“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Financerji
Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
www.srips-rs.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti
Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana
www.gov.si

Evropska unija
Evropski socialni sklad
www.ec.europa.eu

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”
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Invel inkubator za razvoj podjetništva,
d.o.o., Velenje
Trg mladosti 6, Velenje
www.invel.si
064 250 056

Projektni partnerji
Društvo za razvoj človeških
virov in socialnih programov
NOVUS
Trg mladosti 6, Velenje
www.drustvo-novus.si
0590 81490

Racio razvoj HR&M
consulting d.o.o.
Kidričeva ulica 25, Celje
www.raciorazvoj-hrm.si
03 42 87 632
Savinjsko-Šaleška gospodarska
zbornica
Rudarska 6a, Velenje
www.ssgz.gzs.si
03 898 42 02

Skei Regijska Organizacija
Velenje
Prešernova ulica 1, Velenje
www.skei.si
03 898 27 50
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KONTAKT:
INVEL, D. O. O.
Trg mladosti 6, Velenje
www.invel.si
064 250 056

LEKTORIRANJE:
Katarina Podkrižnik Smagaj

GRAFIČNO OBLIKOVANJE:
Amela Ahmetović

TISK:

MANTISK, Sašo Mažgon, s.p.
NAKLADA:
150 izvodov
Tiskano in elektronsko gradivo
izraža mnenja avtorjev.
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UVODNE BESEDE
Spoštovani.
V svoji 26-letni karieri sem koordinirala
že veliko projektov in realizirala ogromno
zamisli. Vendar tako obsežnega in
prodornega projekta, kot je Projekt
SPIN, v naši regiji še nismo izvajali.
Sofinancerja Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad Republike
Slovenije in Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti sta
pripravila dinamičen in posamezniku
prilagojen projekt, ki predstavlja velik
potencial tudi v prihodnosti.
Projekt celostno zajema skoraj vso delovno
populacijo in ji resnično nudi nekaj
več. Naši udeleženci skozi kakovostna
brezplačna usposabljanja pridobivajo
kompetence, ki jim omogočijo ohranitev
zaposlitve, večjo konkurenčnost na trgu
dela in lažjo zaposljivost.
Kljub zahtevnemu tehničnemu izvajanju
projekta so rezultati in zadovoljstvo
posrednih in neposrednih udeležencev
vidni in jasno izraženi.
Nekaj odzivov in vpogled v projekt SPIN
vam predstavljamo v tej publikaciji.
Ponosna sem, da sem s svojo ekipo del te
uspešne zgodbe.
S prisrčnimi pozdravi,
Dr. Selma Filipančič Jenko
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O projektu

SPIN

» Že uvodni del SPIN delavnice mi je dal nov pogled in zagon za naprej in širino, ki je

morda ob izgubi delovnega mesta takoj ne vidimo oz. smo jo prekrili. Zame delavnica
omogoča vpogled vase ter mnoge možnosti za osebnostni ter potencialni poklicni razvoj.
Sem zelo zadovoljna in toplo priporočam osebam, ki imajo občutek, da so se znašle v
brezizhodnem položaju. «
SAŠKA
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O PROJEKTU

»SPIN (VZHODNA KOHEZIJSKA
REGIJA)«
»Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela –
Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021 in 2022«
O projektu:
Projekt »SPIN (vzhodna kohezijska regija)« se izvaja
v okviru operacije »Spodbujanje vključevanja oseb,
ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela
– Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020,
2021 in 2022« – (v nadaljevanju SPIN-KRVS), v okviru
8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in
mobilnost delovne sile«. Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.
Ciljne skupine:
– zaposleni, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi
organizacijskih/tehnoloških sprememb poslovnega
procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence,
karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali bolj
učinkovit nastop na trgu dela;
– zaposleni v skladu s 5. točko 5. člena ZUTD: v času
trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca; v zvezi s
katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca
razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno;
za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha
veljati najkasneje čez tri mesece.
Namen in cilji projekta:
Namen projekta je spodbujanje vključevanja oseb, ki
so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela.
Cilji projekta so:
– prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in
kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom
povečanja njihove zaposljivosti;
– izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za
uspešen nastop na trgu dela;
– boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno
vodenje kariere zaposlenih;
– ustreznejša ponudba delovne sile glede na
povpraševanje na trgu dela ter
– bolj varna fleksibilnost na trgu dela.

S projektom želimo:
– opolnomočiti zaposlene za krepitev
proaktivnega pristopa k načrtovanju in razvoju
kariere;
– razvijati veščine za učinkovitejše obvladovanje
in upravljanje sprememb na trgu dela;
– povezovati zaposlene s delodajalci in s tem
krepiti zaposljivost in karierni razvoj;
– preprečevati prehajanje zaposlenih v
registrirano brezposelnost;
– izboljšati splošne in delovno specifične
kompetence zaposlenih ter povečati njihovo
prilagodljivost, z namenom ohranitve zaposlitve
in izboljšanja pogojev za uspešen nastop na trgu
dela.
Aktivnosti kariernega programa:
Z udeležbo v projektnih aktivnostih zaposleni
proaktivno pristopijo k načrtovanju in razvoju
lastnih karier ter pridobivanju dodatnih
kompetenc, ki povečujejo zaposljivost na trgu
dela. Aktivnosti potekajo v dveh zaporednih
sklopih. V prvem sklopu »RAZVOJ KARIERE«
so zaposleni deležni brezplačnih informiranj,
motivacijskih delavnic, ter karierne asistence in
podpore pri kariernem razvoju po metodologiji
izdelave individualnih kariernih načrtov.
Zaključen prvi sklop aktivnosti je pogoj
za udeležbo v nadaljnjih brezplačnih SPIN
usposabljanjih v drugem sklopu aktivnosti
»RAZVOJ KOMPETENC«.
Usposabljanja se organizirajo v skladu s
potrebami ciljne skupine oseb in delodajalcev.
S pomočjo usposabljanj se posameznikom
zagotovi pridobitev manjkajočih oz. ustreznih
kompetenc za ohranitev zaposlitve/prehod
na novo delovno mesto ali v novo zaposlitev.
Usposabljanja so glede na zasnovan kompetenčni
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model sestavljana iz različnih vsebinskih sklopov,
ki se znotraj delijo na module, s katerimi
posamezniki razvijajo:
–
MEHKE
KOMPETENCE
PRIHODNOSTI
(komunikacija, mehke veščine dela z ljudmi,
pogajalske spretnosti, ustvarjalno razmišljanje,
upravljanje z ljudmi/časom, čustvena inteligenca
idr.)
– DIGITALNE IN TEHNIČNE KOMPETENCE (MS Office
programi, Google orodja, SEO, oblikovanje, digitalni
marketing, programiranje v različnih jezikih, spletna
socialna omrežja, izdelava spletnih strani, zagon spletne
trgovine, videoprodukcija idr.)
– DRUGE KOMPETENCE (tuji jeziki – osnovna,
nadaljevalna, ekspertna raven (ANG, NEM, ITA, ŠPA,
FRA, KIT, RU), zakonodaja (priprave na strokovne izpite),
podjetništvo (razvoj ideje, davki in finance za podjetnike
začetnike, poslovno načrtovanje), računovodstvo idr.)

Sofinancira se minimalno 16 in maksimalno 100 ur
usposabljanj na osebo v okviru razpoložljivih sredstev.
Aktivnosti se izvajajo tako fizično kot v e-obliki z
uporabo videokonferenčnih orodij Zoom in MS Teams.
Usposabljanja se izvajajo v skladu s smernicami in
priporočili Nacionalnega Inštituta za javno zdravje RS.
Projektne aktivnosti ponujajo celovito brezplačno
podporo zaposlenim pri razvoju veščin in kompetenc

prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost
uspešnost zasedbe delovnih mest.
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Izjava Irene Kuntarič
Hribar, direktorice
Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega
in preživninskega sklada
Republike Slovenije o
projektu:
»Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije
s programom Vključevanje
oseb, ki so pred izgubo
zaposlitve, v ukrepe na
trgu dela (SPIN) pomaga zaposlenim, da ohranijo
zaposlitev ali preidejo v novo zaposlitev. Že sama
sprememba delovnega okolja je lahko stresna, ko
pa se znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska
zagotovo še večja. Veseli smo, da smo v sodelovanju
s partnerstvoma v vzhodni in zahodni kohezijski regiji
do konca leta 2020 v program vključili 1552 ljudi, ki so
lahko začeli načrtovati svoje kariere glede na potrebe
delodajalcev in trga dela. Tako smo jim omogočili, da
so pridobili nove kompetence, ki jih potrebujejo za
prehod v novo zaposlitev ali za ohranitev obstoječe.
Želimo si, da se bo program SPIN še naprej uspešno
izvajal, kajti znanje je ključ do uspeha vseh.«
Pot do znanja in kompetenc je s SPIN-om preprosta.
		
Ekipa SPIN
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Ekipa

SPIN
» Zelo

sem zadovoljna s predavanji. Všeč mi je komunikacija, ki je zelo domača in pre-

prosta. Izobraževanje je pravi užitek. Hvala ge. Katarini in vsem Spinovcem za ves trud! «
DRAGICA
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SPIN

EKIPA
Ekipo SPIN, ki pokriva vzhodno kohezijsko regijo,
sestavlja 19 strokovnjakov, zaposlenih znotraj
partnerstva, ki ga sestavljamo:
– INVEL inkubator za razvoj podjetništva, d. o. o.,
Velenje (vodilni partner),
– Društvo za razvoj človeških virov in socialnih
programov NOVUS (projektni partner 1),
– RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno
svetovanje, d. o. o. (projektni partner 2),
– predstavnik delodajalske organizacije/združenja
Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica (projektni
partner 3) in
– predstavnik združenja delojemalcev SKEI, regijska
organizacija Velenje (projektni partner 4).
Pri izvajanju aktivnosti sodeluje več kot 48 vrhunskih
strokovnjakov, od tega kar 19 zaposlenih znotraj
partnerstva in več kot 29 zunanjih strokovnjakov, ki
jih vključujemo v izvedbe bolj zahtevnih usposabljanj
in izobraževanj.
Vsebine usposabljanj in izvajalci se prilagajajo
glede na potrebe ciljne skupine oseb in
delodajalcev. Usposabljanja se izvajajo na 35-ih

priglašenih lokacijah v vzhodni kohezijski regiji ter
v obliki e-usposabljanj, kar omogoča kontinuiteto
izvedb usposabljanj, ne glede na epidemiološko
sliko v okolju.
Zakaj izbrati nas?
– bogate izkušnje na področju izobraževanja in
razvoja kadrov;
– večkrat prepoznani kot primer dobre prakse s
strani institucij, ki pripravljajo in izvajajo projekte
EU s področja izobraževanj in usposabljanj;
– vzpostavljena obsežna mreža oz. baza deležnikov
v lokalnem okolju z namenom prepoznavanja
potreb delodajalcev, prepoznavanja in večanja
kompetenc oseb iz ciljne skupine in razvoja lokalnih
pobud za ustvarjanje novih delovnih mest v skladu s
potrebami regije;
–
obsežna
baza
vrhunsko
usposobljenih
strokovnjakov in predavateljev;
– osebni pristop in praktične izkušnje predavateljev
zagotavljajo konkretne rešitve in odzive na potrebe
udeležencev.
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INVEL inkubator za razvoj podjetništva,
d. o. o., Velenje
(vodilni partner)
Mag. Sandra Bera

»V projektu SPIN, ki v nazivu operacije nosi slogan »Pripravljeni
na spremembe« se na spremembe nenehno prilagajamo.
Program »Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v
ukrepe na trgu dela« pomaga zaposlenim, da v situacijah,
ko je njihova zaposlitev ogrožena lažje ohranijo zaposlitev
ali hitreje preidejo v novo zaposlitev. Zaradi izrednega
stanja povezanega s širitvijo epidemije korona virusa so bile
izvedene številne prilagoditve programa. V lanskem prvem
valu epidemije korona virusa so bile čez noč ustavljene
številne delavnice, ki smo jih izvajali oz. so bile načrtovane.
S hitrim ukrepanjem so bile narejene številne prilagoditve
glede izvajanja aktivnosti, med drugim prehod na izvajanje
aktivnosti v e-obliki. Do konca januarja 2021 smo opravili že
več kot 24.000 ur usposabljanj, s katerimi smo vključenim
udeležencem omogočili opolnomočenje za večjo učinkovitost
na trgu dela. Izkazalo se je, da je epidemija korona virusa
povečala uporabo programov SPIN usposabljanj, kar lahko
pričakujemo tudi v prihodnje.«

Društvo za razvoj človeških virov in
socialnih programov NOVUS
(projektni partner 1)
Katarina Podkrižnik Smagaj

»Projekt SPIN se je izkazal kot učinkovita rešitev za večjo
konkurenčnost zaposlenih na trgu dela. Z aktivnostmi razvoja
kariere in kompetenc prispevamo k boljši usposobljenosti
zaposlenih ter povečujemo njihovo prilagodljivost z namenom
ohranitve zaposlitve in izboljšanja pogojev za uspešen
nastop na trgu dela. Potrebe po pridobivanju kompetenc
prihodnosti so velike. Epidemija korona virusa je povzročila
povečanje potreb po usposabljanjih za pridobivanje digitalnih
in komunikacijskih veščin, vključno s tujimi jeziki. Trenutno
nudimo več kot 60 različnih programov usposabljanj, ki jih
redno dopolnjujemo glede na potrebe ciljnih skupin oseb in
delodajalcev. Usposabljanja se sedaj izvajajo tudi v e-obliki in
omogočajo hiter odziv na potrebe udeležencev v celotni regiji.«

14

SPIN | spin@invel.si | www.invel.si | fb @SPINusposabljanja

RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno
svetovanje, d. o. o.
(vodilni partner 2)
Mag. Alenka Brod

»Izvajalci se v projektu SPIN srečujemo z udeleženci različnih
generacij, izobrazbenih struktur, delovnih mest in organizacij.
Slednje več kot nazorno dokazuje, da ohranjanje zaposljivosti
ni več skrb posamezne socialne skupine v družbi, ampak smo
z nestabilnostjo soočeni vsi, posamezniki in organizacije.
Sklopi izobraževalnih vsebin, za katere interes izkažejo
udeleženci, predstavljajo tako osnovo za individualno delovno
zmogljivost (od obvladovanja jezikov, novih digitalnih
tehnologij, specifičnih strokovnih znanj do še vedno potrebnih
socialnih kompetenc, ki posamezniku omogočajo hitrejšo
prilagodljivost in umeščenost v delovno okolje) kot posredno
strateško in razvojno prednost delovne organizacije. Mnogi
med njimi se po dolgem času vnovič srečajo s sprejemanjem
novega znanja, nekateri celo prvič, tudi v obliki usposabljanja
na daljavo. Čas, v katerem se projekt izvaja, nam izvajalcem
vsekakor ni naklonjen, a sočasno ne bi mogel bolj nazorno
pokazati, zakaj je nenehen razvoj kompetenc potreben za
preživetje, uspeh in tudi za soočanje z vsakdanjimi delovnimi
in življenjskimi izzivi. Udeleženci, ki prihajajo iz organizacij,
se lahko za dodaten razvoj zahvalijo tudi slednjim, saj mnoge
izražajo dodaten interes in širijo vsebine kompetenc, ki jih
prepoznajo kot potrebne za svoje zaposlene. Širok nabor
vsebin posamezniku omogoča, da razvije tudi tista znanja in
veščine, ki jih njegova organizacija morda ne spodbuja, zanj
pa predstavljajo ali zamujeno priložnost iz preteklosti ali v
njih vidi priložnost za prihodnost. Za tiste, ki pa se soočajo
z izgubo dela, pa projekt vsekakor predstavlja pomembno
socialno in psihološko oporo pri soočanju z negotovostjo,
omogoča hitrejši prehod v novo zaposlitev ter posledično
ohranitev pozitivne samopodobe posameznika. «
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Predstavnik delodajalske organizacije/združenja
Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica

(projektni partner 3)
Mag. Franci Kotnik
.
V času, ki ga zaznamujejo hitre spremembe na vseh področjih
in posledično potrebe po novih kompetencah pri zaposlenih,
je projekt SPIN glede na koncept in prilagodljivost izvajanja
odlična rešitev tako za posameznike, ki so soočeni z novimi
izzivi pri svojem delu, kot za delodajalce. Celovit pristop z jasno
definiranimi cilji in sistematično vključevanje udeležencev v
programe izobraževanja ter usposabljanja dajeta zelo dobre
rezultate, kar se pozitivno odraža tudi na trgu dela. Delodajalci
so še posebej zadovoljni z možnostjo izvajanja izobraževanj in
usposabljanj na njihovih lokacijah, kar pomeni velik prihranek
časa in stroškov, zato ne preseneča njihova želja, da bi se
SPIN po izteku obstoječega projekta izvajal v obliki stalnega
programa.«

Predstavnik združenja delojemalcev SKEI,
regijska organizacija Velenje
(projektni partner 4)
Aleš Vodovnik

»SKEI Regijska organizacija Velenje je pomemben predstavnik
združenja delojemalcev na območju KRVS, ki z vključenostjo v
največji sindikat dejavnosti, predstavlja pomembno vez med
udeleženci projekta SPIN in delodajalci. Kot partner v projektu
sodelujemo pri izvajanju promocijskih aktivnosti projekta SPIN
in prepoznavanju potreb po razvoju kompetenc za zaposlene,
katerih zaposlitev je ogrožena. Pridobivanje novih znanj in
kompetenc je v boju za ohranitev zaposlitve postala stalnica.«
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Mediji

O NAS
»SPIN je program vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma je njihova zaposlitev ogrožena.
– V programu dobijo brezposelni dodatne kompetence in znanja.
– Udeleženci razvijajo veščine in tehnike za boljšo pripravljenost na spremembe, s katerimi se spoprijemamo
na delovnih mestih.«
JASMINA ŠKARJA
NAŠ ČAS, Z novim znanjem do nove zaposlitve, 22. 10. 2020
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FINANCE, 30. 5. 2019

DELODAJALCI,
NA VOLJO SO
BREZPLAČNA
IZOBRAŽEVANJA
ZA IZBOLJŠANJE
VEŠČIN ZAPOSLENIH
Za podjetja in njihove zaposlene je prišel nov karierni
program »Pripravljeni na spremembe«, ki omogoča
brezplačna izobraževanja delodajalcem in zaposlenim
vseh strok. Delodajalci lahko v projekt vključijo
zaposlene, ki se jim izteka pogodba o zaposlitvi ali
katerih zaposlitev je ogrožena zaradi spreminjanja
poslovnih procesov. Tako pomagajo tudi delavcem, da
preskočijo brezposelnost in se bolje znajdejo na trgu
dela.
Projekt, vreden 3,6 milijona evrov, bo potekal od
letošnjega maja do junija 2022, vključili pa naj bi 3.200
zaposlenih iz vse Slovenije.

Kako je nastal karierni program
»Delodajalci ne vlagajo dovolj v svoje zaposlene, premalo
jih motivirajo in ne poskrbijo dovolj dobro za pridobivanje
novih znanj,« je ob predstavitvi projekta povedala Irena
Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS
(sklad). Od tod tudi ideja za karierni program, saj se
nekateri zaposleni niso izobraževali mogoče tudi 30 let,
odkar so zaposleni, še pravi.
Sklad je tako konec decembra objavil razpis za
sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo
zaposlitve, v ukrepe na trgu dela, tako imenovani projekt
SPIN. Vrednost razpisa je 3,63 milijona evrov, projekt
pa bosta izvajala dva konzorcija podjetij, vsak v svoji
kohezijski regiji. Vzhodno kohezijsko regijo pokriva
velenjski inkubator Invel, ki sodeluje z društvom za
razvoj človeških virov Novus, kadrovsko družbo Racio

razvoj HRM, sindikatom SKEI Velenje in Savinjskošaleško gospodarsko zbornico. Zahodno kohezijsko
regijo bo pokrivala Obalna sindikalna organizacija KS 90
v sodelovanju s kadrovsko družbo Competo, Primorsko
gospodarsko zbornico in Svetom gorenjskih sindikatov
ter zavodom za razvoj družinskega in ženskega
podjetništva Meta.

Cilj je omogočiti službo vsaj 800 zaposlenim
Partnerji pri projektu se bodo povezali s podjetji,
izobraževalnimi ustanovami ter zavodi za zaposlovanje,
pa tudi sindikati in agencijami za posredovanje dela ter
tako iskali zaposlene, ki bi jih vključili v program. Do
junija 2022 je predvidenih 3.200 vključitev, partnerji pa
morajo zagotavljati 25-odstotno učinkovitost programa,
torej omogočiti ohranitev službe ali novo zaposlitev vsaj
800 vključenim posameznikom.
Ciljna skupina so zaposleni, ki zaradi kadrovskih,
organizacijskih in tehnoloških sprememb poslovnega
procesa v podjetju potrebujejo znanja in kompetence, da
ohranijo zaposlitev ali naprej razvijajo kariero. Prav tako
bodo v program vključili zaposlene, ki imajo pogodbo za
določen čas, ki jim poteče v roku treh mesecev, in tudi
zaposlene, ki so že v odpovednem roku ali pa bo njihovo
delo kmalu postalo nepotrebno.
Na trgu dela je ta hip sicer še vedno precejšnje
povpraševanje po delavcih, pozitivni trendi zaposlovanja
naj bi se nadaljevali tudi do konca tega leta. Kot kažejo
podatki ankete zavoda za zaposlovanje, je skoraj tri tisoč
delodajalcev do konca leta napovedalo še okoli 31.100
zaposlitev.

Delodajalcem ni treba aktivno sodelovati
Pri projektu bodo izobraževali in usposabljali tako
zaposlene posameznike kot skupine zaposlenih v
podjetjih. Pri tem ni pomembno, iz katere panoge so,
prav tako ni nujno, da se delodajalec aktivno vključi
v proces izobraževanja, kar pomeni, da ne prevzame
nobene odgovornosti, je poudarila Kuntarič Hribarjeva.
Najnovejša raziskava OECD o veščinah je sicer
pokazala, da Slovenija potrebuje dober sistem
izobraževanja odraslih.
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Številni slovenski odrasli namreč dosegajo
nizke ravni bralne in matematične pismenosti;
zgolj osmina odraslih pa se izobražuje, kar je
ena najnižjih ravni od leta 2002.

Kako bo potekalo izobraževanje
Izobraževanje bo razdeljeno na dva sklopa,
pogoj za vstop v drugi sklop pa je opravljen
prvi del izobraževanja. Usposabljanje v drugem
delu naj bi trajalo vsaj 16 ur in največ 100 ur na
osebo:
1. sklop: razvoj kariere – ugotovili bodo
potrebe tako zaposlenih kot delodajalca,
torej samoocenitev zaposlenega in priprava
individualnega načrta kariernega razvoja;
2. sklop: razvoj kompetenc – usposabljanje,
kjer zaposleni pridobijo socialne kompetence,
digitalno znanje (programi MS Office,
oblikovanje, družbena omrežja …), tehnične
kompetence (delo v proizvodnji, varilnici …)
ali katere druge kompetence (znanje tujih
jezikov, tudi kitajščine, zakonodaje, zdravja,
produktivnosti, trženja …).
Delodajalci pa imajo možnost, da po končanem
usposabljanju zaposlenega v okviru tega
projekta nadaljujejo usposabljanje zaposlenega
pri izvajalcih, ki pa ni več brezplačno.

Usposabljanje glede na potrebe trga
Izobraževanje bodo izvajali strokovnjaki iz
partnerskih organizacij, sindikatov in drugih
zunanjih izobraževalnih ustanov. S projektom
želijo tudi ugotoviti, katere veščine so potrebne
v posamezni stroki, pri posameznih poklicih,
da bodo udeleženci čim bolj konkurenčni in
zaposljivi na trgu dela. Hkrati želijo delodajalce
spodbuditi k zaposlovanju mlajših ljudi.
Delodajalci med razlogi za težave pri
zaposlovanju kadrov najpogosteje navajajo prav
pomanjkanje delovnih izkušenj, pomanjkanje
poklicno specifičnih znanj in neustrezno
izobrazbo. Med drugimi kompetencami, ki
primanjkujejo kandidatom, so delodajalci v
anketi zavoda pogosto poudarjali še telesne
sposobnosti, ustrezen odnos do strank in
sposobnost reševanja problemov.
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DNEVNIK, 31. 5. 2019

AKTIVACIJA
ZAPOSLENIH OSEB,
KI SO PRED IZGUBO
SLUŽBE
Minulo sredo sta partnerstvi vzhodne in zahodne
kohezijske regije na novinarski konferenci v Ljubljani
predstavili karierni program Pripravljeni na spremembe,
ki se bo izvajal v okviru projekta SPIN 2019–2022.
Projekt je namenjen tistim zaposlenim, ki na trgu
dela niso vidni, saj so zaposleni, lahko pa jih ogroža
ali sprememba pri delodajalcu zaradi reorganizacije,
transformacije, spremembe lastništva ali pa se podjetje
znajde v težavah. Ključni namen programa je torej
spodbujanje vključevanja zaposlenih oseb, ki so pred
izgubo zaposlitve, v različne ukrepe na trgu dela. To je
eden od prvih projektov, ki obravnava to ciljno skupino
na takšen način. »Želimo si, da bi s tem projektom EU
pokazali, da imamo v Sloveniji znanje tudi na tem
področju,« je povedala Irena Kuntarič Hribar, direktorica
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada RS.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada.
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SLOVENSKE NOVICE, 2. 10. 2019

KAM NAJ GRE 558
BREZPOSELNIH
DELAVCEV?
Zavod za zaposlovanje bo priskočil na pomoč
zaposlenim v Adrii Airways.
Začetek stečaja letalskega prevoznika Adrie Airways
je najbolj boleč za 558 zaposlenih. Da bi bili ustrezno
informirani in bi čim lažje prešli v odkrito brezposelnost,
bodo predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) stopili
v kontakt s stečajnim upraviteljem ter se z njim dogovorili,
kako tem delavcem pomagati v Sloveniji in EU.
Pri ZRSZ želijo s stečajnim upraviteljem Janezom
Pustatičnikom spregovoriti o vseh posebnostih prijave
Adrijinih kadrov v evidenco brezposelnih, možnostih
njihove vključitve v izobraževalne programe prek projekta
SPIN in potrebni dokumentaciji. Poleg tega jim nameravajo
posredovati informacije o prostih delovnih mestih v
Sloveniji in v celotni EU. V primeru interesa bodo organizirali
tudi prijavo v času neuradnih ur zavoda, je za STA povedala
direktorica ljubljanske območne službe zavoda Barbara
Vrtačnik. Adrijini delavci lahko sicer postopek prijave na
zavod opravijo osebno na najbližjem območnem uradu,
elektronsko, po pošti ali po pooblaščencu. Za prijavo
potrebujejo osebni dokument, delovno knjižico (če jo imajo)
in številko osebnega transakcijskega računa.

Za nadomestilo: vloga najkasneje 30 dni po koncu
delovnega razmerja
Postopek lahko po besedah Vrtačnikove sprožijo kadar koli
po prenehanju zavarovanja na podlagi delovnega razmerja
oz. po poteku odpovednega roka, če želijo vložiti zahtevek
za denarno nadomestilo, pa se morajo prijaviti in zahtevek
vložiti najpozneje v roku 30 dni po prenehanju delovnega
razmerja. Kdor bo ta rok zamudil, se mu bo skupna dolžina
prejemanja nadomestila skrajšala za koledarske dneve, ki
pretečejo od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva
vložitve zahteve. Vloga za uveljavitev pravice do denarnega
nadomestila se izpolni in odda ob prijavi v evidenco
brezposelnih.
Na zavodu vsem, ki želijo denarno nadomestilo, svetujejo,

da imajo ob prijavi s seboj kopijo odpovedi pogodbe o
zaposlitvi z razvidno vročitvijo in potrdilo o višini plače,
če je bila oseba v zadnjih osmih mesecih prejemnik
bolniškega nadomestila.
Za uveljavljanje davčne olajšave je medtem v skladu z
zakonom o dohodnini treba predložiti davčno številko
in EMŠO družinskega člana, za katerega se ta olajšava
uveljavlja.

Vsakdo si sam uredi zdravstveno zavarovanje
Vrtačnikova je opozorila še, da si mora vsakdo zdravstveno
zavarovanje do prejema odločbe o denarnem nadomestilu
urediti sam na Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS). Po prejemu odločbe o priznanju pravice
do denarnega nadomestila pa se na enoti oziroma izpostavi
ZZZS odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavi
morebitno vračilo vplačanega prispevka.

Povpraševanje veliko
Na vprašanje, kakšne so možnosti tega specifičnega
kadra ( pilotov in kabinskega osebja) za zaposlitev, je
Vrtačnikova odvrnila, da bo na to mogoče odgovoriti šele,
ko bodo s prijavljenimi osebami pripravili zaposlitvene
cilje in karierne načrte ter migracijo iskanja. V EU sicer
obstaja povpraševanje po tem kadru. Hiter pregled kaže,
da je v mreži evropskih služb za zaposlovanje (Eures)
skoraj 600 mest, od tega polovica z evropsko zastavico,
največ pa v Veliki Britaniji. Tovrstna dela je mogoče
iskati tudi prek portalov Aviation CV in Airline Crew Jobs
Europe ter družbenih omrežij, kot je linkedin. Delovna
mesta so denimo odprta v letalskih prevoznikih Easyjet,
Etihad, Ryanair, British Airways, Virgin Atlantic, Qatar
Airways.
Adrijini delavci so sicer ostali tudi brez četrtine plače za
avgust in plače za september ter dnevnic za oba meseca,
je za STA potrdil Marko Kastelic iz Sindikata prometnih
pilotov Slovenije. Nekateri mediji poročajo, da jim
lastnik letalskega prevoznika, nemški sklad 4K Invest,
tudi ni poravnal socialnih prispevkov. Plače in socialni
prispevki sicer sodijo pod prednostne terjatve, torej
terjatve, ki so iz stečajne mase poplačane pred ostalimi
terjatvami.
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POSLOVNI RAZGLEDI SAŠA REGIJE,
11. 12. 2019

BREZPLAČNA
USPOSABLJANJA ZA
ZAPOSLENE
Ali se v podjetju/organizaciji soočate z organizacijskimi,
kadrovskimi, tehnološkimi spremembami in vaši
zaposleni potrebujejo nova znanja ter kompetence, da
ohranjajo zaposljivost?
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– Zavod Martin Krpan (krepitev komunikacijskih veščin,
projektno delo, team-buildingi),
– Jezikovna šola Berlitz in Jezikovna akademija (jezikovni
tečaji ANG, NEM, ITA, FRA, ŠPA, KIT, RU),
– Marta Haidi Regoršek, germanistka,
– Boris Koprivnikar, svetovalec za digitalno transformacijo,
– Go-tečaji/Go-inštrukcije z ekipo vrhunskih izvajalcev za
računalniške tečaje idr.,
– Staš Žnidar, strokovnjak na področju psihoterapije in
učinkovitih delovnih odnosov,
– Petra Škarja, motivatorka in avtorica številnih knjig,
– Rok Urbanc, ekspert za izvajanje računalniških
in digitalnih usposabljanj, sodelovanje z ljudskimi
univerzami (LURA, LUC, LUV, SMERI …)

Zaposlenim brezplačno ponujamo načrtovanje nadaljnjega
razvoja kariere s celovito podporo v motiviranju in
usposabljanju, saj je slednje v obdobju 2019 – 2022
sofinancirano v okviru projekta »SPIN (vzhodna kohezijska
regija)« s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz
Evropskega socialnega sklada.
Projektne aktivnosti ponujajo zaposlenim vrhunsko
priložnost za razvijanje veščin in kompetenc prihodnosti,
ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe novih
delovnih mest. Vsebinski sklopi, moduli se ustrezno
prilagodijo in dopolnijo glede na zaznane potrebe vaših
zaposlenih in podjetja.
Izpostavljene prednosti projekta: 100 ur brezplačnih
usposabljanj za zaposlene; optimizacija stroškov podjetja
za izobraževanje; izvajanje aktivnosti na sedežu podjetja;
možnost izbire vsebin; odprtost glede ciljnih skupin (brez
omejitev glede starosti in izobrazbe).
Največ povpraševanja je po znanju tujih jezikov (angleščina,
nemščina, ruščina, španščina), računalniških kompetencah
(računalniška znanja na vseh stopnjah, specializirane
digitalne vsebine – Photoshop, izdelava spletnih strani
v HTML, WordPress), socialnih kompetencah (poslovna
komunikacija, programi vodenja, mentorstva) in tudi
delovno specifičnih kompetencah.
Pri izvajanju usposabljanj sodelujemo z vrhunskimi izvajalci,
kot so:
– Zavod Delta – Edvard Kadič, SŠGZ
– mag. Franci Kotnik,
– PromoVita - Helena Žitnik (razvijanje mehkih kompetenc
prihodnosti),

Foto utrinek iz motivacijske delavnice s Petro Škarja.

Vsebine usposabljanj in izvajalci se lahko prilagodijo
željam, potrebam vaših zaposlenih, podjetju in zahtevam
delovnega procesa. Projekt izvajamo po celotni vzhodni
kohezijski regiji, vključujemo tako posameznike kot
celotne organizacije. Izredno dobro sodelujemo tako s
podjetji kot tudi ZRSZ-ji po celotni regiji. Ravno podjetja
so izkazala velik interes za vključevanje v projekt, saj
v tem vidijo odlično priložnost za razvoj kompetenc
zaposlenih, ki so potrebne za prilaganje in usvajanje
novih ali prenovljenih delovnih procesov.
Število mest je omejeno na 1600 vključenih oseb v
aktivnosti razvoja kariere in 1280 oseb v usposabljanja
do junija 2020. Že do konca novembra 2019 je bilo v
projekt vključenih več kot 600 oseb, zato si s pravočasnim
kontaktom dvignite reference in omogočite zaposlenim
karierni razvoj.
Pisarna SPIN Velenje 064 250 056 | Pisarna SPIN Celje
064 208 220 | http://www.invel.si/spin
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NAŠ ČAS, 11. 2. 2020

OGLED DOBRE
PRAKSE PROJEKTA
SPIN-KRVS
V prostorih Gaudeamusa v Velenju je danes zvečer potekal
ogled dobre prakse projekta SPIN – KRVS, ki pripravlja in
izvaja projekte Evropske unije s področja izobraževanja in
usposabljanja. Vodilni partner INVEL Inkubator za razvoj
podjetništva, d. o. o., je v sodelovanju s povabljenimi
gosti (predstavniki ciljnih skupin projekta in organizacij)
predstavil dosedanje izkušnje, dosežene rezultate in učinke
projekta SPIN v širšem okolju. V projekt SPIN – KRVS je
vključenih več kot 1.200 zaposlenih, od tega 268 oseb z
ohranjeno zaposlitvijo in opravljenih 9.970 ur usposabljanj
za pridobivanje dodatnih znanj/kompetenc za večjo
zaposljivost in bolj učinkovit nastop na trgu dela.

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI,
INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD
REPUBLIKE SLOVENIJE, 17. 2. 2020

OGLED DOBRIH PRAKS
IZVAJANJA EVROPSKIH
PROJEKTOV V
PODJETJIH INVEL,
IMPOL IN ODELO
SLOVENIJA
V torek, 11. 2. 2020 so si predstavniki sklada in
sorodnih institucij ogledali tri primere dobre
prakse projektov sofinanciranih iz Evropskega
socialnega sklada s področja usposabljanja
in izobraževanja v podjetjih Invel, Impol in
Odelo Slovenija.
Poleg predstavnikov sklada so se ogleda dobrih praks
udeležili tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Centra za poklicno
izobraževanje, Andragoškega centra Slovenije in Službe
vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Podjetje Invel, Inkubator za razvoj podjetništva,
d.o.o. iz Velenja skupaj s partnerji izvaja projekt
“Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo
zaposlitve v ukrepe na trgu dela – SPIN” za vzhodno
kohezijsko regijo. Direktorica Invela, dr. Selma Filipančič
Jenko, je predstavila osnovne podatke o že doseženih
rezultatih projekta SPIN. V projekt SPIN je vključenih
več kot 1200 zaposlenih, od tega 268 oseb z ohranjeno
zaposlitvijo in opravljenih 9970 ur usposabljanj za
pridobivanje dodatnih znanj/kompetenc za večjo
zaposljivost in bolj učinkovit nastop na trgu dela.

Ogled dobrih praks, foto: Invel, d. o. o.

Svojo izkušnjo z udeležbo na izobraževanjih v okviru
projekta sta delili tudi dve udeleženki. O primeru
sodelovanja pri izobraževanju v podjetju, ki je v procesu
prestrukturiranja in reorganizacije, je spregovoril
še Mitja Tašler, direktor TEŠ, d. o. o. Z izobraževanji
s pomočjo sredstev projekta SPIN želijo izboljšati
organizacijsko klimo. Mag. Franci Kotnik, direktor SŠGZ,
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je predstavil vlogo gospodarske zbornice kot mosta med
izvajalcem projekta Invel d.o.o. in posameznimi podjetji.

Ogled dobrih praks, foto: Invel, d. o. o.

Direktorica Impolovega kadrovskega podjeja
Kadring, d. o. o., Nina Potočnik, je predstavila
strateško pozicioniranje HRM, ki ga vodijo za
celotno skupino Impol.
Impol je aktivno vključen v izvajanje projektov
Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje
delovne sile (ASI) in Kompetenčni centri za
razvoj kadrov (KOC). V diskusiji so si udeleženci
izmenjali izkušnje, pozitivne vidike in priložnosti
za izboljšavo pri izvajanju projektov, kar bo zelo
koristno pri pripravi novih programov ASI in KOC
za finančno perspektivo 2021–2027.
V podjetju Odelo Slovenija, d. o. o., so si
udeleženci ogledali primer vitke proizvodnje
(proces izdelave zadnjih luči za avtomobile
višjega cenovnega razreda (BMW, Mercedes Benz,
Porcsche)). V proizvodnji so bila predstavljena tudi
video navodila, ki so za uporabnike – zaposlene
v proizvodnji, bolj enostavna in uporabna kot
podrobna papirnata navodila na papirju. Zaposleni
lahko zato prej usvojijo znanje za delo na novem
stroju. Vodja kadrovske službe Leonida Bončina
in skrbnica pilotnega projekta ASI, Sara Košič, sta
predstavili vlogo kadrovske službe v mednarodnem
podjetju. V času visoke gospodarske rasti so
tedensko zaposlovali tudi od 40–50 novih ljudi,
kar je predstavljalo velik izziv. Izdelali so poseben
tridnevni uvajalni program izobraževanja preden
je lahko novozaposleni vstopil v proizvodnjo,
kjer je nadaljeval s praktičnim uvajanjem. Ogled
dobrih praks bo pripomogel k boljšemu izvajanju
obstoječih projektov in pri izboljšavah bodočih
javnih razpisov ter pri pripravi programov SPIN,
ASI in KOC za finančno perspektivo 2021–2027.
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BROŠURA ŠTIČIŠČA NOVUS, MAJ 2020

PROJEKT SPINKRVS 2019-2020
IN RAZVIJANJE
KOMPETENC
PRIHODNOSTI ZA
VEČJO ZAPOSLJIVOST
V ČASU TRAJANJA
EPIDEMIJE KORONA
VIRUSA
Društvo NOVUS je neprofitna organizacija, ki razvija
socialne programe in zagotavlja brezplačne storitve
za ranljive skupine prebivalstva (socialno ogrožene,
starejše, invalide, ranljive zaposlene, zaposlene,
katerih zaposlitev je ogrožena, brezposelne osebe,
mlade). Kot projektni partner smo v vzhodni kohezijski
regiji maja 2019 pričeli izvajati Projekt SPIN, ki
omogoča zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena
celovito brezplačno podporo, da razvijajo veščine in
kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in
uspešnost zasedbe delovnih mest.
Koronavirus je v veliki meri ustavil svet. Z
razglasitvijo epidemije v Sloveniji se je naše
vsakdanje življenje korenito spremenilo. Z
zaprtjem vrtcev, šol in izobraževalnih organizacij
pa se je ustavilo tudi gospodarstvo. V projektu
SPIN-KRVS smo tako s 16. 3. 2020 preklicali izvedbo
kar 26 SPIN usposabljanj, pod posebnimi pogoji so
se izvajale le posamične individualne obravnave.
Sestanki in komunikacija se je prestavila v digitalni
svet, v mesecu maju 2020 pa se bodo tudi SPIN-ova
usposabljanja pričela izvajati v e-obliki.
Projekt SPIN-KRVS omogoča celovito brezplačno
podporo zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena,
da razvijajo veščine in kompetence prihodnosti, ki
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povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe delovnih
mest. V času razglašene epidemije se je pokazalo,
da bo naša prihodnost v veliki meri zaznamovana
digitalno. Večina dnevnih aktivnosti, ki smo jih lahko
pred tem opravljali v živo na terenu se je preselila na
online komunikacijo, ki je čez noč postala nujnost
in ne le opcija. Tako smo tudi v projektu SPIN-KRVS
številne sestanke in aktivnosti preselili v razne e-oblike
komunikacije. Skype in Zoom sta postala čez noč naš
vsakdan.
S 30. 4. 2020 smo dobili odobreno tudi izvajanje SPIN
usposabljanj v e-obliki za ves čas trajanja epidemije
korona virusa. Prva e-usposabljanja bomo izvajali za
udeležence nekaterih jezikovnih usposabljanj, ki so bili
zaradi izrednih razmer preklicani. Zbiramo pa že prijave
za nova #spin usposabljanja, ki bodo potekala tako
v online obliki kot fizični (ob upoštevanju varnostnih
ukrepov).
V brezplačnih SPIN usposabljanjih zaposleni pridobivajo
naslednje kompetence, ki so nujno potrebne za zasedbo
delovnih mest v prihodnosti:
- MEHKE KOMPETENCE PRIHODNOSTI (komunikacija,
mehke veščine dela z ljudmi, pogajalske spretnosti,
ustvarjalno razmišljanje, upravljanje z ljudmi/časom,
čustvena inteligenca idr.)
- DIGITALNE IN TEHNIČNE KOMPETENCE (MS
Office programi, oblikovanje, digitalni marketing,
programiranje v različnih jezikih, spletna socialna
omrežja, izdelava spletnih strani, projekcijsko
mapiranje, 3D ustvarjanje, filmska videoprodukcija idr.)
- druge kompetence (tuji jeziki - osnovni, nadaljevalni,
ekspertni (ANG, NEM, ITA, FRA, ŠPA, KIT, RU), zakonodaja
(priprave na strokovne izpite), priprave na NPK idr.)
Usposabljanja so glede na zasnovan kompetenčni
model sestavljana iz različnih vsebinskih sklopov, ki se
znotraj delijo na module. Sofinancira se minimalno 16
in maksimalno 100 ur usposabljanja.
Že doseženi rezultati:
- več kot 800 oseb z zaključenimi aktivnostmi razvoja
kariere in individualnimi kariernimi načrti
- več kot 300 oseb z že zaključenimi usposabljanji SPIN
- 170 oseb z ohranjeno ali novo zaposlitvijo po zaključku
usposabljanj
Poti do znanja in kompetenc za zasedbo delovnim mest
so s SPIN-om preprosta.

SOBOŠKE NOVICE, 15. 6. 2020
Aleksandra Grah

VAM GROZI
IZGUBA SLUŽBE?
S projektom SPIN vključujejo in spodbujajo
ljudi, ki jim grozi, da bodo izgubili zaposlitev.
Projekt so februarja letos začeli intenzivno izvajati
tudi v Murski Soboti. Projektne aktivnosti na našem
območju izvaja Društvo za razvoj človeških virov in
socialnih programov NOVUS pod okriljem vodilnega
partnerja Invel. Strokovna sodelavka Lea Golub, ki
projekt SPIN izvaja v Pomurju, in sicer v prostorih
Ljudske univerze v Murski Soboti, pove, da z njim želijo
pomagati udeležencem in jih usposobiti, da bodo
aktivno pristopili k načrtovanju in razvoju svoje kariere
skladno s potrebami delodajalcev na trgu dela. Sočasno
udeleženci razvijajo veščine in tehnike, ki jim olajšajo
sprejemanje sprememb v delovnem procesu ter razvoj
kompetenc, ki so potrebne za določeno delo. Program
usposabljanj torej na eni strani pripomore k večji stopnji
zaposljivosti, na drugi pa zmanjša tveganje prehoda v
brezposelnost. Aktivnosti potekajo v dveh zaporednih
sklopih, in sicer kot razvoj kariere in razvoj kompetenc.

Prvi pozitivni rezultati
Med izobraževanja spadajo treningi komunikacijskih
veščin, tečaji računalništva in tujih jezikov, usposabljanja
s področja marketinga in vodenja itd. Najpogosteje
izvajajo t. i. SPIN akademijo, ki predstavlja osnovno
kombinacijo večine ponujenih usposabljanj za lažji,
uspešnejši in učinkovitejši nastop na trgu dela. Čeprav se
je projekt v Murski Soboti šele začel, že beležijo pozitivne
odzive udeleženk in udeležencev. Tako udeleženka
Tina pove: »O tem, o čemer smo se pogovarjali na
motivacijski delavnici, sem vedela marsikaj. Bilo je
nadvse koristno ponoviti to znanje, se zamisliti o sebi,
svojem delu in življenju ter dobiti dodatno motivacijo
za uresničitev zastavljenih ciljev. Motivacijska delavnica
z nadvse motivirano predavateljico Leo je vsebino
odlično predstavila, predavateljica pa se je z nami
tudi pogovorila. Bila sem stoodstotno motivirana in
hvaležna sem za to izkušnjo.« Z izvajanjem projekta
SPIN v Murski Soboti imajo tudi ljudje v Pomurju na
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Lea V Golub (Spinova predavateljica), foto: Invel, d. o. o.

voljo usposabljanja, ki jim bolj široko odprejo vrata do
učinkovitega vstopa na trg dela. Že so zabeležili tudi prve
pozitivne rezultate, ki so jih udeleženci, vključeni v projekt,
dosegli na svojih poslovnih področjih.
Med izobraževanja spadajo treningi komunikacijskih veščin,
tečaji računalništva in tujih jezikov, usposabljanja s področja
marketinga in vodenja itd.

V mesecu septembru smo, skladno s programom
reorganizacije, izvedli vročitve odpovedi
delavcem, ki so bili v programu opredeljeni za
odhod v drugi fazi. Tako kot v prvi fazi – delavec,
ki je prejel odpoved, ostaja v delovnem razmerju
pri delodajalcu do izteka odpovednega roka,
z zadnjo plačo pa mu bo delodajalec izplačal
tudi z zakonom pripadajočo odpravnino.
Zaposleni, ki se želijo po zaključku delovnega
razmerja prijaviti na zavodu za zaposlovanje,
se morajo v roku 3 delovnih dni od prejema
odpovedi prijaviti na zavod v evidenco iskalcev
zaposlitve.
Ob tej priložnosti bi želela predstaviti poročilo,
ki ga je pripravila ga. Katarina Podkrižnik
Smagaj iz podjetja INVEL, d.o.o., ki je s svojimi
sodelavkami pri nas izvajala podporni program
usposabljanj, znotraj katerih so lahko presežni
delavci pridobili podporo ter nove kompetence
za učinkovit nastop na trgu dela. V ta program
so se lahko vključili vsi presežni delavci (prva
in druga faza).

Projekt SPIN v podjetju Steklarna Rogaška
Udeleženci Spin akademije Murska Sobota, foto: Invel, d. o. o.

V mesecih juniju in juliju smo izvajali v okviru
projekta SPIN aktivnosti s presežnimi delavci
skupine Steklarna Rogaška. Pred pričetkom
vročitev odpovedi pogodb o zaposlitvi je
izvedlo podjetje Invel, d. o. o. strokovni
posvet za vodje, katerega osnovni namen
je bilo opolnomočenje za zmožnost čim
bolj učinkovitega podajanja informacij o
odpovedih in načinu komunikacije delovanja
s presežnimi delavci v času odpovednega
roka. 5. 6. 2020 je podjetje Invel, do.o. skupaj s
kadrovsko službo in zavodom za zaposlovanje
pričelo z informativno delavnico, kjer so
delavci pridobili informacije o svojih nadaljnjih
pravicah in obveznostih, načinu in postopku
prijave na zavod ter programu SPIN akademije.
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Delavnice se je udeležilo 61 oseb. Temu sta sledili
motivacijska delavnica in individualno karierno svetovanje,
za katerega se je odločilo 31 delavcev. V sklopu navedenega
so delavci v individualnih razgovorih s svetovalkami
podjetja Invel, d. o. o., oblikovali svoj lasten karierni načrt,
25 delavcev je nato nadaljevalo z aktivnostmi sklopa Razvoj
kompetenc v sklopu 100-urnega programa Spin akademija.
Program se je izvajal od 23. 6. 2020 v prostorih Šolskega
centra Rogaška Slatina. Z usposabljanjem so udeleženci
pridobi manjkajoče kompetence za hitrejši prehod na
nova delovna mesta oziroma v novo zaposlitev. Program je
namenjen krepitvi kariernih, komunikacijskih in digitalnih
kompetenc. Osnovni namen programa je pomagati
udeležencem in jih usposobiti, da bodo aktivno pristopili
k načrtovanju in razvoju svoje kariere, skladno s potrebami
delodajalcev na trgu dela. Sočasno udeleženci razvijajo
veščine in tehnike, ki jim nadalje olajšajo sprejemanje
sprememb v delovnem procesu ter razvoj kompetenc,
ki so potrebne za določeno delo. V sklopu usposabljanja
sta bila prisotna tudi dva strokovnjaka, in sicer Boris
Koprivnikar za področje digitalizacije – udeleženci so
dobili celosten vpogled v razumevanje in pomen uporabe
digitalnih tehnologij, ter strokovna sodelavka Adrijana
Krajnc s kadrovske agencije Workforce (Slovenija), ki je
udeležencem predstavila lastnosti agencijskega dela in
možnosti sodelovanja pri načrtovanju poklicne poti.

Steklarna Rogaška Slatina, foto: Invel, d. o. o.

Zaposleni, ki se želijo po zaključku delovnega
razmerja prijaviti na zavodu za zaposlovanje,
se morajo v roku treh delovnih dni od prejema
odpovedi prijaviti na zavod v evidenco iskalcev
zaposlitve.

Z izvajanjem projekta SPIN v skupini Steklarna
Rogaška je bila presežnim delavcem ponujena
možnost usposabljanj, ki jim bodo omogočila
bolj učinkovit vstop na trg dela. Vidni so že prvi
pozitivni rezultati, ki so jih udeleženci, vključeni v
projekt, dosegli na svojih poslovnih področjih. Že
tekom usposabljanja in le mesec dni po
zaključenem usposabljanju so štiri osebe pridobile
novo zaposlitev, dve osebi pa sta v zaključni fazi
dogovarjanj za novo službo.«

Udeleženci Spina Rogaška Slatina, foto: Invel, d. o. o.

Verjamem, da smo delavcem, ki so se vključili v projekt,
olajšali prehod iz skupine Rogaška ter jim s tem dali
nekaj energije za nov začetek.
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JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN
PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE,
15. 10. 2020

NA TISKOVNI KONFERENCI
PREDSTAVLJENI REZULTATI
IN UČINKI PROGRAMA SPIN
V sredo, 14. 10. 2020, je direktorica sklada Irena Kuntarič
Hribar sodelovala na novinarski konferenci na programu SPIN
–vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na
trgu dela, ki jo je pripravilo partnerstvo iz kohezijske regije
vzhodna Slovenija. Predstavljeni so bili rezultati in učinki
projekta, s poudarkom na zgodbah o uspehu, ki so se zgodile v
času širjenja novega korona virusa.
V času širjenja novega korona virusa se je projekt SPIN-KRVS
(Kohezijska regija Vzhodna Slovenija) izkazal kot učinkovita rešitev
za ohranjanje zaposlitve ali hitrejše prehajanje oseb, ki so pred
izgubo zaposlitve, v novo zaposlitev na trgu dela. SPIN s storitvami
za razvoj kariere in usposabljanji omogoča celovito brezplačno
podporo zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, da razvijajo
veščine in kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in
uspešnost zasedbe delovnih mest.

Spinova tiskovna konferenca, foto: Invel, d. o. o.

Direktorica je izpostavila, da nam je v času,
ko izvajamo projekt SPIN skupaj z obema
partnerstvoma, uspelo izvesti veliko
koristnih usposabljanj in izobraževanj, ki
so namenjena zaposlenimi pred izgubo
službe. Omogočili smo jim, da so pridobili
kompetence, ki jih potrebujejo za prehod
v novo zaposlitev ali za ohranitev
obstoječe. Odkar se izvaja program SPIN,
je bilo v usposabljanja vključenih že 1343
posameznikov iz celotne Slovenije, od
tega jih je 680 že zaključilo usposabljanja.
V vmesnem času smo se prilagodili novim
razmeram pri preprečevanju covid 19
in smo udeležencem omogočili tudi
usposabljanja preko spleta.

Spinova tiskovna konferenca, foto: Invel, d. o. o.
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Na predstavitvi je bil dan poudarek na zgodbah o uspehu,
ki so se zgodile v času širjenja novega korona virusa.
Konferenco je vodil mag. Franci Kotnik, direktor Savinjskošaleške gospodarske zbornice in predstavnik delodajalcev.
Dr. Selma Filipančič Jenko, vodja projekta, je predstavila
dosedanje izkušnje, dosežene rezultate in učinke projekta
SPIN na širše okolje. O uspešnem sodelovanju z Zavodom
RS za zaposlovanje je govorila mag. Alenka Rumbak,
direktorica Območne službe Celje, ki je izpostavila pozitivne
učinke sodelovanja pri vključevanju iskalcev zaposlitve in
presežnih delavcev podjetja Steklarna Rogaška, d. o. o. in
Steklarski Hram, d. o. o. v usposabljanja SPIN. Sledila je
predstavitev usposabljanj SPIN s strani mag. Sandre Bera,
predstavnice vodilnega partnerja iz podjetja Invel, d. o. o., s
poudarkom na izvajanju izobraževanj v času širitve novega
korona virusa ter izjavami sodelujočih deležnikov iz KRVS
in udeležencev usposabljanj SPIN, ki so se v času širitve
novega korona virusa izvajala v celotni regiji.

NAŠ ČAS, 22. 10. 2020
JASMINA ŠKARJA

Z NOVIM
ZNANJEM DO NOVE
ZAPOSLITVE
SPIN je program vključevanja oseb, ki so
pred izgubo zaposlitve oziroma je njihova
zaposlitev ogrožena. – V programu dobijo
brezposelni dodatne kompetence in znanje.–
Udeleženci razvijajo veščine in tehnike
za boljšo pripravljenost na spremembe, s
katerimi se spoprijemamo na delovnih mestih
14. oktobra je v Velenju potekala novinarska konferenca
SPIN za osebe, ki so pred izgubo zaposlitve v času
širjenja novega korona virusa. Konferenco je vodil
direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice in
predstavnik delodajalcev mag. Franci Kotnik, na njej
pa so sodelovale še vodja projekta dr. Selma Filipančič
Jenko, predstavnica vodilnega partnerja iz podjetja
Invel mag. Sandra Bera ter na daljavo še direktorica
Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in
invalidskega sklada Republike Slovenije Irena Kuntarič
Hribar ter direktorica celjske območne službe Zavoda
RS za zaposlovanje mag. Alenka Rumbak.

Spinova tiskovna konferenca, foto: Invel, d. o. o.

Projekt ponuja rešitev razvijanja novih znanj
prihodnosti
Da bi lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili
obstoječe delovno mesto, Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
izvaja program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo
zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Ta s sofinanciranjem
delavnic pomaga zaposlenim, da ohranijo zaposlitev
ali preidejo v novo zaposlitev. Projekt se je v času
širjenja novega virusa pokazal za učinkovito rešitev za
ohranjanje zaposlitve ali hitrejše prehajanje oseb, ki so
pred izgubo zaposlitve, v novo zaposlitev na trgu dela.
SPIN s storitvami za razvoj kariere in usposabljanji
omogoča celovito brezplačno podporo zaposlenim,
katerih zaposlitev je ogrožena, da razvijajo veščine in
kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in
uspešnost pri zasedbi delovnih mest.
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Prednost projekta je, da se prilagodijo posamezniku
Dr. Selma Filipančič Jenko je predstavila dosedanje
izkušnje, dosežene rezultate in učinke projekta
SPIN na širše okolje. Gre za uspešen projekt, ki
ga izvajajo dobro leto in ustreza današnjemu
času, času sprememb, ki od ljudi zahteva, da se
spremembam prilagajajo in lahko razvijajo svojo
kariero. »Prisotni smo na devetindvajsetih lokacijah
po Sloveniji in omogočamo vsem, da pridobijo
dodatna znanja. Do zdaj smo v projekt vključili 1200
udeležencev, ki so bili ob vstopu v projekt pred
izgubo zaposlitve, od tega je 981 oseb že dobilo
celostno podporo pri aktivnostih razvoja kariere
z izdelanim individualnim kariernim načrtom, 555
oseb pa je zaključilo usposabljanja SPIN. Prva faza je
namenjena razvoju kariere, v drugem delu govorimo
o razvoju kompetenc, pri čemer nudimo vse vrste
izobraževanj. Prednost projekta je, da se prilagodimo
posamezniku in podjetju, da ne pride do odpuščanj.
Ključno je prilagajanje spremembam. Vključujemo
sedeminštirideset učiteljev in predavateljev za
različne potrebe,« pojasni Filipančič Jenkova. Glede
prednosti pa doda, da gre za izobraževanja po želji
osebe. »Razvili smo e-izobraževanje, zato se bodo
prihodnja usposabljanja organizirala in izvajala v
kombinaciji v živo in/ali on-line, glede na potrebe
ciljne skupine in sprejetih ukrepov na nacionalni
ravni za preprečitev širjenja novega korona virusa.«

Spinova tiskovna konferenca, foto: Invel, d. o. o.

Znanje je ključ do uspeha
V nadaljevanju je Irena Kuntarič Hribar, direktorica
Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega
in invalidskega sklada Republike Slovenije,
predstavila pomen projekta za osebe, ki so pred
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izgubo zaposlitve. Projekt je namenjen ranljivim
skupinam in spodbujanju vključevanja oseb, ki
so pred izgubo zaposlitve, oziroma oseb, katerih
zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela. Z
nudenjem celovite podpore – v obliki informiranja,
motiviranja, kariernega svetovanja, različnih
usposabljanj in izobraževanj – bo osebam iz
ciljne skupine omogočen lažji prehod na nova
delovna mesta ali novo zaposlitev. Aktivnosti
programa bodo usmerjene v preprečevanje
njihovega prehoda v brezposelnost.« Žalosti me,
da prihaja do takšnih situacij, do izgube služb,
smo pa hkrati veseli, da je projekt uspešen in
ljudem pomaga ohraniti obstoječo zaposlitev
oziroma poiskati novo delo. Vlaganje v znanje
zaposlenih in brezposelnih je ključ do uspeha,
zato mislim, da bodo iz te krize izšli uspešno.
Naš ključni cilj je razvijanje kariere, pridobitev
potrebnih znanj, da ljudje obdržijo zaposlitev
oziroma lažje poiščejo novo. Želimo si, da bi
ljudje uporabili čim več znanja, da bi projekt
razširili,« je nadaljevala Kuntarič Hribarjeva.

Projekt je odličen primer preprečevanja
brezposelnosti
O uspešnem sodelovanju z Zavodom RS za
zaposlovanje je spregovorila mag. Alenka
Rumbak, direktorica Območne službe Celje, ki
je izpostavila pozitivne učinke sodelovanja pri
vključevanju iskalcev zaposlitve in presežnih
delavcev podjetja Steklarna Rogaška in
Steklarski Hram v usposabljanje. »Za nas je
pomembno, da smo imeli od lanskega do
letošnjega leta enajst predstavitev in dvesto
štiriinpetdeset iskalcev zaposlitve, še bolj pa to,
da smo lahko delodajalcem ponudili in pokazali
možnost projekta SPIN, ki so jo nekatera
podjetja z veseljem sprejela. Projekt je namreč
odličen primer preprečevanja brezposelnosti.
Želimo si, da bi prerasel v redno programsko
orodje Zavoda za zaposlovanje. Razmere na trgu
dela so težke, sploh, ker se bo brezposelnost
še stopnjevala,« je pojasnila Rumbakova.
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Ljudje, ki so doma, imajo več časa in volje za pridobivanje
novih znanj. Ključna je možnost izbire vsebin in vključitev
delodajalcev.

NOVI TEDNIK, 22. 10. 2020
LKK

Z INFORMACIJAMI
IN MOTIVIRANOSTJO
ZA OHRANITEV
DELOVNIH MEST

VELENJE – Sredi minulega tedna so partnerji
projekta Spin predstavili rezultate. Omenjeni
projekt osebam, katerih zaposlitve so ogrožene,
omogoča brezplačno podporo pri kariernem
razvoju in usposabljanja za pridobivanje znanj za
večjo zaposljivost in zanimivost na trgu dela.
Spinova tiskovna konferenca, foto: Invel, d. o. o.

Precejšnje je povpraševanje po znanju tujega
jezika
Sledila je predstavitev usposabljanj v SPIN-u, ki jo je
predstavila mag. Sandra Bera, strokovna sodelavka
v projektu, s poudarkom na izvajanju izobraževanj v
času širitve novega korona virusa, ki so se v času širitve
tega virusa izvajala v celotni regiji. »V zadnjem času je
precej povpraševanja po znanju tujih jezikov in tečajih
slovenskega jezika za priseljence. Tudi računalniški
programi, znanja s področja digitalnega marketinga so
zelo iskana. Trudimo se vsem udeležencem ponuditi
tisto, kar želijo, v želji po ohranjanju delovnih mest.
Nabor usposabljanj je velik, dobro so obiskane
motivacijske delavnice, precej se vključujejo v
usposabljanja in pridobivana komunikacijskih veščin,
znanja javnega nastopanja, tudi razvoj čustvene
inteligence je eno od področij prihodnosti,« je o
zgodbah, ki izpopolnjujejo in izobražujejo, pristavila
strokovna sodelavka v projektu, ki se še kako zaveda
pomena prilagajanja vsebin, ki postavljajo most do
razvoja posameznikov glede na potrebe skupine.
Projekt poteka dobro, vlaganje v znanje zaposlenih in
brezposelnih je ključ do uspeha.

V vzhodni kohezijski regiji dejavnost izvaja
projektno partnerstvo, ki ga sestavljajo tri
strokovne organizacije: Invel inkubator za razvoj
podjetništva, Društvo za razvoj človeških virov
in socialnih programov Novus in celjsko podjetje
Racio razvoj HR & M Consulting. Pri projektu
sodelujeta tudi Savinjsko-Šaleška gospodarska
zbornica in velenjska regijska organizacija
Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije.
V projekt je vključenih več kot 1.200 zaposlenih,
ki jim grozi izguba zaposlitve.
»V partnerstvu z brezplačnim obveščanjem,
motiviranjem, kariernim svetovanjem in z
usposabljanji sledimo cilju, da vsaj 400 osebam med
1.600 vključenimi omogočimo ohranitev delovnih
mest oziroma lažji prehod v novo zaposlitev,« je
dejala direktorica vodilnega partnerja, podjetja
Invel, Selma Filipančič Jenko.
Podporo programu je izrazila tudi Irena Kuntarič
Hribar, direktorica javnega štipendijskega,
razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada.
Kot je dejala, se je z namenom hitrejših prehodov
v nove zaposlitve projekt umestil tudi v katalog
aktivne politike zaposlovanj. Pri projektu že
nekaj časa zgledno sodeluje tudi republiški zavod
za zaposlovanje. Alenka Rumbak, direktorica
Območne službe Celje, je tokrat izpostavila
pozitivne učinke sodelovanja pri vključevanju
iskalcev zaposlitve in presežnih delavcev podjetij
Steklarna Rogaška in Steklarski Hram v projekt.
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SAVINJSKE NOVICE, 23. 2. 2020
JOŽE MIKLAVC

V VELENJU PREDSTAVILI
DOSEDANJE REZULTATE
PROJEKTA SPIN
Ohranjajo delovna mesta in lajšajo prehode v
nove zaposlitve
V sredo, 14. oktobra, so v Velenju na novinarski
konferenci predstavili dosedanje rezultate in učinke
projekta SPIN, ki osebam, katerih zaposlitve so ogrožene,
omogoča brezplačno podporo pri kariernem razvoju
in usposabljanju za pridobivanje kompetenc za večjo
zanesljivost in aktivnost na trgu dela. Vse aktivnosti v
projektu so za udeležence brezplačne, saj jih sofinancira
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.

INFORMIRANJE, MOTIVIRANJE,
SVETOVANJE IN USPOSABLJANJE

KARIERNO

Na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS)
projekt SPIN izvaja na javnem razpisu izbrani konzorcij,
ki ga sestavljajo: Invel, inkubator za razvoj podjetništva
iz Velenja, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih
programov Novus iz Velenja, Racio razvoj HR&M
Consulting, poslovno svetovanje iz Celja, Savinjskošaleška gospodarska zbornica in SKEI, regijska organizacija
Velenje. Cilj projekta na območju KRVS je z informiranjem,
motiviranjem, kariernim svetovanjem in usposabljanji
vsaj 400 osebam od 1.600 vključenih omogočiti ohranitev
delovnih mest oziroma lažji prehod v novo zaposlitev.

ZADOVOLJNI UDELEŽENCI IN DELODAJALCI
Dr. Selma Filipančič Jenko, direktorica podjetja Invel
in vodja projekta, je uvodoma predstavila dosedanje
izkušnje, rezultate in učinke projekta. Pri tem je izpostavila
zadovoljstvo udeležencev in delodajalcev, kar se odraža
v večjem povpraševanju po vključitvah od dejanskega
števila razpoložljivih mest.
PROJEKT UMEŠČEN V KATALOG AKTIVNE POLITIKE
ZAPOSLOVANJA
V nadaljevanju je direktorica Javnega štipendijskega,

Spinova tiskovna konferenca, foto: Invel, d.o.o.

razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada
Republike Slovenije Irena Kuntarič Hribar predstavila
pomen projekta za osebe, ki so pred izgubo zaposlitve.
Z namenom hitrejših prehodov v nove zaposlitve je bil
projekt umeščen v katalog aktivne politike zaposlovanja.

UČINKOVITA PRILAGODITEV IZOBRAŽEVANJ V ČASU
EPIDEMIJE
O uspešnem sodelovanju z zavodom za zaposlovanje
je spregovorila mag. Alenka Rumbak, direktorica
Območne službe Celje, ki je izpostavila pozitivne
učinke sodelovanja pri vključevanju iskalcev
zaposlitve in presežnih delavcev.
Sledila je predstavitev usposabljanj s strani mag.
Sandre Bera, strokovne sodelavke v projektu
iz podjetja Invel, ki je poudarila učinkovito
prilagoditev izvajanja izobraževanj v času
epidemije novega korona virusa. Predvajane so
bile tudi nekatere izjave udeležencev usposabljanj.
OKTOBRA ŽE PRESEŽEN MINIMUM IZVEDENIH
USPOSABLJANJ
V projektu SPIN je na območju KRVS vključenih več
kot 1.200 zaposlenih, ki so bili ob vključitvi pred
izgubo zaposlitve, od tega je 981 oseb že dobilo
celostno podporo pri aktivnostih razvoja kariere
z izdelanim individualnim kariernim načrtom,
555 oseb pa je (delno ali v celoti) zaključilo
usposabljanja. V mesecu oktobru bo že presežen
minimum 20.480 opravljenih ur usposabljanj, ki je
bil predviden za izvajanje usposabljanj do konca
junija 2022.
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VEČER, 27. 10. 2020
ROZMARI PETEK

POMOČ PROTI
BREZPOSELNOSTI
V regiji, ki jo čaka prestukturiranje, je pridobivanje novih
veščin dobrodošlo. Invel s partnerji ponuja brezplačna
izobraževanja v vzhodni kohezijski regiji
Velenjsko podjetje Invel je lani začelo izvajati
evropski projekt, namenjen tistim, ki jim bodisi
zaradi prenehanja poslovanja podjetja bodisi zaradi
njegovega prestrukturiranja grozi izguba zaposlitve.
Z vključitvijo v program Spin, ki ga izvaja skupaj s
partnerji, lahko ti brezplačno pridobijo nova znanja,
ki jim bodo pomagala obdržati službo ali pa koristila
pri iskanju nove.
Marijan iz Rogatca se je v začetku leta znašel na
seznamu presežnih delavcev Steklarne Rogaška. Pri
petdesetih letih ni videl nove priložnosti, dokler ga
niso seznanili s tem projektom. »Teme so bile zelo
zanimive: kako iskati delovna mesta, se uspešno
prijaviti in komunicirati z delodajalcem. Zanimiva
je bila tudi digitalizacija. Predvsem pa sem dobil
informacije, ki so mi pomagale do nove zaposlitve,«
opiše. Podobno je s Spinom do nove službe prišla
Darinka iz okolice Murske Sobote, ki se je znašla na
Boxmarkovem spisku presežnih delavcev. Z novimi
znanji je iz šivilje postala oskrbovalka na domu in s
tem prišla do nove službe.

Kako se izogniti zavodu
»Spin morda nima tako velikega vpliva na statistiko.
Pomembnejši se mi zdi drug vidik – da lahko
delavcem, ki so pred izgubo zaposlitve, ponudimo to
možnost. Običajno so ljudje, ki prihajajo na zavod za
zaposlovanje (ZZ), v krču, ne vidijo svetle prihodnosti,
imajo številna vprašanja,« naniza direktorica območne
službe ZZ v Celju Alenka Rumbak. »S tem projektom
je prehod v brezposelnost bistveno lažji, včasih pa
po njem človek sploh ne ostane brez dela. Zato se mi
zdi tak projekt odličen za preprečevanje dolgotrajne
brezposelnosti. Ljudi opogumlja, dobijo vizijo kako
naprej in predvsem nove kompetence, s katerimi

bistveno lažje najdejo novo zaposlitev in si na tak
način skrajšajo čas, ko so prijavljeni na zavodu. Mi
smo veseli vsakega, ki se zavodu lahko izogne,« je
še dodala.
»V projektu uporabnikom omogočamo, da v prvi
fazi pridobijo osnovna znanja za razvoj kariere, v
drugem delu pa razvijajo svoje kompetence. Vsak
je upravičen do sto ur izobraževanj, lahko tudi
različnih,« projekt natančneje opredeli direktorica
podjetja Invel dr. Selma Filipančič Jenko. »Za
kariero vemo, da jo je treba razvijati celo življenje.
Zgolj pridobljena izobrazba je za delovno mesto
bistveno premalo. Zato potrebujemo dodatna
znanja, sploh v času, ko so spremembe hitre, ko je
digitalizacija na pohodu in ko delodajalec to od nas
želi in pričakuje.«

Sandra Bera, dr. Selma Filipančič Jenko in Franci Kotnik,
foto: Invel, d. o. o.

Letos že povsem zasedeni
V letu dni so na osnovi potreb udeležencev razvili
110 izobraževanj – od učenja tujih jezikov, med
katerimi sta poleg najpogostejših tudi ruščina
in kitajščina (veliko je tudi zanimanje za učenje
slovenskega jezika), do osnov računalništva,
digitalizacije, programiranja, facebook marketinga
in celo znakovnega jezika.
»Vsak najde možnost zase, saj projekt ni vnaprej
zastavljen, temveč za vsakega vključenega najprej
naredimo karierni načrt, v katerem označimo
izobraževanja, ki jih potrebuje. Največkrat so
usklajena s potrebami delodajalca, če udeleženec
vidi, da ima v službi težave zaradi premalo
znanja,« Filipančič Jenkova. Trenutno je v projekt
vključenih 1200 ljudi iz vzhodne kohezijske regije (z
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izjemo Maribora z okolico, kjer imajo svoj projekt),
izobraževanja pa izvajajo na 29 lokacijah. »Tolikšna
vključitev je presenetila tudi nas. Cilj je bil, da do
konca leta 2022, dokler traja projekt, vključimo
1600 ljudi. Na čakalni listi jih imamo že 250, te bomo
vključili prihodnje leto.«

Vodilo jih je prestrukturiranje
Da je projekt razvilo velenjsko podjetje, ni naključje.
Grožnje z zaprtjem premogovnika, ponavljajoče se
napovedi odpuščanj (in zaposlovanj) v Gorenju …,
vse to je bil vzvod za pripravo projekta, ki sedaj
poteka po številnih občinah. »Dobro se zavedamo,
kje smo pred največjim izzivom, prestrukturiranjem.
Premogovnik bodo enkrat zaprli, tu bo ogromno
delavcev, ki jih bo treba z novimi znanji, novimi
kompetencami preusmeriti na druga področja,«
pravi direktorica.

Brezplačno do novih kompetenc
»Po drugi strani imamo prevladujoč delež
predelovalne industrije, kjer so prav tako potrebne
posodobitve. Če gledamo podatke iz bilanc podjetij,
je dodana vrednost v povprečju za petino manjša
od državnega povprečja. Če želimo ohranjati tudi ta
delovna mesta, moramo slediti novim trendom, kar
brez dodatnih kompetenc zaposlenih ne gre. In še,
če želimo v sklopu prestrukturiranja pridobiti nove
investitorje, moramo imeti kader, ki bo zaposljiv v
novih obratih,« je dodal direktor Savinjsko-šaleške
gospodarske zbornice Franci Kotnik.

Kdo se lahko vključi
V projekt, ki je za udeležence brezplačen, se lahko
vključijo tisti, ki jim teče odpovedni rok, ki se jim
izteka delo za določen čas ali če je iz dokumentacije
razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno.
Upravičeni do izobraževanj so tudi tisti, katerih
zaposlitev je ogrožena zaradi tehnoloških ali
organizacijskih sprememb in potrebujejo dodatna
znanja in kompetence za ohranitev zaposlitve.
»Takšen primer prestrukturiranja je denimo
v podjetih TEŠ ali Lek Prevalje, kjer bodo iz
proizvodnega obrata prešli v globalni logistični
center,« je podrobneje pojasnila Sandra Bera iz
podjetja Invel.

V času zaprtja zaradi korona ukrepov so tovrstna usposabljanja znova
zelo dobrodošla, čeprav zdaj potekajo na daljavo, foto: Invel, d. o. o.
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Izjave deležnikov

in udeležencev

O SPINU

» Nikoli ni prepozno za nov začetek. Z veliko dobre volje smo premagale vse ovire.
Hvala Sandra za vso pomoč, bili ste izjemni. «
ANITA ATELŠEK
Udeleženka e-usposabljanja Osnove Excel-a, februar 2021
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IRENA KUNTARIČ

Direktorica javnega, štipendijskega, razvojnega, preživninskega
in invalidskega sklada RS
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»Na začetku bi želela vse pozdraviti in se zahvaliti gostitelju/-ici za vabilo.
Lep pozdrav tudi novinarjem in ostalim gostom. Na kratko bi predstavila
projekt SPIN. Projekt se izvaja že od leta 2018 in je namenjen vključevanju
oseb, ki so pred izgubo zaposlitve in vključevanjem na trgu dela. Torej,
vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve in jih vključuje v ukrepe
na trgu dela. Projekt se izvaja z dvema partnerstvoma. Eno partnerstvo
je v Vzhodni kohezijski regiji. To je partnerstvo, s katerim imamo danes
novinarsko konferenco in drugo partnerstvo v zahodni kohezijski regiji.
Projekt se torej izvaja aktivno leto in pol. Za celotno obdobje izvajanja
programa so na voljo sredstva v višini štirih milijonov evrov. In v letošnjem
letu je bilo za ta projekt namenjenih nekaj več kot 1.600.000 evrov. Številke,
ki jih lahko izpostavimo in smo z njimi izredno zadovoljni so sledeče –
vključili smo 1.334 posameznikov iz celotne Slovenije, v letošnjem obdobju
je usposabljanja končalo že 680 slušateljev. Projekt je namenjen ranljivim
skupinam na trgu dela. Torej osebam, ki so pred izgubo zaposlitve, kjer se
lahko v podjetju dogaja marsikaj. To me žalosti in osebno bi si želela, da
takšnih zgodb ne bi bilo. Želela bi si delodajalce, ki nudijo polno zaposlitev
ter izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, tako kot počnejo v drugih
projektih, ki jih sicer izvaja sklad. S tem projektom uspešno omogočamo
pomoč pri iskanju nove službe oziroma pomoč pri ohranitvi obstoječe. Kot
je bilo danes že omenjeno s strani dr. Filipančič Jenko, smo se v začetku
leta zaradi kovid krize srečali z lockdownom, torej tudi z zaprtjem vseh
usposabljanj in izobraževanj. Tako smo poskušali skupaj z Ministerstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poiskati rešitev
in dejansko smo jo. Izobraževanja in usposabljanja smo prestavili na
splet. Obe partnerstvi sta se temu izjemno dobro prilagodili, tako z
različnimi videokonferenčnimi orodji kot dejansko tudi z implementacijo
izobraževanj. In tudi zaradi modernih tehnoloških in digitalnih orodij smo
prišli do te že prej omenjenih rezultatov. Če tega ne bi bilo, bi se dejansko
usposabljanja in izobraževanja v času zaprtja države v celoti ustavila.
Projekt poteka dobro. Tudi to je dobro, da se vsi skupaj zavedamo, da
je znanje ključ do uspeha. Torej vlaganje v znanje posameznikov, tako
brezposelnih kot tudi zaposlenih, je ključ do uspeha. In menim, da bomo
tudi na ta način v enem delu izšli iz te krize, v kateri smo se znašli vsi.«
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mag. ALENKA BROD

Direktorica, lastnica, svetovalka at Racio razvoj HR&M
Consulting d. o. o.
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»Racio razvoj HR&M Consulting kot partner v projektu SPIN izvaja
predvsem vlogo izobraževalca. Številni naši udeleženci se odločajo za zelo
širok nabor kompetenc, ki bi jih želeli v okviru svoje kariere še izboljšati.
Od tega, da gre za željo po razvoju znanj tujih jezikov, digitalnih znanj,
velika potreba se kaže pri razvoju kompetenc povezanih z medsebojnim
sodelovanjem, komunikacijo, reševanjem konfliktov. Pri ciljni skupini, ki
še danes zaseda delovno mesto vodij, se kaže visoka potreba tudi po
veščinah vodstvenih kompetenc. Zelo močna potreba, ki jo izkazujejo
predvsem delodajalci so tudi kompetence povezane s prenosom znanj,
mentorstvom in podobno. Verjamemo, da so številni udeleženci že dobili
priložnost izboljšanja svoje karierne poti. Mnogi od njih pa bodo seveda
s pomočjo tudi tega projekta imeli večje ali pa boljše priložnosti tudi za
izboljšanje le-te v prihodnosti. Verjamem, da nam bo do konca projekta
uspelo pri čim več ljudeh omogočiti samo poslanstvo projekta, torej –
biti pripravljeni na spremembe. Dejansko pa to vodi tudi do tega, da
bomo v vsakem trenutku imeli boljšo ali drugačno predvsem priložnost.«

ALENKA RUMBAK

Direktorica Zavoda RS za zaposlovanje,Območna služba Celje
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»Lepo pozdravljeni. Na Zavodu za zaposlovanje se že vrsto let srečujemo
s številnimi projekti in kadar je za projektom izvajalec, kot je Invel, d. o.
o., pa tudi Racio, d. o. o., ki sta naša dolgoletna partnerja, potem vemo,
da smo na dobri poti, da bodo rezultati, da bodo zadovoljni uporabniki,
da bodo dejansko vidni rezultati na trgu dela. Od lanskega leta pa do
letošnjega marca smo na enajstih predstavitvah sam projekt predstavili
254-im iskalcem zaposlitve. Še bolj pomemben se mi pa zdi ta drugi vidik,
ko smo lahko na terenu delodajalcem, ki so nas obveščali o napovedanih
presežkih, ponudili to možnost, in način, kako olajšati svojim delavcem,
ki so bili pred izgubo zaposlitve, prehod v brezposelnost. Tak primer smo
imeli s Steklarno Rogaška, ki je ob začetku leta napovedala prenehanje
zaposlitve do 200 delavcem. Ta številka je bila potem k sreči bistveno
manjša. Ampak vseeno. Ko smo vodstvu predstavili možnost projekta
SPIN, so z obema rokama zgrabili priložnost ter navezali stik z izvajalci
projekta, ki so se vključili v tem obdobju v delo s temi iskalci zaposlitve.
Običajno so ljudje ob vpisu v evidenco na zavod v nekakšnem krču. Ne
vidijo neke svetle prihodnosti, imajo številna vprašanja. Kadar pa je na
voljo tak projekt, ki nudi oporo osebam že v času odpovednega roka,
potem je ta prehod bistveno lažji. Včasih celo ne pride do njega. Ljudje
gredo naravnost v zaposlitev. Zato se mi zdi takšen projekt odličen
primer preprečevanja brezposelnosti, tudi dolgotrajne brezposelnosti.
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Ljudje se vpišejo v našo evidenco že opogumljeni, že z neko vizijo in
dodatnimi kompetencami in nato bistveno lažje iščejo novo zaposlitev,
se vključujejo v nadaljnja usposabljanja in druge programe aktivne
politike zaposlovanja in na ta način skrajšujejo svoj čas na zavodu.
Mi so veseli za vsakega, ki se zavodu lahko izogne, ki dobi takoj drugo
priložnost na trgu dela. In dejansko bi si želeli, da bi projekt, kot je SPIN,
zrasel v neko redno programsko orodje na Zavodu za zaposlovanje, ki bi
ponudilo vsakemu presežnemu delavcu poklicno oziroma karierno rasti.
Kot veste rezultati na trgu dela, razmere in statistika so v tem trenutku
sicer ugodni, pričakovanja pa ne tako. Namreč brezposelnost se bo še
povečevala. Brezposelnost je lahko tudi priložnost za vse tiste, ki se
znajdejo na zavodu. Da si vzamejo čas za razmislek o svoji poklicni poti,
da naredijo nekaj zase in za bolj kakovostno delo v prihodnje.«

DARJA GABRON

Vodja kadrovske službe iz podjetja Steklarne Rogaške, d.o.o.
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»Ko si pred nas postavim izziv, da bomo morali odpustiti večje število
delavcev, smo takoj začeli razmišljati, kako slednjim čim bolj olajšati
soočanje z novo nastalo situacijo. Na dejstvo, da je potrebno izvesti
program odpuščanj, nismo imeli vpliva. Imeli pa smo ga na to, kako bomo
to izpeljali. Povezali smo se z Zavodom za zaposlovanje ter podjetjem
Invel, ki je izkazovalo precej referenc na tem področju. Osnovni namen
je bil predvsem vzpodbuditi ter usposobiti presežne delavce, da bodo
aktivno pristopili k načrtovanju in razvoju svoje nadaljnje kariere
skladno s potrebami delodajalcev na trgu dela. Predvsem v tem, da smo
kot delodajalec lahko tako vodjem kot delavcem nudili pomoč in podporo
pri soočanju z eno najbolj stresnih situacij v življenju. Najprej je podjetje
Invel izvedlo strokovni posvet za vodje, katerega osnovni namen je bilo
njihovo opolnomočenje za zmožnost čim bolj učinkovitega podajanja
informacij o odpovedih in načinu komunikacije in ravnanja s presežnimi
delavci v času odpovednega roka. Presežni delavci pa so bili neposredno
po vročitvi odpovedi vključeni v vnaprej strokovno pripravljen program.
Pričeli so z informativno delavnico, na kateri so pridobili informacijo o
svojih nadaljnjih pravicah in obveznostih, načinu in postopku prijave na
zavodu za zaposlovanje ter programu Spin Akademije. V nadaljevanju so
se udeležili motivacijske delavnice s svetovalkami Invela, izdelali svoje
individualne karierne načrte ter pridobili nove kompetence za učinkovit
nastop na trgu dela. Na ta način smo delavcem skušali zagotoviti
maksimalno podporo pri urejanju administrativnih zadev, zmanjšanje
njihove psihološke obremenjenosti ter jim s krepitvijo kompetenc
pomagati, da se čim hitreje ter čim bolj učinkovito vključijo na trg dela.«
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MAŠA TAMŠE

Kadrovska specialistka iz podjetja Plastika Skaza, d.o.o.
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»V podjetju Plastika Skaza verjamemo, da je uspeh podjetja v naših
zaposlenih. Zato nenehno skrbimo za njihovo rast in razvoj na
delovnem mestu. Pri tem so seveda ključnega pomena izobraževanja
in usposabljanja. V projektu SPIN smo prepoznali priložnost, da naše
zaposlene vključimo v aktivnosti, kjer lahko pridobijo nova znanja in
kompetence, ki jim bodo pomagale pri upravljanju s spremembami tako v
poklicnem kot tudi v zasebnem življenju. Verjamemo, da je izobraževanje
pomembna investicija v zaposlene, ki hkrati krepi njihovo zavzetost
in zadovoljstvo ter je pomemben korak do ohranjanja zaposlitve.
Trenutno pri nas poteka že nadaljevalni tečaj, namenjen zaposlenim,
katerih materni jezik ni slovenščina, vendar je na delovnem mestu
nujno potreben ter nenazadnje pomemben za tkanje tudi medosebnih
odnosov. Za nadaljevalni tečaj smo se odločili, ker se je že po izvedbi
osnovnega pokazala večja povezanost med zaposlenimi. Tečaj je zanje
predstavljal povezovalno točko, preko katere so se skozi učenje dodatno
spoznali in okrepili povezanost znotraj ekipe.«

STANKO HABJANIČ

Udeleženec usposabljanja SPIN akademija v Murski Soboti
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»Usposabljanja v projektu SPIN so mi dala motivacijo in upanje, da
.
se bom pri svojih letih še zaposlila. S pridobljenim znanjem in z več
samozavesti mi je to zelo hitro uspelo.«

SUZANA ZADRAVEC

Udeleženka usposabljanja SPIN akademija v Murski Soboti
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»Usposabljanja v projektu SPIN so mi dala motivacijo in upanje, da
se bom pri svojih letih še zaposlila. S pridobljenim znanjem in z več
samozavesti mi je to zelo hitro uspelo.«

DARINKA MAROŠA

Udeleženka usposabljanja SPIN akademija v Murski Soboti

.Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»V SPIN akademiji sem spoznala različne oblike zaposlitve, kar mi je
omogočilo pridobitev zaposlitve kot oskrbovalka na domu.«
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MARIJAN BORŠIĆ

Udeleženec usposabljanja SPIN akademija
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»Sem Marijan Boršić iz Rogatca, star 50 let. Zaposlen sem bil v Steklarni
Rogaška, kjer sem po 23 letih dela postal presežni delavec. Vsakemu,
ki se najde v takšnemu položaju, se zastavi resno vprašanje: »Kako
naprej?« S strani bivšega delodajalca in zavoda za zaposlovanje, mi
je bilo ponujeno izobraževanje: »Kako do nove zaposlitve?« v projektu
Spin. Tako sem se srečal s svojimi sodelavci, ki jih je doletela enaka
usoda kot mene. V začetku so bile teme predavanj zame malo manj
zanimive, vendar vsekakor potrebne in koristne. V nadaljevanju pa se
je to spremenilo v zelo zanimivo. Naučil sem se poiskati prosta delovna
mesta, pripraviti vso potrebno dokumentacijo za uspešno prijavo na
prosto delavno mesto in seveda kako komunicirati z delodajalci. Zame
osebno je bilo najbolj zanimivo predavanje gospoda Borisa Koprivnikarja
na temo digitalizacije in s tem povezane prihodnosti. Z vsem usvojenim
znanjem in koristnimi informacijami mi je bilo vsekakor lažje najti novo
zaposlitev in z veseljem lahko povem, da sem že našel novo zaposlitev. Na
koncu bi se rad zahvalil v imenu celotne skupine predavateljici Katarini
Podkrižnik Smagaj za ves trud in dobro organizirano predavanje.«

BILJANA NOVAKOVIĆ

Udeleženka usposabljanja slovenščine za tujce
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»Jaz sem Biljana. Prihajam iz Bosne. Delam v podjetju Skaza v Velenju. V
projekt SPIN sem se vključila z namenom, da se bolje naučim slovenščino
in za lažje sporazumevanje v državi Sloveniji. Na prejšnjih delavnicah mi
je bil všeč odnos in želja profesorja, da nas čim boljše nauči slovenščino.
Od tečaja pričakujem, da se čim hitreje in čim boljše naučim slovenščino.«

NERMINA ĐULOVIĆ

Udeleženka usposabljanja slovenščine za tujce
Izjava za Spinovo novinarsko konferenco, 14. 10. 2020

»Jaz sem Nermina Đulović. Prihajam iz Bosne. Delam v podjetju Skaza.
V SPIN sem se vključila, ker se želim naučiti slovenski jezik, ker ga
potrebujem za življenje. Uvodne delavnice so mi bile všeč. Tudi tečaj je
zelo zanimiv. Vsakič se naučim nečasa novega.«
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Spin

USPOSABLJANJA

» Zelo zanimiva in poučna predavanja. Vseskozi smo bili motivirani za svoj cilj do zaposlitve.
Poučno predavanje pri obrazcih in pisanju prošenj, enako pri delu z računalnikom. Zahvala
za potrpežljivost in vsestransko pomoč. «
SONJA
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Spin usposabljanja
Pred začetkom usposabljanj se izvede uvodno
informativno in motivacijsko srečanje z individualno
izdelavo individualnih kariernih načrtov (IKN). Sledi
izvedba izbranih SPIN usposabljanj za razvoj kompetenc
v obsegu do 100 ur, s katerimi udeleženci razvijajo:
– MEHKE KOMPETENCE (sporazumevanje v tujih jezikih
(od A1 do C2), poslovna komunikacija, mehke veščine
dela z ljudmi, vodstvene veščine, čustvena inteligenca,
krepitev projektnega in timskega dala, upravljanje z
ljudmi idr.)
– DIGITALNE KOMPETENCE (razumevanje in uporaba
digitalnih tehnologij, MS Office programi, Google
orodja, e-poslovanje, videokonferenčna orodja, grafično
oblikovanje, digitalni marketing, spletna socialna
omrežja, storitve v oblakih, videoprodukcija, izdelava
spletnih strani, programiranje idr.)
– TEHNIČNE IN DRUGE KOMPETENCE PRIHODNOSTI
(podjetnost, projektno delo, orodja za načrtovanje in
optimizacijo dela/procesov, delovnoprocesne veščine,
strokovne veščine (zakonodaja, računovodstvo, priprava
na strokovne izpite) idr.).
Vsebine usposabljanj in izvajalci se prilagodijo potrebam
zaposlenih, podjetju in zahtevam delovnega procesa.
Usposabljanja se izvajajo fizično ali v e-obliki, v skladu
s smernicami in priporočili Nacionalnega Inštituta za
javno zdravje RS.
Trenuten nabor in aktualna SPIN usposabljanja si lahko
pogledate na https://invel.si/usposabljanja/ ali nam
sledite na FB profilu @SPINusposabljanja.

Nova znanja – nove priložnosti
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