
 

REZULTATI PROJEKTA 
 

OBDOBJE od oktobra 2012 do 30. 6. 2013 
 

 V tem obdobju je potekalo temeljno usposabljanje strokovnih delavk za izvajanje 
postopkov ugotavljanja in vrednotenja na Andragoškem centru Slovenije. 
Usposobile smo se 2 svetovalki za vrednotenje in 1 informatorka. 

 V tem času smo skrbeli za promocijo modela UVNPZ Slovenj Gradec na naslednje 
načine: 

 objava aktualnih vsebin na spletnih straneh MOCIS-a in na Facebook  
profilu MOCIS-a, 

 na sedežu Mocis-a smo pripravili informacijski kotiček,  
 širšo javnost smo obveščali preko oglasov na kabelski televiziji in LED 

zaslonu  
 mesečna objava v  S Glasniku mestne občine Slovenj Gradec,  
 na portalu Moja občina.si in v časopisu S Glasnikj e izšel članek z naslovom 

" Ste se kdaj vprašali, kaj vse znate?" , 
 V mesecu maju smo predstavili projekt na stojnici v okviru Parade učenja. 
 Izdelava promocijskega materiala (zloženke, plakati, mape) 

 
 V tem obdobju smo izvedli 8 animacij v skupinah brezposelnih (zavod RUJ)  in 1 

animacijo za  osipnike. 
 Projekt UVNPZ smo predstavili strokovnim delavcem na ZRSZ, Urad za delo         

Velenje in strokovnim partnerjem Svetovalnega središča Koroška.  
 V postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in 

izkušenj smo v tem obdobju vključili 9 kandidatov, od tega jih s postopkom 
zaključilo 6. Vsi so prejeli potrdilo in mnenje o ugotovljenih kompetencah. 

 
OBDOBJE od  julija 2013 do 31. 12. 2013 
 

 V postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in 
izkušenj smo v tem obdobju vključili 14 kandidatov, od tega jih s postopkom 
zaključilo 13. Vsi so prejeli potrdilo in mnenje o ugotovljenih kompetencah. 

 Oglaševanje projekta na Radiu Center 
 Predstavitev projekta UVNPZ v okviru »Dnevov svetovalnih središč«  na stojnici 

in v kontaktni oddaji na Koroškem radiu. 
 Izvedli smo  eno animacijo za brezposelne (zavod RUJ)  in eno za osipnike 

 
OBDOBJE od  januarja 2014 do 31. 3. 2014 
 

 V postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in 
izkušenj smo v tem obdobju vključili 16 kandidatov, od tega jih s postopkom 
zaključilo 19. Vsi so prejeli potrdilo in mnenje o ugotovljenih kompetencah. 

 Oglaševanje projekta na Radiu Center 
 Izvedli smo dve animaciji in predstavitvi projekta za kandidate podjetja Grammer 

Automotive. 
 V postopek smo vključili 8 kandidatov podjetja Grammer Automotive. 



 Anketiranje strokovnih delavcev za vrednotenje, socialnih parterjev in 
udeležencev v postopkih vrednotenja. 

 Predstavitev rezultatov projekta na sedežu Mocis-a 
 Objava članka o rezultatih projekta v e-glasniku.  
 Prispevek o rezultatih projekta na Koroškem radiu 
 Sodelovanje s prispevkom na zaključni konferenci projekta UVNPZ 

 
PRESEŽKI PROJEKTA: 
 

 7 svetovancev pridobilo NPK 
 3 svetovanci so se vpisali v osnovno šolo za odrasle 
 3 svetovanke so se zaposlile 
 2 svetovanca sta se vpisala v srednješolsko izobraževanje 
 2 svetovanki sta se vpisali v višješolsko izobraževanje 

 
 

 


