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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Brezplačno do znanja
PLANET TV, 26.10.2016, DANES, 19:33
BLAŽ JARC (voditelj): Imate občutek, da v službi nikakor ne morete splezati na kašen višji
položaj, niste edini, sploh starejši imajo s tem veliko težav. V teh časih se je treba nenehno
prilagajati. Učiti. Pa bi se radi učili? Če ste stari nad 45 let in imate največ srednješolsko
izobrazbo se zdej lahko. Lahko se izpopolnjujete. Na 15-ih lokacijah po državi bodo v naslednjih
šest let potekala brezplačna svetovanja in izobraževanja. V prostorih šol in Ljudskih univerz.
Lahko se boste učili računalništva, tujih jezikov. Strokovnjaki se boste lahko pogovarjali o zdravju
na delovnem mestu, izboljševali svoje veščine v komuniciranju, motivaciji, se naučili reševati
konflikte in prilagajati spremembam.
ANJA CIGLARIČ (novinarka): 53 letna računovodkinja, ki ji do upokojitve manjka še dobrih 10 let
dobre ve kako je ponovno sesti v šolske klopi. Že ves mesec se uči angleščine, da bi lažje
komunicirala s strankami iz tujine.
MILENA JANEŽIUČ: Sedaj bomo imeli dvakrat na teden po tri šolske ure tako, da je kar
intenzivno, imamo vmes samo 5 minut pavze tako, da imamo tudi domače naloge.
CIGLARIČ: Ker starejšim zaposlenim velikokrat nimajo dovolj informacij, motivacije ali denarja da
bi si dodatna izobraževanja sploh privoščili so brezplačne delavnice odlična priložnost.
BOJAN HAJDINJAK: Pri 45 letih smo še mladi, bomo morali vsaj še 25 let delat moramo to
zavedanje, da se je treba izobraževati, treba vlagat vase tudi razširjat.
CIGLARIČ: In prav zato Mileni Janežič ni težko delati domačih nalog. Njeno znanje bodo na
koncu tudi ovrednotili.
JANEŽIČ: Tudi za naprej v končni fazi, če ostaneš brez službe je fino, da kaj znaš. Isto moraš
spremljat vse kar se dogaja z zvezi z računalniki, s pametnimi telefoni, z internetom in vsem tem.
CIGLARIČ: Da bi bili zaposleni na delovnem mestu bolj zadovoljni so se projektu pridružili tudi v
Velenjskem podjetju Skaza, ki se ukvarja s proizvodnjo plastike. Od dobrih 300 zaposlenih jih bo
delavnice obiskovalo okoli 50.
BARBARA KITEK (Skaza): Začeli smo s takšnimi motivacijskimi delavnicami in sedaj že
potekajo osebni, individualni razgovori z vsakim našim zaposlenim, ki si sam izbere katere
kompetence potrebuje.
CIGLARIČ: Vsebine bodo prilagajali znanjem posameznikov. V biotehničnem izobraževalnem
centru so izobraževanje ponudili svojim čistilkam. Odziv je neverjeten, pravijo.
JASNA KRŽIN STEPIŠNIK: Postanejo bolj samozavestni, zelo zadovoljni, počaščeni in nekako
večjo lojalnost izkazujejo.
CIGLARIČ: Zato je projekt vreden slabih 11,5 milijona evrov za katerega je petino denarja
prispevalo ministrstvo za izobraževanje, večino pa evropski socialni sklad, še kako dobrodošel.

