CENTER PONOVNE
UPORABE
ORMOŽ

DR. MARINKA VOVK
STROKOVNA VODJA

SENADA ŠKRIJER
STROKOVNA SODELAVKA

MREŽA CPU V SLOVENIJI
SOCIALNA EKONOMIJA OBSEGA:
9 LOKACIJ CPU
2 LOKACIJI ZAPOSLITVENI CENTER
2 LOKACIJI REPAIR CAFE
_________________
Skupaj: 40 zaposlenih

Vključeni v:
• EU mrežo RREUSE
• Mrežo RELOOP
250 ton/ letno
*3=diagnostika

REUSE

V fazi pridobivanje EU standarda za REUSE

Kosovni izdelki / odpadki

VSEBINA “SA”
-rešuje družbene in okoljske probleme

potrošništva na podjetniški način z
zaposlovanjem težje zaposljivih;
-zmanjšuje socialne razlike med ljudmi in v
lokalnem okolju;
-omogoča, da ljudje aktivno sodelujejo, da se
počutijo vključene;
-ljudje spoznajo možnosti popravil in ponovne
uporabe v vsakdanjem življenju.

sodelovanje s Komunalnim podjetjem Ormož +
Občino Ormož

omogoča: PRINESITE ODVEČNO

ODNESITE Z NOVO DODANO
VREDNOSTJO

🖥📷🖨📱📺📻
☎️📹💻⌨🕹
🎥🔌🔦📼⌚️
⏰⏱+

Cilji socialnega podjetništva:
• krepitev družbene solidarnosti in kohezije,
• spodbujanje sodelovanje ljudi in prostovoljstva,
• krepitev inovativne sposobnosti družbe za reševanje socialnih,
gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
• zagotavljanje dodatnih ponudb proizvodov in storitev, ki so družbeno
koristni,
• razvijanje novih možnosti zaposlovanja - dodatna delovna mesta
• socialna integracija in poklicna reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi
na trgu dela

Družbeno koristne dejavnosti:
– socialno varstvo, varstvo družine, invalidov,
– znanost, izobraževanje, vzgoja,

– varstvo in promocija zdravja,
– zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so
–
–
–
–
–
–
–

–
–

brezposelne ali jim grozi brezposelnost, posredovanja zaposlitve takšnim osebam
ekološka proizvodnja hrane,
zaščita živali, varstvo okolja in ohranjanje narave,
socialni turizem,
socialna in pravična trgovina
kultura in ohranjanje kulturne dediščine,
šport in telesna kulture, z namenom rekreacije in socializacije,
reševanje in zaščita,
spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti,
podporne storitve za socialna podjetja

•Še druga področja lahko določijo posebni zakoni, z uredbo vlade se podrobneje opredelijo dejavnosti na naštetih področjih

Plačilo privarčevanih stroškov –
manj odpadkov, manj emisij—
PLAČILO ??

KAZALNIKI PONOVNE UPORABE
PRIVARČEVANI VIRI

les
55 kg (kavč)
7 kg (2 x stola)
1,8 kg (2x tabure)

Okoljski vidiki

- CO2 in TGP
- 10.000 km

voda
200 l (kavč)
140 l (2 x stola)
50 l (2x tabure)
18 l (2x blazina)

elektrika
kW(kavč)
kW (2 x stola)
kW (2x tabure)

Socialni vidiki
-

(lokalna izdelava)

- brez kemikalij
- nič odloženih odpadkov (pohištvo, tekstil)

lokalna, zelena
delovna mesta

-dostopne cene izdelkov

»Grajske kavarniška popravljalnica« deluje po načelu DIY – naredi sam, zato
se bomo vpisali v svetovno mrežo »Repair Café« in tako pomembno povečali
svojo prepoznavnost na svetovnem zemljevidu

Vključitev osebe v program SA zasleduje naslednje cilje:
•razvoj socialnih veščin in spretnosti;
•dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo;
•pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki
pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti;
•osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za
njihovo približevanje na trg dela;
•aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije;
•dvig oziroma pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje
zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial osebe

kavarniška
popravljalnica

PREJ / POTEM

kavarniška
popravljalnica

POPRAVILA,
OBNOVA
& DESIGN

kavarniška
popravljalnica

PREJ / POTEM

Vsebine in aktivnosti namenjene osebam iz ciljne skupine
Tabela 2

Št.

A
Aktivnost

Modul I:
Uvodni
modul
Čas trajanja:
1 mesec v
obsegu
najmanj 160
ur.
1

Posamezni
udeleženec
bo vključen v
modul I.
najmanj 5 ur
dnevno, 5
dni v tednu.

2

Modul
II:
Načrtovalni
modul:
Čas trajanja:
1 mesec v
obsegu
najmanj 160
ur.
Posamezni
udeleženec
mora biti
vključen v
modul II.
najmanj 5 ur
dnevno, 5
dni v tednu.

B
Vsebina

1.

C
Prepoznane
potrebe
ciljne
skupine

Predvidene vsebine:

Spoznavanje
in
motiviranje
udeležencev,
krepitev njihove samopodobe, ugotavljanje
potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in
vsakodnevne
rutine
skupine,
vzpostavitev
urnika in prilagoditev udeležencev nanj, obiski
predstavnikov različnih institucij in organizacij
ter obiski različnih ustanov, ki bodo pripomogle
k doseganju ciljev projekta.
V okviru
tega modula
bomo skupaj
z
udeležencem pripravili individualni izvedbeni
načrt, ki se nanaša na udeleženčevo vlogo v
izbranem dolgem programu socialne aktivacije.

2.
Predvidene vsebine:
Predstavitev nabora delovnih aktivnosti znotraj
izbranega
dolgega
programa
socialne
aktivacije, ki se povezujejo z ugotovljenimi
izhodiščnimi
znanji
in
kompetencami
ter
potrebami tako udeležencev kot tudi celotne
skupine, predstavitev različnih vidikov in ciljev
(delovnih) aktivnosti v povezavi s socialno
aktivacijo
in
približevanjem
trgu
dela,
predstavitev načrtovanih (delovnih) aktivnosti
programa in morebitnih produktov/storitev v
regiji/regijski enoti ali širše.

Pomanjkanje
motivacije za
aktivno iskanje
zaposlitve.
Pomanjkanje
podjetniškega
razmišljanja.
Nizka
samopodoba.
Pomanjkanje
delovnih
izkušenj.
Potreba po
socializaciji in

Pomanjkanje
informacij in IT
znanja za
fleksibilno
iskanje
priložnosti na
trgu
Pomanjkanje
podjetniškega
razmišljanja.
Nizka
samopodoba.
Pomanjkanje
veščin o
vodenju lastne
kariere.
Premalo
poznavanje

D
Metode dela

vodeni
pogovori
v
skupini
in
dodatno
individualno
delo
z
udeleženci.

vodeni
pogovori
v
skupini
in
dodatno
individualno
delo
z
udeleženci

TEME:
Spoznavanje udeležencev:
Individualno, skupinsko:
Kdo sem, kje se vidim, kako se vidijo
drugi?
Komunikacija; verbalna, neverbalna…
Kompetence.....

Spoznavanje udeležencev:
Trg dela; raziskava trga dela, priprava,
Usposabljanje, izobraževanje, pregledi
poklicev, razpisev, priprava na prijave,
osebni obiski delodajalcev, poročanje
skupini, NPK

Življenjska pot, izkušnje, veščine…

Spoznavanje udeležencev:
Individualno, skupinsko:
Cilji: osebnosti, kariarni; osebnostna rast
Kaj sem pripravljen narediti za dosego
ciljev; realnost ciljev

Poročanje o svojih aktivnostih
Dnevno
Tedensko
Mesečni pregled
samorefleksija

Modul III: Izvedbeni modul
Čas trajanja: 8 mesecev v obsegu najmanj 960 ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul III.
najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu, razen v zadnjem mesecu izvedbe tega modula, ko mora biti prisoten 4
ure, 5 dni v tednu.
Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci
Predvidene vsebine:
Izvedba (delovnih) aktivnosti, izbranih v modulu II., učenje skozi delo, sodelovanje deležniki v regiji/regijski
enoti, priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa
in morebitnih produktov/storitev v regiji/regijski enoti ali širše.
Določitev razdelitve oseb ciljnih skupin glede na izdelan individualni izvedbeni načrt po področjih dela.
Izdelan je naslednji načrt vključevanja oseb iz ciljne skupine v naslednje predvidene projektne aktivnosti.
Zahtevnost dela bo prilagojena skupini udeležencev in posamezniku, sicer pa bodo imeli posamezniki
možnost vkjučitve v posamezne učne delavnice, kar bo najbolj ustrezalo njihovemu interesu in potrebami.
Individualni načrt bo s strani pridruženih partnerjev (Urad za delo Ormož, CSD) spremljan in noveliran vsakih
3 mesecev, pri čemer bo posebna pozornost namenjana osredotočenju na iskanje izhodov.

4

Modul
IV:
Pripravljalni
modul
Čas trajanja:
1 mesec v
obsegu
najmanj 50
ur.
Posamezni
udeleženec
mora biti
vključen v
modul VI.
najmanj 2 uri
dnevno, 5
dni v tednu.
Poteka
istočasno z
zaključkom
modula III.
(v zadnjem
mesecu
modula III.
se
vzporedno
izvaja
modul IV.)

1.

Predvidene vsebine:

Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz
dolgega
programa
socialne
aktivacije,
predstavitev danih možnosti v okviru grajske
kavarniške popravljalnice, vprašanje iskanja
zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci v
regiji/regijski enoti ali širše. Individualni
pogovori s posameznimi udeleženci in
dopolnitev individualnega izvedbenega načrta z
informacijami glede načrtovanega izhoda in
aktivnosti vezanimi na izhod. Obisk strokovnih
delavcev
ZRSZ,
obisk
potencialnih
delodajalcev. Iskanje izhodov za posameznika
in priprava končnih poročil individualnega
izvedbenega
načrta
za
posameznega
udeleženca.

Potreba po
aktivnem
pristopu
reševanja
socialne in
zaposlitvene
situacije

Potreba po
pridobitvi znanj
in informacij, ki
vodijo k
razrešitvi
socialnih stisk
in težav

vodeni
pogovori
v
skupini
in
dodatno
individualno
delo
z
udeleženci

Modul V:
Spremljanje
udeležencev
po koncu
programa
Čas trajanja:
1 mesec v
obsegu
najmanj 84
ur.

5

Predvidene vsebine/obvezne vsebine:
Srečanja celotne skupine, podpora in
usmerjanje pri navezovanju stikov s strokovnimi
delavci na ZRSZ, CSD ter potencialnimi
delodajalci.
Spodbujanje
udeležencev
k
aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve,
izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih
kvalifikacij ali v zaposlitev
Po zaključku modula V bomo izdali neformalna
potrdila o vključenosti v program socialne
aktivacije o pridobljenih delovnih izkušnjah in
spretnostih. Na potrdilu bo med drugim
zapisano, da je program potekal v okviru iz
Evropskega socialnega sklada, 9. prednostne
osi "Socialna vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe
"Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem
enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter
izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega
cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za
približevanje trgu dela".

Pomanjkanje
podjetniškega
razmišljanja.
Nizka
samopodoba.
Pomanjkanje
veščin o
vodenju lastne
kariere.

Potreba po
motiviranosti za
ponovno
aktivacijo na
trgu dela.
Potreba po
osebnem
razvoju in
narediti »korak
naprej«

Vodeni
pogovori v
skupini in
dodatno
individualno
delo z
udeležence.
Gre predvsem
za individualno
spremljanje,
mentorstvo, ki
ga bomo po
potrebi
nadaljevali v
okviru mreže
»SA« po
zaključku
programa, saj
bo
vzpostavljena
mreža »SA«,
ki bo
omogočala
srečanja cele
skupine v
daljšem
časovnem
obdobju.

IZVEDBENO: VSI UDELEŽENCI BODO VKLJUČENI V VSE AKTIVNOSTI, SAJ BOMO NJIHOV
INTERES IN MOTIVACIJO ZA VKLJUČENOST SPOZNALI PREDVSEM PREKO PRAKTIČNE
VKLJUČENOSTI V DELOVNE PROCESE.
ZA ZAGOTOVITEV KVALITETNE VKLJUČENOSTI JIH BOMO RAZDELILI V MANJŠE SKUPINE PO 5,
NAKAR SE BODO IZMENJEVALI.

KONKRETNE DELOVNE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA
»GRAJSKA KAVARNIŠKA POPRAVLJALNICA«

Motivacijske delavnice prepoznavanja dodatnih izzivov, ki jih
ponuja kavarniška popravljanica
1.
Spoznavanje praktičnega dela kot pristop k kavarniški
popravljalnici
2.
Seznanitev s svetovno mrežo tovrstnih popravlajnic in
pomen za turizem
Sodelovanje pri zbiranju kosovnih odpadkov, pohištva, opreme,
različnih še uporabnoh izdelkov v sodelovanju s pridruženim
partnerjem Komunalno podjetje Ormož z namenom vključitve v
ponovno uporabo.
-zbiranje v Zbirnem centru Dobrava in na terenu pod mentorstvom
-priprava izdelkov na ponovno uporabo (osnovna diagnostika)
- čiščenje in vzdrževanje površin za zbiranje še uporabnih izdelkov
-evidenca zbranih materialov

PREDVIDENO ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV
CILJNE SKUPINE
Prvi + drugi
dolg program
20+20

20+20

Splošne učne delavnice za pripravo ustreznih materialov za
ponovno uporabo:
1.1 priprava materiala za delo
1.2 označitev orodij in opreme
1.3 evidenca dnevno uporabne opreme
1.4 evidenca prevzetih izdelkov v ponovno uporabo
1.5 logistika izdelkov za namen ponovne uporabe do lokacije
obdelave (grad ormož in Vrazova 9) s strani pridruženega
partnerja Komunalno podjetje Ormož
Izvajanje animacijskih delavnic priprave na ponovno uporabo za
različno opremo in izdelke, ki bodo potrebni za vzpostavitev
dejavnosti:
1.6 spoznavanje možnosti ponovne uporabe različnih izdelkov, ki
so pripeljani iz zbirnega centra
1.7 priprava izdelka za ponovno uporabo
1.8 spoznavanje osnovnih tehnik popravil
1.9 spoznavanje uporabe orodja za pripravo na ponovno uporabo
1.10
spoznavanje
možnosti večfunkcijske uporabe izdelkov za ponovno uporabo
Izvajanje animacijskih delavnic
zakonitosti obnove in designa):

za

tekstilni

del

20+20

(prepoznavanje

1.
2.

Sortiranje blaga in oblačil za namen ponovne uporabe

3.
4.

Spoznavanje tehnik rezanja, oblikovanja in priparve krojev

5.

Priprava volne, igel, kvačk in drugega materiala za ročna dela
(sortiranje, zlaganje po barvah in kakvosti)

6.

Izdelovanje enostavnih krojev in izdelkov (večfunkcijske torbe za
večkratno uporabo z designom in velikost XXL- nova linija za
turiste, ki bodo plastične vrečke za shranjevanje umazanih
oblačil zamenjali z našimi za večkrtano uporabo)

7.
8.

Krojenje in šivanje prtov, namiznih dekoracij

9.

preučevanje obdobij in zgodovine uporabnih izdelkov v
Oromožu in okolici (viri, knjižnica, srečanje z zgodovinarjem in
strokovnjaki)

Spoznavanje tekstilnih
uporabo

20+20

materialov, ki so primerni za ponovno

Osnove šiviljskega tečaja, uporaba šivalnega stroja, osnove
krojenja in izdelava prvi enostavnih izdelkov

Šivanje izdelkov po metodi zaključenega kroga (atraktivni izdelki
za uporabo, za turiste z všitim logotipom)

20+20

Izvajanje animacijskih delavnic za pohištveni del (prepoznavanje
zakonitosti obnove in designa)
1.
Spoznavanje vrste pohištva, ki je primerno za obnovo ali
restavriranje
2.
Spoznavanje postopkov čiščenja pohištva in priprave na
ponovno uporabo
3.
Spoznavanje tehnik obnove pohištva in kosovnih materialov
4.
Odstranjevanje škodljivcev, zaščita lesa
5.
Odstranjevanje različnih premazov mehansko in kemično
6.
Izbira pravilnih tehnik obnove lesa
7.
Izvajanje enostavnih tehnik brušenja in priprave izdelka na
obnovo
8.
Spoznavanje lastnosti barv in lakov pri obnovi
9.
Izvajanje tehnik staranja lesa
10.
Izvajanje enostavnejših obnov pohištvene opreme
11.
Tapiciranje stolov in pručk
12.
preučevanje obdobij in zgodovine uporabnih izdelkov v
Oromožu in okolici (viri, knjižnica, srečanje z zgodovinarjem
in strokovnjaki)
13.
Obnova posameznih kosov pohištva in dekorativnih lesenih
elementov
14.
Izbira opreme po obnovi za kavarniško popravljalnico in
namestitev opreme
Izvajanje animacijskih delavnic za dekorativni del (prepoznavanje
zakonitosti obnove in designa)

1. sortiranje dekorativnih izdelkov za pripravo na ponovno
2. spoznavanje vrst materiala in izbira obnove
3. spoznavanje designa obnove
4. izbira ustreznih kosov za dekorativno opremo kavarniške
popravljalnice

20+20

20+20

kavarniška
popravljalnica

Odpadek

CPU +Delovna sila

Izdelek

Sodelovanje
udeležencev
pri
vzpostavitvi
GKP

ZAKLJUČEK

…nadgradnja

kavarniške popravljalnice…

Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P., Vrazova 9, 2270 Ormož
www.cpu-reuse.com

