trga dela.

