Akcijski načrt za reševanje izzivov/zadovoljevanja identificiranih potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v Mestni občini
Velenje

Ranljiva ciljna
skupina

Področje
ukrepov

Predlogi ukrepov

Časovnica

Izvajalci_ke ukrepa

Kvalitetno preživljanje
prostega časa med
počitnicami

Glede na to, da večina (78%) anketirancev meni, da je
ponudba zadostna, posebni ukrepi niso potrebni.
Lahko se preveri obstoječa ponudba in le-ta predstavi v
strateškem partnerstvu Mreža za namene prenosa dobrih
praks.
Glede na to, da večina (78%) anketirancev meni, da je
ponudba zadostna, posebni ukrepi niso potrebni.
Lahko se preveri obstoječa ponudba in le-ta predstavi v
strateškem partnerstvu Mreža za namene prenosa dobrih
praks.

-

Priprava obstoječe
ponudbe za namene
prenosa dobrih praks

Društvo Novus

-

Priprava obstoječe
ponudbe za namene
prenosa dobrih praks

Društvo Novus

-

-

julij ali september
2020: pregled
obstoječih aktivnosti
in preveritev potreb
oktober, november
2020:
dogovori/prenos
znanja z MCDD za
izvajanje
delavnic/aktivnosti
šolsko leto
2020/2021: izvajanje
delavnic/aktivnosti v

Društvo Novus, MCDD

Organizirane
prostočasne aktivnosti
v času roditeljskih
sestankov

Osnovnošolski otroci

Aktivnosti za
spodbujanje
sprejemanja različnosti
in medkulturnosti

-

Seznam obstoječih aktivnosti (kdo jih izvaja in kje se
izvajajo) in preveritev potrebe po dodatnih
Dogovori za trajnostno vzpostavitev aktivnosti/delavnic
na področju medkulturnega dialoga, ki jih izvaja MCDD
ali prenos znanja za izvedbo aktivnosti/delavnic

-

-

Podpora pri kariernem
odločanju

-

Pregled trenutnih aktivnosti oziroma ponudnikov izven
šolskega konteksta
Zvišanje vidljivosti storitev kariernega centra (KCM)
»VšečKAM in GREM -Karierni center za mlade« enota
Velenje, ki je začel delovati septembra 2019

-

-

Mladi stari od 15. do
29. let

Aktivnosti za
spodbujanje
sprejemanja različnosti
in medkulturnosti

-

Pregled obstoječih aktivnosti (kdo jih izvaja in kje se
izvajajo) in preveritev potrebe po dodatnih
Dogovori za trajnostno vzpostavitev aktivnosti/delavnic
na področju medkulturnega dialoga, ki jih izvaja MCDD
ali prenos znanja za izvedbo aktivnosti/delavnic

-

-

-

Preventivne
aktivnosti/delavnice na
področju prometne
varnosti

-

Pregled obstoječih aktivnosti (kdo jih izvaja in kje se
izvajajo) in preveritev potrebe po dodatnih
Dogovori za trajnostno vzpostavitev aktivnosti/delavnic
na področju na področju prometne varnosti, ki jih izvaja
Zavod Vozim

-

-

primeru doseženega
dogovora
od julija 2020 dalje:
nova digitalna
kampanja; ponudba
obstoječih aktivnosti
v šolski program
2020/21
oktober 2020:
predstavitev projekta
v lokalnem časopisu
Naš čas (plačljivo –
stroške nosi projekt
KCM)
julij ali september
2020: pregled
obstoječih aktivnosti
in preveritev potreb
oktober, november
2020:
dogovori/prenos
znanja z MCDD za
izvajanje
delavnic/aktivnosti
šolsko leto
2020/2021: izvajanje
delavnic/aktivnosti v
primeru doseženega
dogovora
julij ali september
2020: pregled
obstoječih aktivnosti
in preveritev potreb
oktober, november
2020: dogovori z
Zavodom Vozim za

Društvo Novus

Društvo Novus, MCDD

Društvo Novus, Zavod Vozim

-

Podpora pri kariernem
odločanju

-

Pregled trenutnih aktivnosti oziroma ponudnikov izven
šolskega konteksta
Zvišanje vidljivosti storitev kariernega centra (KCM)
»VšečKAM in GREM -Karierni center za mlade« enota
Velenje, ki je začel delovati septembra 2019

-

-

Odrasli z nižjo
izobrazbo, 45let +

Osnovna in napredna
računalniška
izobraževanja in
usposabljanja

-

Družine

Izobraževanja in
usposabljanja na teme,
ki so namenjene
družinam in staršem

-

Spodbujanje integracije
in opolnomočenje
invalidnih oseb

-

Invalidne osebe

Seznam obstoječih ponudnikov aktivnosti
Analiza potreb v lokalnem okolju (razpisana delovna
mesta in zahtevan profil v bazi podatkov ZRSZ)

-

Analiza koriščenja obstoječe ponudbe (npr. udeležba na
predavanjih za starše CDH); analiza podatkov in
priprava primernih aktivnosti (npr. zvišati vidljivost
ponudbe ali pripraviti nove aktivnosti)

-

Preveritev smiselnosti vzpostavitve stičišča med
različnimi deležniki: prenos znanj Zavoda Vozim Celje
(kakšna je lokalna »institucionalna« povezanost
akterjev na tem področju; kontaktiranje posameznih

-

-

-

izvajanje
delavnic/aktivnosti
šolsko leto
2020/2021: izvajanje
delavnic/aktivnosti v
primeru doseženega
dogovora
od julija 2020 dalje:
nova digitalna
kampanja; ponudba
obstoječih aktivnosti
v šolski program
2020/21
oktober 2020:
predstavitev projekta
v lokalnem časopisu
Naš čas (plačljivo –
stroške nosi projekt
KCM)

Društvo Novus

julij 2020: pregled
obstoječih aktivnosti
julij 2020 do oktober
2020: analiza potreb v
lokalnem okolju
julij/avgust 2020:
izvedba analize
od septembra 2020
dalje: priprava
primernih aktivnosti

Zavod Uspešen.si

september 2020:
prenos znanja Zavod
Vozim Celje

Drušvo Novus, Zavod Vozim

Društvo Novus

deležnikov, ki ponujano aktivnosti in presoja o
močnejšem povezovanju/utemeljenosti stičišča)

Starejše osebe

Kontinuirano,
kakovostno
izobraževanje
Priložnosti za
osebnostno rast

Brezposelni

Programi, ki
vzpodbujajo stik z
delodajalci in trgom
dela

Delo z različnimi
deležniki in skupinami
naenkrat

Podpora lokalnim
nevladnim
organizacijam
(svetovanje, mreženje,
mentorstvo, …)

-

oktober 2020:
kontaktiranje
deležnikov in presoja

Glede na to, da večina (med 62-75%) anketirancev meni, da
je ponudba kontinuiranega in kakovostnega izobraževanja,
priložnosti za osebnostno rast ter možnosti vključevanja v
družbeno življenje zadostna, posebni ukrepi niso potrebni.
Smiselno bi bilo zajeti obstoječo ponudbo in le-to predstaviti
v strateškem partnerstvu Mreža za namene prenosa dobrih
praks.

-

Priprava obstoječe
ponudbe za namene
prenosa dobrih praks

UNI3

Glede na to, da večina (med 67%) anketirancev meni, da je
ponudba programov za brezposelne in neaktivne osebe, ki
sem ji skuša približati trg dela in omogočiti stik z delodajalci
zadostna, posebni ukrepi niso potrebni. Smiselno bi bilo
zajeti obstoječo ponudbo in le-to predstaviti v strateškem
partnerstvu Mreža za namene prenosa dobrih praks.
Zvišanje vidljivosti storitev Regionalnega stičišča NVO
savinjske regije NOVUS (regionalno stičišče kot blagovna
znamka)

-

Priprava obstoječe
ponudbe za namene
prenosa dobrih praks

Zavod Uspešen.si

od maja 2020 dalje:
aktivnosti za zviševanje
vidljivosti – gradnja na
nacionalni blagovni znamki

Pripravili: Društvo Novus, Zavod Uspešen.si, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje
Velenje, junij 2020

Društvo NOVUS v sklopu projekta
Regionalno stičišče NVO savinjske
regije Novus

