Nova Gorica, 25.5.2015

Spoštovani,
vabimo vas na strokovni dogodek ''Izkoristimo brezposelnost za rast'', ki ga organiziramo v sodelovanju z
Andragoškim centrom Slovenije v
ponedeljek, 15.6.2015 ob 10.00 na LUNG-u.
Namen strokovnega dogodka ''Izkoristimo brezposelnost za rast'' je na lokalni ravni prikazati raznolike
obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti brezposelnih, predstaviti dosežke ter opredeliti
priložnosti in izzive.
Strokovni dogodek je sestavljen iz dveh delov:

Strokovni del: 10.00 - 11.00




LUNG: predstavitev dejavnosti LUNG-a na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti brezposelnih
Andragoški center Slovenije: predstavitev aktualne raziskave PIAAC s poudarkom na temeljnih
zmožnostih brezposelnih
Zavod za zaposlovanje OE Nova Gorica: predstavitev stanja v regiji

Praktični del:
11.00 - 13.00





Delavnica osnovne uporabe računalnika
Svetovalni kotiček ISIO
Svetovalni kotiček za samostojno učenje v SSU
Svetovalni kotiček ocenjevanja jezikovnih spretnosti po CEFR lestvici

16.30 – 18.00


Predstavitev Skupinskega coachinga: NLP Coach študijska skupina, pri Glotta Nova
Skupinski coaching se lahko izvaja za različne ciljne skupine, usmerjen pa je v razvoj osebnih
potencialov za doseganje odličnosti pri uresničevanju zastavljenih ciljev.
Program, ki motivira, aktivira, opolnomoča, potrebujejo tudi mladi in starejši iskalci zaposlitve, osebe, ki
razvijajo poslovne ideje, ranljive skupine, ki se vključujejo v socialno podjetništvo, mladi osipniki, vsi tisti,
ki potrebujejo lasten razvoj, pa si težje privoščijo dražjo individualno obravnavo ter osebe, ki nudijo
podporo drugim osebam.
Uspešno družbo oblikujejo uspešni posamezniki, skupinski coaching pa ponudi orodja in uvide, s
katerimi lažje dosegajo uspeh in najdejo ustrezne načine vključevanja v družbeno strukturo.



16.30 – 18.30
Seminar »Pot finančne varnosti«: predavateljici Alenka Leonarda Merhar in Zdenka Čemažar Vrban
Vsebina seminarja:
-Naučili se boste 5 načinov kako odpreti dotok denarja v vaše življenje.
-Spoznali boste kako oblikovati svoj notranji svet, da dosežete želeno finančno stanje.
-Naučili se boste 3 tehnike, s katerimi bo denar v vaše življenje pritekal lahkotno in pogosto.
-Spoznali boste 3 hitre načine za izračun ugodnosti v vašo korist.
-Spoznali boste tudi najnovejša finančna orodja, ki jih uporabljajo miljonarji in
postajajo dostopna tudi vam.
-Videli boste kakšno moč ima obrestna mera za vaše prihranke.

Trenutno stanje v naši regiji zahteva, da se s tem problemom soočimo vsi, ki lahko aktivno prispevamo k
ustvarjanju regije možnosti in priložnosti, zato se veselimo vaše udeležbe.
VSE AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE!
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na info@lung.si ali na telefon 05 335 3100.
S spoštovanjem,
Nada Uršič Debeljak
Direktorica

