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SERVIS ŠIVALNIH STROJEV IN OPREME
RAJKO LEKIĆ, s.p.

»Majhne razlike v sposobnostih privedejo do
velikih razlik v rezultatih«
Brain Tracy

»Ni važno, da zna človek dosti stvari, temveč,
da jih zna uporabiti.«
Alfred Tennyson

NA KRATKO O PROGRAMU:
Namen programa socialne vključenosti je, da nezaposljivim osebam s statusom invalida, nudimo možnost ponovne socialne in delovne vključitve.

VSEBINA:
Vsebine so razdeljene na delovne in socialne vsebine:
→

DELOVNE VSEBINE


Ročno sestavljanje izdelkov iz plastike



Ročno šivanje in druga ročna dela



Ustvarjanje in izdelava raznih izdelkov iz različ-

Ciljna skupina:
Ciljna skupina v programu so invalidi, ki so pridobili
odločbo o nezaposljivosti s strani zavoda RS za zaposlovanje in invalidi I. kategorije, ki nimajo pravice do
invalidske pokojnine.

nih materialov

→

Vključitev v program je prostovoljna in



brezplačna.



Upravljanje spletne trgovine



Osebna prodaja izdelkov na tržnicah in bazarjih



Spoznavanje sebe



Sprejemanje lastnih težav in ovir



Motivacija in aktivacija



Pozitivna samopodoba



Širjenje in krepitev socialne mreže



Timsko delo



Reševanje problemov, konfliktov in stresnih
Organizacija in načrtovanje časa in dela



Učinkovito sporazumevanje

vzdržljivosti in obremenljivosti



Funkcionalno opismenjevanje

Pridobivanje in razvijanje socialnih spretnosti in



Računalniško opismenjevanje

Ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti



Ohranjanje in pridobivanje delovne kondicije,

Pogoji za vključitev:


Interes in želja za vključitev v program.



Pripravljenost za delo, ponovno vključitev v
socialno okolje, pridobivanje znanj, spretnosti

SOCIALNE VSEBINE







Marketing in trženje izdelanih izdelkov

in kompetenc.
Program se izvaja vsak dan od 7.00 do 15.00.
Prisotnost v programu:

min. 10 dni v
mesecu

situacij

Cilji programa:





veščin

Pravice uporabnikov:



Opolnomočenje posameznika



Plačana malica



Spoznavanje raznih preventivnih ukrepov za ohra-



Plačani potni stroški

njanje zdravja



Izplačana mesečna nagrada za trud in učinkovitost

Podrobnejšo predstavitev programa:


najdete na spletni strani
www.invel.si

