PRIZMA 50+
MEDGENERACIJSKO RAZVOJNO, POSLOVNO,
IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PODRAVJA
Novičke središča PRIZMA 50+

Številka 7

maj - avgust 2016

Potrebujete nova znanja in izkušnje s katerimi boste lažje našli zaposlitev? Vas
zanima (socialno) podjetništvo? Želite prepoznati nove izzive?
Če ste na odgovore odgovorili pritrdilno, vas vabimo, da izkoristite prihajajoče poletne
mesece za pridobitev novih koristnih znanj in izkušenj. V Novičkah Središča PRIZMA 50+, ki
so pred vami, boste našli ponudbo delavnic, usposabljanj in svetovanj, ki vam pomagajo
pridobiti znanja in izkušnje, s katerimi boste lažje načrtovali vašo nadaljnjo karierno pot.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Iz vsebine

 Utrinki dogodkov Središča PRIZMA 50+ z rezultati
 Dogodki, programi, informiranje, svetovanje, podjetništvo in zaposlovanje v Središču
PRIZMA 50+

 Zanimivi dogodki na drugih lokacijah

Partnerji Središča PRIZMA 50+:

Utrinki dogodkov Središča PRIZMA 50+ z rezultati
V obdobju januar do april 2016 smo ponudili 18 dogodkov. Izvedli smo 14 različnih
dogodkov oz. enodnevnih tematskih delavnic, svetovanj in usposabljanj z
aktualnimi temami (Kakšna plačila mi pripadajo po ZDR, Ocenjevalni center in
indiv. svetovanje, Veščine iskanja zaposlitve, IKT, Vrnimo se v čas naših babic, Osnove
poslovnega načrtovanja, marketinga in Socialnega podjetništva ipd.) v katere se je
vključilo več kot 130 oseb.
V mesecu aprilu 2016 smo se partnerji Središča
zbrali na 1. redni seji skupščine Središča
PRIZMA 50+. Na seji je bilo predstavljeno letno
poročilo partnerstva Središča za leto 2015 s
ključnimi rezultati, spregovorili pa smo tudi o
prihodnjih izzivih in začrtali smernice za
izvajanje programske vsebine do konca leta
2016. Izvajali bomo različne delavnice,
programe usposabljanja in svetovanja, ki se jih
lahko posamezniki udeležijo.
Novost, ki je bila sprejeta na seji je uvedba
plačila kotizacije za pokritje materialnih stroškov
na dogodkih, ki se ne izvajajo v okviru
nacionalnih in EU projektov. Kotizacijo
posamezniki nakažejo najkasneje en dan pred
dogodkom.

Investiranje v znanje
Izplača najvišje obresti«
(Benjamin Franklin)

Kaj ponujamo in kaj pridobite?

Znanja in izkušnje, s katerimi
boste povečali svoje
zaposlitvene možnosti, lažje
načrtovali vašo nadaljnjo
karierno pot in našli priložnosti
za aktivno udejstvovanje.

Možnost
mreženja
in
izmenjave
izkušenj.

Nove ideje.

Informacije o drugih
zanimivih
aktivnostih, ki so
lahko koristne za
vas.

Dogodki, programi, informiranje, svetovanje,
podjetništvo in zaposlovanje

V SREDIŠČU PRIZMA 50+
DOBRODOŠLI: brezposelni 50+ in iskalci zaposlitve, zaposleni 50+,
upokojenci, prostovoljci ter mladi, ki si želite medgeneracijskega sodelovanja
LOKACIJA: Tkalski prehod 4, Maribor
SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE
Odprto vsak
dan med 9.00 in
14.00

Središče za samostojno učenje
S podporo mentorja po predhodnem
dogovoru.

Vasja Bajde
Fundacija PRIZMA

Kotizacija:
15,00
EUR / za
tekoči
mesec

20. 5. 2016

Predstavitev središča za samostojno
učenje (SSU)
3. 6. 2016
Možnosti samostojnega učenja tujih
od 9.00 do 11.00
jezikov in računalništva v okviru središč
24. 6. 2016
za samostojno učenje.
od 9.00 do 11.00

Ivan Močnik,
Andragoški
zavod Maribor,
Ljudska univerza

/

od 9.00 do 11.00

TEMATSKE DELAVNICE, DOGODKI, SVETOVANJE

Maj 2016

27. 05. 2016
od 9.00 do 11.00

31. 05. 2016
od 10.00 do 13.00

Svetovanje za učenje in izobraževanje
odraslih (ISIO, Svetovalno središče
Maribor)
Svetovali vam bomo o možnostih učenja in
izobraževanja odraslih v Mariboru in okolici
ter celostno odgovarjali na vaša vprašanja v
zvezi z učenjem in izobraževanjem odraslih.
Spoznajte svoj potencial preden vas
oceni delodajalec
Delavnica v okviru ocenjevalnega centra
za spoznavanje osebnostnih lastnosti,
sposobnosti in kompetenc za usmerjene
karierne odločitve.

Alenka
Sagadin
Mlinarič in
Anita Brglez
Andragoški
zavod Maribor,
Ljudska
univerza

/

Karmen
Vaupotič
Fundacija
PRIZMA

Kotizacija:
15,00 EUR

Junij 2016

02. 06. 2016
od 9.00 do 13.00

06. 06. 2016
ob 9.00

Kako uspešno prestati zaposlitveni
razgovor
Priprava na zaposlitveni razgovor,
najpogostejša vprašanja, pitch,
psihometrično testiranje, itd.

Urška Pavlič
Fundacija
PRIZMA

Kotizacija:
15,00 EUR

Osnove programa GIMP
GIMP je razširjen za obdelavo
digitalne grafike in fotografij s spleta.
Po navadi z njim izdelujejo grafične
podloge in logotipe, izrezujejo
fotografije, spreminjajo barve,
združujejo slike s pomočjo ravnin,
odstranjujejo neželene slikovne oblike
in prevajajo med različnimi slikovnimi
formati. GIMP je mišljen kot prosta
druga možnost namesto Adobe
Photoshopa.

Vasja Bajde
Fundacija
PRIZMA

Kotizacija:
15,00 EUR

Kakšna plačila mi pripadajo po
Zakonu o delovnih razmerjih in
kolektivnih pogodbah
V delavnici boste seznanjeni s
16. 06. 2016
od 9.00 do 13.00 plačili do katerih ste upravičeni po
ZDR in Kolektivnih pogodbah, ter
vam bo na praktičnem primeru
prikazan obračun bruto in neto plače.

Jolanda Lašič
Kotizacija:
OO ZSSS Podra15,00 EUR
vje In Koroška

Svetovanje za učenje in
izobraževanje odraslih (ISIO,
Alenka Sagadin
Svetovalno središče Maribor)
Mlinarič in
Svetovali vam bomo o možnostih
Anita Brglez
17. 06. 2016
od 9.00 do 11.00
Andragoški zaučenja in izobraževanja odraslih v
vod Maribor,
Mariboru in okolici ter celostno
odgovarjali na vaša vprašanja v zvezi z Ljudska univerza
učenjem in izobraževanjem odraslih.

/

TEMATSKE DELAVNICE, DOGODKI, SVETOVANJE
Spoznajte svoj potencial preden
vas oceni delodajalec
Delavnica v okviru ocenjevalnega
22. 06. 2016
od 10.00 do 13.00 centra za spoznavanje osebnostnih
lastnosti, sposobnosti in kompetenc
za usmerjene karierne odločitve.

Karmen Vaupotič
Fundacija
PRIZMA

Kotizacija:
15,00 EUR

Julij 2016
Napredni Word/Excel
04. 07. 2016

Urejanje podatkov v celicah, vrtilne
od 9.00 do 13.00 tabele, pogojno oblikovanje, spajanje
dokumentov (Word-Excel), …

Vasja Bajde
Fundacija
PRIZMA

Kotizacija:
15,00 EUR

Osnove marketinga
Kaj pomeni Marketing? Zakaj je
pomemben za vsako podjetje? Kako se
06. 07. 2016
v majhnih podjetjih (brez veliko virov in
od 10.00 do 13.00
zaposlenih) loti marketinga? Na kaj
morajo biti pri marketingu pozorni
socialni podjetniki?
Svetovanje za učenje in
izobraževanje odraslih (ISIO,
Svetovalno središče Maribor)
08. 07. 2016
od 9.00 do 11.00

Mirjana
Mladič

Kotizacija:
15,00 EUR

RAZUM

Alenka
Sagadin
Mlinarič in
Anita Brglez

Svetovali vam bomo o možnostih
Andragoški
učenja in izobraževanja odraslih v
zavod MariMariboru in okolici ter celostno o
dogovarjali na vaša vprašanja v zvezi z bor, Ljudska
univerza
učenjem in izobraževanjem odraslih.

/

Osnove poslovnega načrtovanja
Kako se lotiti poslovnega načrtovanja?
Kdo ga potrebuje in zakaj? Temeljna
od 10.00 do 13.00
pravila za dober poslovni načrt. Kje
poiskati pomoč, če jo potrebujemo?
13. 07. 2016

Mirjana
Mladič
RAZUM

Kotizacija:
15,00 EUR

Kakšna plačila mi pripadajo po
Zakonu o delovnih razmerjih in
kolektivnih pogodbah
21. 07. 2016
od 9.00 do 13.00

V delavnici boste seznanjeni s plačili do
katerih ste upravičeni po ZDR in
Kolektivnih pogodbah, ter vam bo na
praktičnem primeru prikazan obračun bruto
in neto plače.

Jolanda
Lašič
OO ZSSS
Podravje In
Koroška

Kotizacija:
15,00 EUR

Jolanda
Lašič
OO ZSSS
Podravje In
Koroška

Kotizacija:
15,00 EUR

Avgust 2016
Kakšna plačila mi pripadajo po
Zakonu o delovnih razmerjih in
kolektivnih pogodbah
11. 08. 2016
od 9.00 do 13.00

19. 08. 2016
od 9.00 do 11.00

23. 08. 2016
od 9.00 do 12.00

V delavnici boste seznanjeni s plačili do
katerih ste upravičeni po ZDR in Kolektivnih
pogodbah, ter vam bo na praktičnem
primeru prikazan obračun bruto in neto
plače.

Alenka
Sagadin
Svetovanje za učenje in izobraževanje
Mlinarič in
odraslih (ISIO, Svetovalno središče
Anita
Maribor)
Brglez
Svetovali vam bomo o možnostih učenja in
Andragoški
izobraževanja odraslih v Mariboru in okolici ter
zavod
celostno odgovarjali na vaša vprašanja v zvezi
Maribor,
z učenjem in izobraževanjem odraslih.
Ljudska
univerza

Kako napisati prepričljivo vlogo,
ponudbo in življenjepis
Priprava prepričljive vloge na aktualen
razpis, ponudba potencialnemu
delodajalcu, kako pripraviti motivacijsko
pismo in življenjepis itd.

Urška
Pavlič
Fundacija
PRZMA

/

Kotizacija:
15,00 EUR

Življenje letom, ne leta življenju!
Leta niso merilo – Aktivirajmo potencial

Udeleženci se od meseca maja 2016 naprej v programe lahko vključujejo ob
plačilu kotizacije za pokritje materialnih stroškov.
Kotizacijo ob prijavi nakažite na transakcijski račun Fundacije za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, številka: SI56 0451 5000 0578
434, koda namena: OTHR, namen nakazila: kotizacija za delavnico, sklic: 00
3011. Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

Število mest na delavnicah je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava.
Prijavite se tako, da:
 izpolnite spletno prijavnico na povezavi http://goo.gl/forms/zjLBvwDIQM,
 nas pokličete na telefon 02 333 13 30 ali
 izpolnite spodnjo prijavnico in nam jo skenirano pošljite na e-naslov:
tajnistvo@fundacija-prizma.si

Prijavnica za dogodek s plačilom kotizacije

Naziv delavnice
Ime in priimek

Naslov stalnega prebivališča

E-pošta:
Telefon /GSM:
* Zgoraj navedeni kontaktni podatki, so potrebni za izdajo računa, ki ga boste prejeli na samem
dogodku.

Zanimivi brezplačni dogodki na drugih lokacijah
Zavod RS za Zaposlovanje, UD Maribor, Karierno središče
Naslov:
Gregorčičeva 15, 2000 Maribor

Informacije/ prijave:
gpzrszmaribor@ess.gov.si
02 235 77 00

Trening zaposlitvenega razgovora
Spoznali boste osnove poslovnega bontona, skozi
skupinsko vajo ugotovili, da nobeno vprašanje na
zaposlitvenem razgovoru ne more biti takšno, da
nanj ne bi zmogli prepričljivo odgovoriti.

17. 05. 2016, od 9.00 do 11.00
18. 05. 2016, od 14.00 do 16.00
24. 05. 2016, od 10.00 do 12.00
25. 05. 2016, od 14.00 do 16.00
01. 06. 2016, od 10.00 do 12.00
08. 06 2016, od 10.00 do 12.00

Kje najdem informacije o prostih delovnih mestih
V okviru delavnice vas bomo seznanili z zakonitostmi
trga dela, načini iskanja prostih delovnih mest in
iskanju zaposlitve s pomočjo interneta.

18. 05. 2016, od 9.00 do 11.00
23. 05. 2016, od 10.00 do 12.00
06. 06. 2016. od 10.00 do 12.00

Izdelava predstavitvene vizitke
V okviru delavnice vam bomo predstavili pomen in
način izdelave predstavitvene vizitke v programu MS
Publisher.

21. 06. 2016, od 10.00 do 12.00

Pozna KARIERA - VAŠ IZZIV
Delavnica je namenjena brezposelnim osebam, ki se
pripravljajo na odhod v upokojitev ter drugim
brezposelnim osebam, ki jih zanima aktivno staranje.

22. 06. 2016, od 10.00 do 12.00

Iskanje zaposlite v Evropski Uniji
V okviru delavnice vam bomo predstavili trg dela v EU
in načine iskanja zaposlitve v EU, vire, informacije,
pravice v zvezi s prostim pretokom delavcev, način
priznavanj izobraževanja in kvalifikacij ter pomembne
informacije pred mobilnostjo, med njo in po njej..

15. 06. 2016, od 9.00 do 11.00

Kako napišem dobro vlogo in življenjepis
V okviru delavnice boste dobili informacije o
učinkovitem pisanju vloge oz. prijave in
življenjepisa.

12. 05. 2016, od 13.00 do 15.00
16. 05. 2016, od 9.00 do 11.00
25. 05. 2016, od 10.00 do 12.00
31. 05. 2016, od 10.00 do 12.00
07. 06. 2016, od 9.00 do 11.00

Kreativni življenjepis
Spoznali boste drugačne – kreativne načine
pisanja življenjepisa v papirnati in elektronski obliki
(kot spletno stran ali animirani film), s pomočjo
orodij POWTOON in WIX.

30. 05. 2016, od 10.00 do 12.00

KAKO IMETI SEBE RAD?
Delavnica, na kateri bomo skušali ugotoviti na čem
temelji ljubezen do sebe, pojasnili bomo razliko
med pojmi kot so samopodoba, samospoštovanje
in samozavest in preverili ali zakon privlačnosti v
resnici deluje.

20. 05. 2016, od 11.00 do 13.00

SOCIALNA OMREŽJA
Socialna omrežja - kanali iskanja zaposlitve s
pomočjo socialnih omrežij: Facebook-a, Twitter-ja,
LinkedIn-a...

15. 06. 2016, od 11.00 do 12.00

Predstavitev E-storitev Zavoda za zaposlovanje
Predstavitev elektronskih storitev Zavoda za
zaposlovanje, in sicer portala PoisciDelo.si,
E-svetovanja in VKO pripomočkov.

19. 05. 2016, od 9.00 do 10.00
14. 06. 2016, od 8.00 do 9.00

Zavod RS za Zaposlovanje, UD Slovenska Bistrica
Naslov:
Tomšičeva ulica 9, slovenska Bistrica

Kreativni življenjepis
Spoznali boste drugačne – kreativne načine pisanja
življenjepisa v papirnati in elektronski obliki (kot
spletno stran ali animirani film), s pomočjo orodij
POWTOON in WIX.

Informacije/ prijave:
mateja.pacnik@ess.gov.si
02 840 21 10

17. 05. 2016, od 13.00 do 14.30

07. 06. 2016, od 13.00 do 14.30

Center starejših občanov Ormož d.o.o.—CMMP
Naslov:
Ulica dr. Hrovata 10, 2270 Ormož (v jedilnici)

Informacije/ prijave:
cmmp@cso-ormoz.si
02 741 62 08

23. 05. 2016, ob 14.00

MEDGENERACIJSKO DEBATORSTVO
Na delavnici poteka debata na določeno aktualno
tematiko.

23. 05. 2016, ob 14.00

Tekmovanje MEDGENERACIJSKA DEBATA
Debatiranje na določeno aktualno temo tedna.

04. 06. 2016, od 9. 00
naprej

PREPREČIMO PADCE V STAROSTI
Na delavnici boste spoznali vaje za ravnotežje, napotke za preprečevanje padcev, prikazani bodo različni
pripomočki, etiologija padcev).

06. 07. 2016, ob 15.00

BISTRIMO SPOMIN
Spomin se z leti spreminja zato ga je potrebno
ohranjati in vzdrževati. Na delavnici bodo
predstavljene različne vaje za ohranitev spomina.

10. 08. 2016, ob 17.00

NE SPREGLEJTE TUDI:

Dan odprtih vrat Zdravstvenega doma Ormož (v
sodelovanju s CSO Ormož)
CSO Ormož sodeluje s svojo info. točko, kjer boste
lahko pridobili strokovne informacije (npr. sprejem v
dom, pomoči na domu, o raznih pripomočkih za lažje
in kakovostnejše življenje itd.)

Uradni termin: od 13. 05. do 22. 05. 2016
Širši termin: od 13. 05 do 30. 06. 2016
Več informacij: www.tvu.acs.si

Teden vseživljenjskega učenja

Stik z nami
Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate
vsak dan med 9. in 15. uro.

Fundacija za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti
PRIZMA, ustanova
Tkalski prehod 4, Maribor

Telefon: 02 333 13 30
ali
E-mail: tajnistvo@fundacija-prizma.si
Obiščite nas tudi na spletu:
www.fundacija-prizma.si
www.facebook.com/FundacijaPrizma

