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ŽIVA SREČA – PIKAPOLONICA  (6 mes)

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Predstavitev izvajalcev 

CPU Ormož 

Naziv projekta

Izvedbeni načrt projekta
MODUL I – (1 mes)

MODUL II - IZVEDBENI + DELOVNO/ UČNI PROJEKT (4 mes) 

1. faza: PRIPRAVA NA IZVAJANJE PROGRAMA  – 1 mes 

MODUL III (1 mes) 

2. faza: - NEPOSREDNO IZVAJANJE PROGRAMA Z UDELEŽENCI 
✅

✅





Delo na daljavo
INDIVIDUALNE ure: na daljavo, individualni 
ZOOM

Obvezne vsebine modula II, ki ga bomo 
izvajali na daljavo:
aktivnosti za spoznavanje trga dela
aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc
aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop 
oz. približevanje trgu dela 



Potek 2.faze, II MODUL 

PO LOCKDOWN-U:
Vključenost v učno prakso  pri zunanjih delodajalcih za tiste, kjer so 

delodajalci že 
podpisali sporazume in izrazili možnost pozitivnega izhoda



MODUL II - IZVEDBENI + DELOVNO/ UČNI PROJEKT (4 mes – 5 DNI, 6 UR 
DNEVNO) 

NAMEN: 

 prepoznavanje in krepitev potencialov udeležencev

 dvig funkcionalnih kompetenc  ter kompetenc za vstop na trg dela  

 spoznavanje trga dela

 spoznavaje procesov dela  (učna praksa)

VKLJUČITEV V UČNO PRAKSO K RAZLIČNIM DELODAJACEM

19 RAZLIČNIH DELODAJACEV       podpisan sporazum za vključitev 

Vsak udeleženec  predstavi 

Izvajalca
učne prakse



Moč pozitivnega mišljenja



MODUL II – IZVEDBENI MODUL – SKUPAJ 4 meseci
Namen: 
prepoznavanje in krepitev potencialov udeležencev, dvig funkcionalnih kompetenc ter 
kompetenc za vstop na trg dela, spoznavanje trga dela in procesa dela pri izbranih 
delodajalcih.

A3.2 Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc

A3.3 Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela

A3.4 Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela

A 3.1 Aktivnosti za spoznavanje trga dela



A 3.1 Aktivnosti za spoznavanje
trga dela
Izvedba srečanj novih potencialnih delodajalcev/ na daljavo

Izvajali bomo srečanja in obiske, predstavitve za poznavanje lokalnega
trga dela, predstavitev možnosti opravljanja prostovoljnega dela, 
predstavitev potencialnih delodajalcev v lokalnem/regionalnem okolju, 
obiski predstavnikov različnih organizacij (npr. karierni center, ZRSZ, CSD, 
KSA, podjetja, NVO, SO.P., s.p., Z.o.o. ).



A3.2 Aktivnosti za dvig funkcionalnih
kompetenc

Potreba udeležencev po obvladovanju potrošništva, odnosa do denarja, planu 
varčevanja, spremljanju odhodkov, prilagoditvi življ. standarda možnostim, 
splošna znanja iz zavarovanja itd.

Izvajali bomo delavnice in srečanja s predstavniki razl. institucij (banke, 
zavarovalnica, ter se udeležili tečaja finančne pismenosti za dvig finančne 
pismenosti, dvig računalniške pismenosti, ustvarjalne delavnice, dvig znanja 
soočanja s formalnostmi pri vstopanju na trg dela in formalnostmi pri 
uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja.

PRAKTIČNA NALOGA: Finančna pismenost 



OSEBNA BILANCA STANJA

Sestavite vašo osebno bilanco

Ugotovitve



A3.3 Aktivnosti za pridobitev kompetenc 
za vstop oz. približevanje trgu dela

Potrebe udeležencev po realnem vrednotenju kompetenc, znanja, pričakovanj, realnem stanju na 
trgu dela in družbenih vrednotah

Skozi vodene razgovore, z uporabo testov, vprašalnikov, za oceno sposobnosti in interesov, z 
izvedbo predavanj in delavnic ter srečanj bodo udeleženci spoznavali in vrednotili lastne 
kompetence, skupaj bomo določili realne in dosegljive cilje ter jasno načrtovali aktivnosti za njihovo 
dosego, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, 
delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za 
zaposlitev, priprava življenjepisa priprava na zaposlitveni razgovor).



Testi sposobnosti, motivacije, intersov 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_sl

Realna lastna samoocenitev



Zaščitena blagovna znamka

Seznanitev udeležencev z načinom prijave na Urad za 
intelektualno lastnino, seznanitev s pravicami in 
obveznostmi pri vzdrževanju blagovne znamke ter 
registracija nove blagovne znamke za namen promocije 
projekta SA - pikapolonica



A3.4 Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela
Potreba po delovnih kompetencah, izkušnjah na trgu in spoznavanju novih 
delovnih okolij.

Z vodenimi razgovori, osebnimi obiski podjetij, izvajanjem učne prakse 
udeleženci spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo ob 
prisotnosti mentorja. 

Vsak udeleženec predlaga delodajalca/ področje, ki ga želi spoznati 
in zanj pripravi nabor vprašanj



MODUL II – delovni/učni projekt – ŽIVA 
SREČA: PIKAPOLONICA

Udeležencem se ob obiskovanju programa razvijajo tako temeljne kot 
poklicne kompetence. Med drugim si bodo udeleženci pridobili, razvili ali 
nadgradili naslednje temeljne kompetence:

- sporazumevanje v maternem jeziku (predvsem dvig ravni strokovnega 
izražanja ter razumevanja terminov,
- razumevanje tehnoloških procesov ter sposobnost uporabe znanja pri 
znanih človekovih potrebah,
- komunikacija z drugimi ter izražanje lastnih mnenj pri izmenjavi izkušenj s 
področja, ki se obravnava v programu,



MODUL II – delovni/učni projekt – ŽIVA 
SREČA: PIKAPOLONICA

- reševanje problemov in iskanje rešitev, ki olajšajo različne postopke dela v 
procesu varnega dela,
- delo v timih,
- delo z različno dokumentacijo in evidencami (dvig bralne in pisne zmožnosti)
- samoiniciativnost.
- socialne veščine, ki jih udejanja v timskem delu, delu v dvojicah, pri 
sodelovalnem učenju,
- kompetenco učenje učenja, ko prepoznajo in načrtujejo strategije, ki 

podpirajo njihovo učenje, imajo nadzor nad lastnim učenjem, razvijajo 
sposobnosti dela v skupini in sodelovanje z drugimi, poznajo strategije 
samostojnega učenja. 

Zmožni so samo vrednotiti svoje znanje.



PROJEKT:
PIKAPOLONICA       Vzreja pikapolonic  -

PRIPRAVA NA PROJEKT

Priprava projekta: 
1.projektna zasnova
2.namen
3.prikaz izvedbe
4. delovne faze https://www.cpu-reuse.com/sa-pikapolonica



UVOD V PROJEKT

UVODNI DEL
Potek v obliki učnih delavnic – vključeni udeleženci, ki se ne bodo vključili k zunanjim 
delodajalcem oz. bodo vmesni čas med menjavo delodajalca v programu projektne izvedbe

Obvezne sestavine kratke predstavitve bodo:
a. Zaznani problem: Jasno in učinkovito predstavite zaznani problem potencialnih kupcev, ki bi 
ga vi želeli rešiti.
b. Vaša rešitev za problem: Predstavite vašo ponujeno rešitev, ki rešuje prej opisani problem 
potencialnih kupcev.
c. Predstavitev ekipe: Zakaj boste ravno vi uspeli z realizacijo predstavljenega podjema? Kakšne 
so vaše sposobnosti, znanja, izkušnje, ideje in pristopi?
d. Predstaviti vašo potrebo oziroma ponudbo: Predstavite vašo potrebo po investiciji, partnerstvu 
ali strokovni pomoči in kaj ste pripravljeni za to storiti oziroma ponuditi!



RAZVOJ LASTNE IDEJE

reševanje problemov in iskanje rešitev, ki olajšajo različne težave, ki jih 
prepoznavate



7  novih produktov z CGP (Celotne 
grfične podobe)  pikapolonica

7 produktov
1 nova storitev

Produkt 1: Stekleni terariji po principu ponovne uporabe

Produkt 2: Visoka greda

Produkt 3: Kmečki vrt
Produkt 4: Živa sreča- pikapolonica

Storitev ozaveščanja o pomenu biodiverzitete in 
pikapolonic v naravnem okolju



Produkt 2: Visoka greda, vrt, grede...

Praktični prikaz priprave, urejanja, nasaditev ...+ fotografije



7  novih produktov z CGP (Celotne 
grfične podobe)  pikapolonica

7 produktov
1 nova storitev

Produkt 5: Tekstilni izdelki v designu pikapolonice

Produkt 6: Pekovski izdelek za otroke – velika      
rojstnodnevna  pikapolonica

Produkt 7: Priložnostna darila po principu ponovne 
uporabe z motivom pikapolonice

...+ fotografije



PRIKAZ 7 PRODUKTOV – ONLINE 
PREDSTAVITEV PO 6 MES.

Fotografije, video, blogi, zgodbe…



sodelovanje s KSA 
CSD, UD, ZD, psiholog,

MULTIFUNKCIONALNA 
SKUPINA
psiholog, psihoterapevt

NAČIN DELOVANJA OB
ZAKLJUČKU II. MODULA



ZAKLJUČEK

VPRAŠANJA, DISKUSIJA
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