
 

 

 

 

Akcijski načrt za reševanje izzivov/zadovoljevanja identificiranih potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v Mestni občini 
Velenje – 2021 

 

Ranljiva ciljna 
skupina  

Področje ukrepov Predlogi ukrepov Časovnica Izvajalci_ke 
ukrepa 

Osnovnošolski 
otroci 
 
 

Izzivi na področju sociale 
(pomanjkanje socialnih stikov, 
medgeneracijskega druženja, …) 

- izvajanje različnih delavnic 
za krepitev kompetenc otrok 
in dviga socialne vključenosti  
 

-maj-december 2021: izvajanje 
(spletnih) delavnic in prostočasnih 
aktivnosti, ki omogočajo 
kakovostno in vključeno 
preživljanje prostega časa 
 

Društvo Novus 

Psihofizično zdravje 
(pomanjkanje motivacije) 

- priprava in izvedba 
različnih delavnic (spletna 
in/ali v živo)na temo 
psihofizičnega zdravja 
- izvedba individualnega 
svetovanja 
 

-maj-december 2021: izvajanje 
delavnic, webinarjev in 
individualnih svetovanj 
 

Društvo Novus 

Izzivi na področju izobraževanja - učna pomoč (spletna in/ali 
v živo) 
 

- šolsko leto 2020/2021: izvajanje 
učne pomoči na posameznih OŠ in 
v individualni obliki neposredno z 
učenci (preko spleta ali v živo v 
prostorih društva Novus) 

Društvo Novus, Zavod 
Uspešen.si, osnovne 
šole 



 

 

-šolsko leto 2021/2022: izvajanje 
učne pomoči na posameznih OŠ in 
v individualni obliki neposredno z 
učenci (preko spleta ali v živo v 
prostorih društva Novus) 
 

Mladi stari od 15. 
do 29. let 

Izzivi na področju sociale 
(pomanjkanje socialnih stikov, 
vrstniško sodelovanje, konfliktni 
potencial) 

- zasnova novih projektov za 
reševanje izzivov mladih na 
področju in zviševanja 
zaposljivosti mladih 
- izvajanje različnih delavnic 
za krepitev kompetenc 
mladih 
 

-maj-december 2021: odvisno od 
razpisanih javnih pozivov 
-maj-december 2021: izhajanje iz 
aktualnih potreb mladih in 
izvajanje delavnic za krepitev 
kompetenc na različnih tematskih 
področjih 

Društvo Novus, Zavod 
VOZIM, MCDD, NVO 
 

Odrasle osebe 
 

Izzivi na področju sociale 
(pomanjkanje socialnih stikov) in 
psihofizičnega zdravja (letargija, 
pomanjkanje motivacije, 
nestrpnost)  

- priprava novih vsebin in 
izvajanje delavnic ter 
svetovanj (v živo in/ali preko 
spleta) za krepitev socialnih 
in osebnostnih kompetenc 

-maj-december 2021: izvajanje 
delavnic in svetovanj 
 

Društvo Novus, Zavod 
Uspešen.si, Center za 
krepitev zdravja 
Velenje 

Izobraževanja in usposabljanja 
na temo digitalizacije 

- zasnova novih projektov za 
reševanje izzivov s katerimi 
se soočajo enostarševske 
družine 
 

- maj-december 2021: odvisno od 
razpisanih javnih pozivov  
 

Društvo Novus, Zavod 
Uspešen.si, NVO 

Družine 

Izzivi na področju sociale 
(pomanjkanje socialnih stikov, 
medgeneracijskega druženja, …) 

- izvajanje različnih delavnic 
za krepitev kompetenc otrok 
in dviga socialne vključenosti  
 

-maj-december 2021: izvajanje 
(spletnih) delavnic in prostočasnih 
aktivnosti, ki omogočajo 
kakovostno in vključeno 
preživljanje prostega časa 

Društvo Novus 



 

 

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

- priprava novih vsebin in 
izvajanje različnih delavnic 
na tematike, ki naslavljajo 
izzive in dileme v 
družinskem okolju 
 
 

-maj-december 2021: izvajanje 
(spletnih) delavnic 
- maj-december 2021: odvisno od 
razpisanih javnih pozivov 

Društvo Novus, šole, 
NVO 

Starejše osebe 
 
 

Izzivi na področju sociale 
(socialna stiki, povečana socialna 
ogroženost,…) 

- izvajanje različnih delavnic 
za spodbujanje 
medgeneracijskih socialnih 
stikov in stikov med 
starejšimi 
 

- maj-december 2021: izvajanje 
različnih tematskih družabniških 
delavnic  

UNI3, Društvo Novus 

Izobraževanja in usposabljanja 
na temo digitalizacije 
 

- izvajanje delavnic uporabe 
pametnega telefona in 
računalnika 
- zasnova novih projektov za 
reševanje izzivov 
digitalizacije s katerimi se 
soočajo starejši 
 

- maj-december 2021: izvajanje 
različnih delavnic  
- maj-december 2021: odvisno od 
razpisanih javnih pozivov  
 

UNI3, Društvo Novus, 
Zavod Uspešen.si, 
Društvo upokojencev 
Velenje 

Skrb za psihofizično zdravje 
 

- izvajanje delavnic za 
spodbujanje psihične in 
fizične kondicije starejših 

- študijsko leto 2020/2021: 
izvajanje kontinuiranih in novih 
krožkov za mentalno in fizično 
zdravje starejših in njihovo 
kondicijo (preko spleta ali v živo v 
prostorih UNI3 in drugih primernih 
in dostopnih  lokacijah v lokalnem 
okolju ter v naravi – na terenu) 

UNI3 



 

 

- študijsko leto 2021/2022: 
izvajanje kontinuiranih in novih 
krožkov za mentalno in fizično 
zdravje starejših in njihovo 
kondicijo (preko spleta ali v živo v 
prostorih UNI3, drugih primernih 
in dostopnih lokacijah v lokalnem 
okolju in v naravi – na terenu) 

Brezposelne in 
neaktivne osebe 

Psihofizično zdravje 
(letargičnost, neodzivnost) 

- priprava novih vsebin in 
izvajanje delavnic ter 
svetovanj (v živo in/ali preko 
spleta) za krepitev socialnih 
in osebnostnih kompetenc 

-maj-december 2021: izvajanje 
delavnic in svetovanj 
 

Društvo Novus, Zavod 
Uspešen.si, Center za 
krepitev zdravja 
Velenje 

Izobraževanja in usposabljanja 
na teme, ki so namenjene 
krepitvi kompetenc  

- zasnova novih projektov za 
reševanje izzivov s katerimi 
se soočajo brezposelne in 
neaktivne osebe 
 

- maj-december 2021: odvisno od 
razpisanih javnih pozivov  

Društvo Novus, Zavod 
Uspešen.si, NVO 

Delo z različnimi 
deležniki in 
skupinami 
naenkrat 

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

- zvišanje vidljivosti spletnih 
storitev različnih organizacij 
(zbiranje dobrih praks) 
 

- od maja 2020 dalje: 
aktivnosti za zviševanje vidljivosti – 
dobre prakse na področju spletnih 
aktivnosti in objava teh v 
publikaciji strateškega partnerstva 
Mreža 

Društvo Novus (tudi v 
sklopu programa 
Regionalno stičišče 
NVO savinjske regije 
Novus), nevladne 
organizacije, MCDD 
Zavod VOZIM, UNI3, , 
Uspešen.si, … 

Pripravili: Andragoško društvo Univerza za III. Življenjsko obdobje, Društvo Novus, Zavod Uspešen.si 

Velenje, maj 2021 


