Priloga 1:
Načrt strokovnega dogodka EPUO oziroma Poročilo o strokovnem dogodku EPUO
Nosilec dogodka:

Naziv ustanove: Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza


Odgovorna oseba za dogodek: Irena Urankar

Naziv dogodka: Priložnosti krepitve kompetenc mladih na prehodu med šolo in zaposlitvijo
Datum in kraj dogodka: 14. junij 2017, Maribor
Izbrana ciljna skupina: mladi
Povabljeni deležniki:

seznam sodelujočih v strokovnem delu:

ACS, mag. Jasmina Mirčeva, jasmina.mirceva@acs.si

Infopeka, Pekarna magdalenske mreže, Urška Breznik, breznurska@gmail.com

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor, Andreja Motaln,
mirjana.zgaga@ess.gov.si

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, Vasja Bajde,
v.bajde@fundacija-prizma.si

Ljudska univerza Ormož, Viki Ivanuša, viki.ivanusa@guest.arnes.si

Sindikat Mladi plus, Zala Turšič, zala@mladiplus.si
Naziv ustanove, ime in priimek osebe, kontakt (e-naslov)



seznam sodelujočih v praktičnem delu:
Sindikat Mladi plus, Zala Turšič, zala@mladiplus.si
Naziv ustanove, ime in priimek osebe, kontakt (e-naslov)

Vsebina dogodka

strokovni del: predstavitve institucij, ki delajo z mladimi, njihovih projektov za mlade ter s
tem povezanih izkušenj, ugotovitev in ukrepov

praktični del: delavnica za mlade na temo zaposlovanja in položaja mladih, aktivnega
državljanstva in delavskih pravic

1

Vizualna in medijska promocija:
Pripravili smo vabilo, ki smo ga poslali medijem (dnevniku Večer, Radiu Maribor, Radio 1 in
lokalni TV- postaji BKTV). Vabilo smo objavili na spletni strani Andragoškega zavoda Maribor in
tudi na facebook-strani AZM-LU. Na dogodek smo povabili omrežje strokovnih in strateških
partnerjev svetovalnega središča, partnerje v konzorciju projekta temeljnih in poklicnih
kompetenc, visokošolska karierna središča, študentska društva in društva mladih, nekatere
nevladne organizacije in predstavnike drugih ljudskih univerz. O dogodku je poročal Radio 1;
prispevek z govorci ACS in AZM-LU je posnela BKTV. Območno službo zavoda za
zaposlovanje smo prosili za pomoč pri e-promociji vabila na praktični del dogodka; poslali so ga
na 800 elektronskih naslovov.
Velja le za poročilo: Ugotovitve o organizacijski plati dogodka in sodelovanju z ACS
Dogodek smo izvedli 14. junija 2017 med 9.30 in 13.00. Po pozdravnih nagovorih je strokovni
del dogodka potekal od 9.45 do 11.00. Slednjega se je udeležilo skupno 29 strokovnih delavcev
iz naslednjih organizacij: Ljudske univerze Ptuj, Ormož in Radovljica, Zavoda RS za
zaposlovanje, Mariborske knjižnice Maribor, Zavoda RS za šolstvo, Univerze v Mariboru,
Sindikata Mladi plus, Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, ACS,
Pekarne magdalenske mreže, EKTC Maribor, Zavoda Antona Martina Slomška Maribor in AZMLU ipd. Po odmoru je sledil praktični del delavnice, ki je potekal od 11.30 do 13.00 pod
vodstvom predstavnice Sindikata Mladi plus. Delavnice se je udeležilo 17 mladih. Ob zaključku
delavnice so mladi izpolnili anketni vprašalnik, ki je v skladu s standardom Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje na AZM-LU. Mladi so ocenili organizacijo delavnice s povprečno
oceno 5,33 na 6-stopenjski numerični lestvici, splošno oceno predavateljice pa s povprečno
oceno 5,5. V anketi so zapisali, da so dobili veliko koristnih informacij in izvedeli nekaj novih
stvari. Zadovoljstvo so izrazili na način, da je bil dogodek »izjemno poučen in koristen« ter da
so bile »zelo zanimive teme in koristne informacije«. Na splošno se je mladim zdelo vse
uporabno.
Sodelovanje z ACS je bilo zelo kakovostno in strokovno. Na posebnem delovnem sestanku
smo s predstavnico ACS dorekli ciljno skupino dogodka EPUO ter okvirni nabor sodelujočih
organizacij. Predstavnica ACS je imela strokovni prispevek na temo spretnosti in znanja mladih
po podatkih raziskave PIAAC.
S finančno podporo programa EPUO je bil mladim omogočen razvoj temeljnih kompetenc, še
posebej socialne in državljanske kompetence ter samoiniciativnosti. Rdeča nit dogodka EPUO
Maribor je bila ta, da si lahko mladi te kompetence pridobijo na neformalen način in da obstaja
veliko programov in priložnosti za to. Pestrost programov za mlade, raznolike organizacije, ki te
programe izvajajo, predstavljajo novo priložnost za medsebojno povezovanje, poglabljanje
partnerstva, boljšo medsebojno informiranost ipd.
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