
 
 
 

 
Projekt »Svetovanje za odrasle 2015« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Javni zavod Cene Štupar – 
Center za izobraževanje Ljubljana 
Linhartova 13, 1000 Ljubljana 
T: +386 1 234 44 21, F: +386 1 234 44 28 
www.cene-stupar.si, info@cene-stupar.si 
 

Ljubljana, 10. 9. 2015 
 
Spoštovani, 
v okviru Interkulturnega centra Cene Štupar - CILJ bomo izvedli 24-urno brezplačno delavnico za 
udeležence, ki so vključeni v projekt Svetovanje za odrasle 2015 v zavodu Cene Štupar – CILJ. 
 

Delavnica Vseživljenjske karierne orientacije , Učinkovit nastop na trgu dela, je vsebinsko 
prilagojena potrebam priseljencev, ki se soočajo z iskanjem zaposlitve v RS.  
 

O VSEBINI 
1. Predstavitev delavnice: uvodni razgovor z udeleženci, izmenjava mnenj in predlogov s strani 

udeležencev in dogovor o načinu dela. 
2. Vloga Zavoda RS za zaposlovanje: FB stran, spletna stran, karierno središče, INFO TOČKA ZA TUJCE. 
3. O osnovnih pravicah in dolžnostih brezposelnih: denarna socialna pomoč, izredna denarna pomoč, 

pomoč MOL-a, preverjanje zdravstvenega zavarovanja, ugodnosti za brezposelne, … 
4. Kompetence: ugotavljanje znanj udeležencev, urejanje dokazil o izobrazbi, ugotavljanje prednosti in 

ovir pri iskanju zaposlitve, spoznavanje samega sebe, … 
5. Možnosti vključevanja v slovensko družbo z udeležbo na brezplačnih izobraževanjih in kulturnih 

prireditvah: Mestna knjižnica Ljubljana, Data, Nefiks, Portal Znanja, ljudske univerze, muzeji, galerije … 
6. O Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. 
7. Priprava »teoretični del« življenjepisov, prijav in ponudb za delo. 
8. Predstavitev virov informacij - portalov, agencij, … 
9. Praktična priprava CV, vloge in ponudbe. 
10. Bonton – rokovanje, govor, upoštevanje medkulturnih razlik, ...  
11. Priprava in trening na zaposlitveni razgovor.  
12. Zaključek. 

 
Pričetek delavnice:  

torek, 29. 9. 2015 ob 17:00 v prostorih D'Placa na Dunajski 20, Ljubljana. 
 

URNIK: 
TOREK ČETRTEK 

17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
 
Prosimo, da na prvo srečanje prinesete izpolnjen vprašalnik, ki ste ga prejeli istočasno z vabilom. 
 
Kontakt:  
Lucija Lučić (030 646 919) 

 Alida Zagorc Šuligoj in Branka Bricl 
                                                                                                  organizatorki izobraževanja odraslih 
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