ZA DEJAVNOST ISIO IN ESS SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE
- DECEMBER 2020 Pozdravljeni, svetovalci v izobraževanju odraslih!
December je že praznično obarvan, a izobraževalci odraslih angažirano delamo, da bi s
svetovanjem in izobraževanjem dosegli vse odrasle, ki novo znanje potrebujejo tudi v teh
časih. Še vedno se soočamo z različnimi omejitvami in izzivi, povezanimi s Covid-19, ki
vplivajo na naše življenje in delo, a iz tedna v teden smo bolj vešči komunikacije preko IKT,
svetovanja in izobraževanja na daljavo.
V zadnjih letošnjih mesečnih informacijah v rubriki Aktualno objavljamo utrinke s
strokovnega dogodka Vrednotenje znanja zaposlenih, izkušnje in izzivi ter z delavnice za
uporabo svetovalnih pripomočkov za učenje učenja. Ponovno vas vabimo tudi k testiranju
svetovalnih pripomočkov.
Razvojna tema meseca decembra je namenjena predstavitvi Smernic za izvajanje svetovalne
dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba (2020) in predstavitvi novega evropskega
dokumenta Program znanj in spretnosti za Evropo (2020). V rubriki Iz prakse pa smo o
izkušnjah in rezultatih ob 15-letnici delovanja, vprašali še dve od petih središč ISIO, ki so letos
obeležila ta jubilej: Svetovalno središče Posavje in Svetovalno središče Ljubljana.

Srečno, zdravo in vse dobro v letu 2021
Ekipa Središča za svetovanje in vrednotenje na ACS
Mag. Tanja Vilič Klenovšek, vodja
MODRA MISEL
»Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati.«
(Albert Einstein)
PREMIKAJMO SE Z ZNANJEM IN S SVETOVANJEM ZA ZNANJE!

Operacijo delno financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

AKTUALNO
UTRINKI:
ESS strokovni dogodek 4. 12. 2020
Na Andragoškem centru smo 4. decembra 2020 v spletnem okolju orodja ZOOM izpeljali
strokovni dogodek z naslovom Vrednotenje znanja zaposlenih, izkušnje in izzivi, ki se ga je
udeležilo skoraj 90 udeležencev - predstavnikov prakse, stroke, politike in drugih deležnikov.

Strokovni dogodek smo organizirali v okviru projekta Strokovna podpora informativno
svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016 – 2022, ki ga
sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.
Dogodek je imel mednarodni pridih, saj smo gostili strokovnjaka CEDEFOP Ernesta Villalbo
Garcia, ki nam je predstavil evropski pogled na izzive vrednotenja znanja in spretnosti pri
odraslih. Izpostavil je, da ima učenje, ne glede na okolje, v katerem poteka, vrednost, tako za
posameznika, kot družbo zato je potrebno tudi formalno izobraževanje dopolniti z
vrednotenjem neformalno in priložnostno pridobljenih znanj.
Strokovne poglede na področju vrednotenja je podkrepil tudi z
ugotovitvami raziskave o postopkih vrednotenja v podjetjih
(CEDEFOP, 2014), ki so pokazale naslednje:
- vrednotenje znanja zaposlenih v podjetjih poteka v
glavnem za namen zaposlovanja, osebne rasti ter
načrtovanja razvoja zaposlenih
in kariernega
napredovanja,
- več truda je v postopke vrednotenja vloženo pri
vrednotenju znanj ključnega kadra,
- socialne kompetence so vedno bolj pomembne,
- prenosljivost izidov vrednotenja je velik izziv.
Poleg rezultatov raziskave so bili za nas pomembni tudi pogledi na trenutno stanje na
področju vrednotenja v Evropi ter izzivi za prihodnost. Ugotovljeno je namreč, da je v porastu
število strategij in postopkov, a z omejeno koordinacijo med sektorji. V porastu je tudi uporaba
sistemov nacionalnih poklicnih kvalifikacij v povezavi z vrednotenjem, medtem pa pogrešamo
vključitev drugih modelov vrednotenja.
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Ne moremo pa tudi mimo izzivov, kot so:
- postopke vrednotenja narediti dostopne vsem odraslim,
- poskrbeti za celovitost in koordinacijo področja,
- okrepiti učinkovitost svetovanja (outreach pristop),
- vključiti več ključnih deležnikov ter
- več analiz o stroških in učinkih postopkov vrednotenja.
V nadaljevanju je bil predstavljen praktični vidik postopkov vrednotenja za odrasle v okviru
projekta Svetovanje zaposlenim 2016–2022. Vera Mlinar (ACS) je predstavila rezultate
projekta v obdobju 2016 – 2020, s posebnim poudarkom na vrednotenju znanj in spretnosti
zaposlenih. Polona Knific (LU Jesenice) je predstavila izkušnje zaposlenih pri pripravi zbirne
mape, ki so izpostavili, da ta vpliva na dvig njihove motivacije, dvig samozavesti in spodbudo
za naprej. Prispevek je bil še posebej zanimiv iz dveh vidikov: prikaza prednosti rabe eportfolija ter prikaza pozitivnih učinkov oblikovanja tega skozi oči odraslih, ki so se v postopke
vrednotenja vključili. Tina Kržišnik (RIC Novo mesto) pa je predstavila projekt SoftSkills4EU,
katerega cilj je opredeliti ključne mehke veščine in spretnosti, potrebne v Evropi, razviti
strategijo in nova orodja za e-vrednotenje in e-učenje z uporabo koncepta digitalnih značk ter
omogočiti povezavo z Europass dokumenti. Razvito orodje za e-učenje in e-vrednotenje bo
dostopno tudi v slovenščini.
Sicer smo pa deležniki na področju, ki skrbimo tako za razvojno kot izvedbeno dimenzijo
vrednotenja, s prispevki dobili potrditev, da so temelji našega dela pravi in razmišljamo v pravo
smer!

Prispevki in zaključki strokovnega dogodka bodo dostopni na spletni strani ACS, povezavo
bomo poslali vsem udeležencem dogodka in vsem svetovalcem.
Več informacije dobite pri Veri Mlinar (vera.mlinar@acs.si)
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UTRINKI:
Usposabljanje za uporabo pripomočkov za učenje učenja
Pomembnost učenja učenja kot ključne kompetence vseživljenjskega učenja se je v letu 2020
še posebej izpostavila zaradi pandemije novega korona virusa. Kdor se zna učiti, lahko razvija
svoje zmožnosti in pridobiva znanje tudi v času mnogih omejitev, ki vplivajo na delovanje
izobraževalnega sistema. Strokovno gradivo Svetovalni pripomočki za učenje učenja, ki je izšlo
septembra 2020, je tako ujelo optimalen trenutek, ko ne le strokovna, ampak širša javnost
prepoznava pomen učinkovitega učenja in izbiranja ustreznih poti do njega.
Novo zbirko svetovalnih pripomočkov za učenje učenja je izkustveno spoznalo 25 udeleženk
usposabljanja, ki je v obsegu 8 pedagoških ur potekalo od 30. novembra do 7. decembra 2020.
Izvedle smo ga Bernarda Mori Rudolf iz MOCIS, Mojca Sikošek Penko iz CDI Univerzum in Alja
Gladek z ACS. V celoti je potekalo na spletu, vključevalo pa je predstavitve, individualno delo,
igro vlog v parih, diskusijo v skupinah in samostojno učenje.

Udeleženke so izrazile zadovoljstvo z vsebino, s preglednostjo, strukturo, z jasnostjo in
uporabnostjo nove zbirke, z raznolikostjo pripomočkov za različne ciljne skupine in različne
namene. Ob koncu so povzele, da potrebujejo sedaj predvsem čas, da se lahko v miru
sprehodijo skozi celotno gradivo, preizkusijo vse pripomočke, ki se jim zdijo zanimivi, in se v
nekatere, ki so nekoliko zahtevnejši, dodatno poglobijo.
Podale so tudi več predlogov za dodatno podporo, ki bi jim bila dobrodošla za strokovno
svetovalno delo na področju učenja učenja, med katerimi izpostavljamo naslednje:
• še več podobnih usposabljanj, ki omogočajo praktično preizkušanje
pripomočkov in metod,
• dobrodošle bi bile delavnice in srečanja svetovalcev za diskusijo in izmenjavo
dobrih praks in
• delavnice za dajanje povratnih informacij, interpretacijo rezultatov, vodenje
pogovora.
Novo strokovno gradivo bo na spletu v PDF obliki sredi decembra dostopno vsem svetovalcem.
Pripravljeno je že tudi v tiskani obliki, ki na ACS čaka na sprostitev ukrepov in razdelitev med
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vse svetovalce. Udeleženke usposabljanja ga bodo pomagale razširiti tako, da ga bodo
predstavile tudi drugim strokovnim sodelavcem v svojih konzorcijih, ki jim lahko svetovalni
pripomočki za učenje učenja pomagajo obogatiti njihovo delo v izobraževanju odraslih.
Pripravila Alja Gladek (alja.gladek@acs.si)

VABIMO:
Povabilo k testiranju e-pripomočka Učni tipi
V novem strokovnem gradivu Svetovalni pripomočki za učenje učenja so med 31 pripomočki
trije, ki so dostopni v tiskani in e-obliki: preprost in kratek Samoocenjevalni vprašalnik o
učenju, ki smo vam ga predstavili v prejšnjih e-novicah, in vprašalnika Učni tipi ter Učni stili.
Vsi trije so e-obliko dobili letos, ko je razvoj svetovanja na daljavo spodbudila in hkrati
zahtevala pandemija novega koronavirusa. Na usposabljanju za uporabo svetovalnih
pripomočkov za učenje učenja se teh pripomočkov nismo poglobljeno dotaknili, saj vam jih
lahko v preizkušanje - enega za drugim - ponudimo v e-novicah.
Tokrat vas vabimo k testni uporabi e-pripomočka Učni tipi. Vprašalnik nam pokaže, v kateri
učni tip spada odrasli: vizualni, avditivni ali kinestetični. Rezultati so namenjeni predvsem
seznanitvi odraslega s priporočili za učenje glede na njegov učni tip. Na koncu lahko rezultate
z interpretacijo shranimo ali natisnemo,
vključeno pa je tudi povabilo v svetovalna
središča s spletnimi povezavami. Odrasli
lahko vprašalnik rešijo samostojno, na
daljavo, lahko ga z objavo na spletu
uporabimo kot povabilo na svetovanje,
lahko pa je del poglobljenega svetovalnega
procesa. Vodila za interpretacijo najdete v
strokovnem gradivu Svetovalni pripomočki
za učenje učenja.
Veseli bomo povratne informacije o vaši testni izkušnji. Vabimo vas, da nam do 4. januarja
2021 na e-naslov alja.gladek@acs.si sporočite, če ste ali boste preizkusili e-vprašalnik Učni tipi,
da vam pošljemo kratko anketo v 1ka. Verjamemo, da bo reševanje vprašalnika prijetno in
zanimivo tudi za vas kot poznavalce tega področja.
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RAZVOJNA TEMA
SVETOVALNA DEJAVNOST V IO V JAVNI SLUŽBI
Zakon o izobraževanju odraslih-ZIO-1 (2018) je svetovalni dejavnosti v
IO prinesel dolgoročnejšo sistemsko umestitev, saj je umeščena v javno
službo. Na podlagi zakona so bile pripravljene in v juniju 2020 na
Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih sprejete Smernice za
izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba.
V prvem tednu decembra je bil s strani ministrice za izobraževanje,
znanost in šport podpisan Pravilnik o standardih in normativih v IO in v petek, 4. 12. 2020
tudi objavljen v Uradnem listu (UL, št. 180/2020). Pričakujemo, da bo javna služba
vzpostavljena s 1. 1. 2021. Pravilnik je podlaga za razmestitev števila svetovalcev v javni mreži
IO (javni službi) in podlaga za financiranje javne službe.
V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj bistvenih poudarkov s področja svetovalne
dejavnosti v IO.
Svetovalna dejavnost v IO se bo izvajala na treh področjih:
1. svetovanje za vključevanje in/ali nadaljevanje izobraževanja;
2. svetovanje za ugotavljanje in dokumentiranje in
3. svetovanje za samostojno učenje.

Slika: Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, 2020, str. 13

Novost bo, da se bo svetovanje za ugotavljanje in dokumentiranje izvajalo kot posebno
področje in kot takšno tudi spremljalo. Kakšno bo razmerje med posameznimi področji
svetovalne dejavnosti, se bo odločila vsaka organizacija posebej. Vsekakor bo organizacija
morala izvajati vse tri dejavnosti. Naše priporočilo je, da izhajate iz dosedanjega obsega
posamezne dejavnosti ISIO in SSU, pri ugotavljanju in dokumentiranju pa upoštevajte razvojne
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usmeritve iz izkušnje iz ESS projektov in priporočil na nacionalni ravni (umestitev tega področja
v javno mrežo bo omogočala sistematično in poglobljeno delo na tem področju).
Nekoliko drugačna bo tudi struktura nalog svetovalca v IO. Kot sklop nalog je posebej
opredeljeno informiranje, ki obsega kratke storitve, z do 15-minutnim informiranjem.
Nasvetovanje in svetovanje, daljše od 15 minut ostajata najpomembnejši del nalog svetovalca
in delež ur za neposredno svetovalno delo bo moral biti najmanj 50 % celotnega deleža vseh
svetovalcev na ravni organizacije (to je pogoj za financiranje dela svetovalca/cev). Neposredno
svetovalno delo se bo še naprej beležilo in natančno spremljalo.
Poleg neposrednega svetovalnega dela in informiranja so preostali sklopi nalog podobni. V
nadaljevanju pa navajamo vse:
1. neposredno svetovalno delo (priporočen obseg med 50 in 55 %);
2. informiranje (priporočen obseg med 5 in 10 %);
3. načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela (priporočen obseg
med 10 in 15 %);
4. razvojne naloge (priporočen obseg med 5 in 10 %);
5. sodelovanje in povezovanje znotraj in zunaj organizacije (priporočen obseg
med 5 in 10 %);
6. strokovno spopolnjevanje (priporočen obseg med 5 in 10 %).
Partnerstvo z organizacijami v lokalnem oziroma regionalnem okolju ostaja in sicer kot
strateško partnerstvo (oblikuje se Strateški svet). Priporočeno je, da se ga organizira regijsko.
V njem naj bodo zastopane vsaj sledeče organizacije:
– izvajalci drugih svetovalnih dejavnosti,
namenjenih odraslim,
– izobraževalne organizacije, ki izobražujejo tudi
odrasle,
– občine oziroma ustanovitelji javnih organizacij
za izobraževanje odraslih,
– območne enote zavoda za zaposlovanje,
– centri za socialno delo,
– razvojne agencije,
– knjižnice,
– nevladne organizacije, ki izvajajo storitve za odrasle,
– organizacije drugih socialnih partnerjev (delodajalci, sindikat, združenja in
zbornice).
Pomemben del dejavnosti bo tudi spremljanje svetovalne dejavnosti. Ta bo potekal glede na
določbe ZIO-1 in Smernic. Na ACS že pripravljamo in posodabljamo dve aplikaciji (za ISIO in
SSU), s pomočjo katerih bo spremljanje v letu 2021 potekalo. Za svetovanje za izobraževanje
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in/ali nadaljevanje izobraževanja ter za ugotavljanje in dokumentiranje bo v skladu z
zahtevami obeh dokumentov vzpostavljena aplikacija, ki bo temeljila na sedanji aplikaciji
SVZAP. Na ACS bomo pa v letu 2021 začeli z izdelavo nove aplikacije, ki bo omogočala
spremljanje vseh treh področij svetovalne dejavnosti v eni aplikaciji od leta 2022 naprej.
Na koncu še beseda o profesionalnem razvoju. Za delo v svetovalni dejavnosti bo poleg v ZIO1 in v smernicah določenih izobrazbenih pogojev potrebno še naprej skrbeti za stalen
profesionalni razvoj. Na ACS bomo v letu 2021 pripravili nov modularno zasnovan program
profesionalnega usposabljanja za opravljanje svetovalne dejavnosti v IO. Zasnovan bo iz
skupnih modulov za svetovalce vseh treh področij svetovalne dejavnosti ter izbirnih modulov
s posameznih področij svetovalne dejavnosti. Vseskozi pa se boste svetovalci udeleževali tudi
različnih drugih usposabljanj za vašo dodatno strokovno usposobljenost. Te se boste lahko
udeleževali na ACS, lahko pa tudi v drugih izobraževalnih organizacijah. Smernice
opredeljujejo, da je svetovalcem v IO zagotovljena tudi supervizija kot del profesionalnega
usposabljanja. Za svetovalce v IO, ki so začetniki na področju svetovalne dejavnosti v IO, se
priporoča, da izvajalec javne službe v IO pripravi program uvajanja v delo.
V letu 2021 bomo pripravili temeljno usposabljanje svetovalcev ISIO še po strukturi doslej
veljavnega programa, ki ga bomo posodobili z vsebinami iz novo sprejetih smernic. Pripravili
pa bomo tudi usposabljanja s področja vrednotenja – ugotavljanja in dokumentiranja znanja
in spretnosti odraslih.
ACS bo še naprej strokovna in razvojna podpora svetovalni dejavnosti in organizacijam v javni
službi. Za nekatere vsebine iz smernic bomo pripravili protokole za njihovo izvajanje (npr.
spremljanje nalog svetovalcev, strateško partnerstvo, uporabo orodij, učnih gradiv). Vsekakor
pa bo tako za vas kot za nas naslednje leto polno strokovnih in tudi organizacijskih izzivov, za
katere pa smo prepričani, da jim bomo skupaj uspešno premagovali.
Pripravila Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si)

EU DOKUMENT:
Program znanj in spretnosti za Evropo (European Skills Agenda, julij 2020)
V Evropi smo julija 2020 dobili posodobljen dokument »Program znanj in spretnosti za
Evropo«, s podnaslovom »Znanja in spretnosti za delovna mesta«. Ne glede na navedeni
podnaslov, pa dokument izpostavlja pomen vseživljenjskega posodabljanja in pridobivanja
znanj in spretnosti tako za delo kot tudi osebni razvoj in družbeno delovanje. Program temelji
na treh ciljih:
- zagotoviti trajnostno konkurenčnost,
- socialno pravičnost in
- odpornost (»resilience«) za vse prebivalce Evrope.
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Program zajema 12 ukrepov, ki so navedeni v nadaljevanju:
1. Pakt za znanja in spretnosti.
2. Okrepljeno zbiranje podatkov o znanjih in spretnostih.
3. Podpora EU za strateške ukrepe za izpopolnjevanje na nacionalni ravni.
4. Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU), pripravljeno na prihodnost.
5. Uvajanje pobude o mrežah evropskih univerz in izpopolnjevanje znanstvenikov.
6. Znanja in spretnosti v podporo zelenemu in digitalnemu prehodu.
7. Povečanje števila diplomantov s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in
matematike ter krepitev podjetniških in prečnih znanj in spretnosti.
8. Življenjske veščine.
9. Pobuda v zvezi z individualnimi izobraževalnimi računi.
10. Evropski pristop k mikrokvalifikacijam.
11. Nova platforma Europass.
12. Izboljšanje omogočitvenega okvira za sprostitev naložb.
Z vidika izobraževanja odraslih je še posebej pomembno poudarjen pomen pridobivanja
znanj in spretnosti za prehod v zeleno in digitalno družbo (ukrep 6) in pridobivanje
življenjskih veščin (ukrep 8), med katerimi so še posebej izpostavljena medijska pismenost,
državljanske kompetence ter finančna, okoljska in zdravstvena pismenost.
V dokumentu je poudarjeno, da je treba
povečati dostop do znanj in spretnosti ter
povečati vključenost odraslih v učenje. V
naslednjih 5 letih naj bi bilov učenje vsako
leto vključenih vsaj 120 milijonov odraslih v
Evropi, kar predstavlja 32%povečanje.
Svetovalci v IO lahko pomembno
prispevamo k večji dostopnosti in vključenosti, zato je naša naloga tudi ta, da spremljamo
potrebe po novih znanjih in spretnostih tako v svojem okolju, kot na nacionalni in evropski
ravni. Podporo pri tem nam daje ukrep 2, ki govori o okrepljenem zbiranju podatkov o
potrebnih znanjih in spretnostih. Pa tudi to, da smo v vsebini izvajanja svetovalne dejavnosti
v IO kot javne službe zapisali, da bomo spremljali in se odzivali na potrebe v lokalnem okolju
in širše, ter se v ta namen povezovali tudi z drugimi organizacijami v lokalnem oziroma
regionalnem in nacionalnem prostoru.
O drugih novostih v evropski politiki na področju izobraževanja pa lahko več preberete v članku
sodelavke ACS, mag. Zvonke Pangerc Pahernik v novembrskih e-Novičkah (2020).
Pripravila Tanja Vilič Klenovšek (tanja.vilic.klenovsek@acs.si).
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IZ PRAKSE
Ob 15 letnici delovanja smo se v tokratnih novicah pogovarjali s svetovalkami in direktorji dve
središči ISIO: Posavje in Ljubljanske urbane regije.
Refleksijo 15 let delovanja Središča ISIO Posavje, njegovih dosežkih
in aktivnostih v zadnjem času sta za novice pripravili Nataša Kršak,
direktorica LU Krško in Anja Brilej Bohorč, vodja središča ISIO
Posavje.
Vaše središče ISIO obeležuje 15-letnico delovanja. Kaj vas je najbolj zaznamovalo v tem času,
kaj ste s središčem pridobili v vaši organizaciji, kaj v vaši regiji?
Svetovalno središče Posavje pri Ljudski univerzi Krško deluje že 15 let. V vseh letih delovanja
smo razvijali, gradili in izboljševali dejavnost informiranja in svetovanja za odrasle in danes
lahko trdimo, da smo dobro sprejeti in prepoznani po celotni regiji Posavja. Vsa leta delovanja
si prizadevamo, da so naši svetovanci zadovoljni in da je dejavnost informiranja in svetovanja
ter dejavnost vrednotenja, usmerjena na potrebe ljudi. Nenehno se prilagajamo in odzivamo
na nove potrebe in smo dostopni vsem prebivalcem v regiji. V Svetovalnem središču Posavje
radi rečemo, da je naše osnovno poslanstvo delati za ljudi in jih opolnomočiti na vseh področjih
njihovega delovanja. V središče našega dela vedno postavimo svetovanca in njegove potrebe.
S strani svetovancev smo dobro sprejeti. Radi se vračajo na ponovna svetovanja. Zavedamo se
pomena informiranja in svetovanja ter postopkov
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega
znanja za izobraževanje odraslih. Gre za nepogrešljivo
dejavnost v regiji Posavja, ki bo v prihodnosti še pridobila
na svoji veljavi. Radi bi izpostavili uspešno sodelovanje s
podjetji, kar nam je omogočil projekt Svetovanje za
zaposlene v Posavju. Odprla so se nam vrata v podjetja, do
kadrovskih služb in posledično do zaposlenih. Za sabo
imamo kar nekaj uspešnih zgodb sodelovanja s podjetji,
izpostavili bi vrednotenje znanja v Termah Čatež d. d. in
podjetju Vipap Videm d. d. Krško.
Kaj bi izpostavili v zadnjem času?
V sodelovanju s kadrovsko službo Term Čatež d.d. in zaposlenimi iz različnih dejavnosti
podjetja, smo v letu 2019 izvedli vrednotenje kompetence kulturna zavest in izražanje za
zaposlene v turizmu. Vrednotenje smo v dveh dneh izvedli na sedežu podjetja. Zaposleni so z
zanimanjem sodelovali pri vrednotenju kompetence. Rezultati so pokazali visoko korelacijo
med razvitostjo kompetence kulturna zavest in izražanje in delovnim mestom. Zaposleni v
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recepciji imajo kompetenco visoko razvito. Več aktivnosti za krepitev kompetence pa bi
potrebovali na delovnih mestih v kuhinji in zdravstvu. S kadrovsko službo smo se dogovorili,
da v letu 2020 za zaposlene izvedemo izobraževanja, namenjena krepitvi kompetence kulturna
zavest in izražanje. Še pred začetkom priprave izobraževalnih programov, nam je načrte
prekrižal COVID-19. Verjamemo, da bomo sodelovanje s Termami Čatež d. d. uspešno
nadaljevali v letu 2021.
V podjetju Vipap Videm d. d. Krško smo na prošnjo
njihove kadrovske službe v juniju 2020 izvedli
umestitvena testiranja za angleški jezik za deset
zaposlenih.
Še naprej si bomo prizadevali za kvalitetno sodelovanje
z regionalnimi podjetji. V veliko pomoč pri delovanju
središča so nam strateški in strokovni partnerji, ki s
svojimi strokovnimi znanji doprinesejo h kakovosti storitev Svetovalnega središča Posavje.
Letošnje leto 2020 je posebno, zaznamovano s spremembami, ki so postale resnična stalnica
naših življenj. Spomladi smo se tudi v Svetovalnem središču Posavje znašli pred velikih izzivom,
kako ohranjati dejavnost informiranja in svetovanja in se prilagoditi novemu načinu svetovanja
na daljavo. Iz naših pisarn in osebnega svetovanja smo v trenutku morali zavzeti drugačne
pozicije, se prilagoditi in se znajti. In smo se. Dokazali smo, da se da kakovostno informiranje
in svetovanje izpeljati tudi na daljavo, po telefonu, e-pošti in sodobnih družbenih omrežjih.
V svetovalnem središču Posavje verjamemo, da
trenutne razmere ne bodo trajale predolgo in da
se, z našimi svetovanci kmalu vidimo na osebnih
svetovanjih, takih pristnih, ki jih ne more
nadomestili nobeno tehnično orodje. Svetovalci
Svetovalnega središča Posavje svoje delo
opravljamo s srcem. Menimo, da delo svetovalca
ni samo poklic. Je poslanstvo, ki nam je dano in ga
v Svetovalnem središču Posavje opravljamo z najvišjo mero odgovornosti. Opravljamo ga za
ljudi, s srcem.
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Refleksijo 15 let delovanja Središča ISIO Ljubljana, njegovih
dosežkih in aktivnostih v zadnjem času so za novice pripravili Albert
Štrancar, direktor CDI Univerzuma in vodja središča ISIO, ter
svetovalki Mateja Vurnik in Janja Štefan.

Vaše središče ISIO obeležuje 15-letnico delovanja. Kaj vas je najbolj zaznamovalo v tem času,
kaj ste s središčem pridobili v vaši organizaciji, kaj v vaši regiji?
Svetovalno središče Ljubljana je skupaj s štirimi svetovalnimi središči zaživelo v začetku maja
2005 po predhodnem usposabljanju treh svetovalcev.
Že od vsega začetka je bilo naše delo usmerjeno v svetovanje, sodelovanje s partnerji ter
promocijo. Stranke smo v začetku pridobivali med našimi
udeleženci ter pri partnerskih organizacijah, s katerimi smo
sodelovali. Že kmalu po odprtju svetovalnega središča smo
pričeli sodelovati z različnimi organizacijami, predvsem z
Zavodom RS za zaposlovanje ter s Centrom za socialno delo
Ljubljana Šiška. Za stranke z zavoda za zaposlovanje smo
pripravljali delavnice, s katerimi smo nudili podporo
udeležencem pri pripravi pisnih vlog in zaposlitvenih
razgovorov.
V poznejših letih smo sodelovali v nekaterih projektih, ki so
nam dali nova znanja in nove navdihe za delovanje. Posebej
se nas je dotaknil projekt GOAL, ki nam je pomagal do znanja
za izvedbo poglobljenega svetovanja kot tudi pri
sodelovanju z novimi partnerskimi organizacijami.
Partnerstva so za svetovalno središče pomembna zaradi
- lažjega doseganja manj vključenih odraslih,
- izmenjave informacij, primerov dobrih praks: za večje poznavanje dejavnosti vključenih
partnerjev,
- skupne promocije,
- skupnih strokovnih dogodke in strokovno rast
- razvoj IO v skupnosti: razvoj novih programov izobraževanja - za dvig temeljnih in
poklicnih kompetenc kot odraz potreb skupnosti, vključujoč vse vsebine – za delo, za
osebni razvoj, za sobivanje in bivanje v skupnosti
Sodelovali smo v več projektih kot partnerji ACS: Europeer in GOAL, razvoj svetovalnih
pripomočkov, vključenost svetovalcev v usposabljanja drugih svetovalcev. Trenutno skupaj z
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ACS in sedmimi drugimi svetovalnimi središči sodelujemo z Zvezo svobodnih sindikatov v
projektu Za krepitev socialnega dialoga.
V obdobju od ustanovitve do konca leta 2019 smo v Svetovalnem središču svetovali 13.055
svetovancem, izvedli 17.256 storitev ter usposabljali 312 skupin s 3.153 udeleženci. Po spolu
je bilo 5548 moških in 7507 žensk.
Starostna struktura svetovancev je bila v skoraj polovici primerov mlajša od 25 let, in sicer
6.281 oseb, od 25 do 29 let 1.731, od 33 do 44 let 2.662, od 54 do 55 let 1.546, več kot 55 let
pa 813 svetovancev. Izobrazba udeležencev z osnovnošolsko izobrazbo ali manj 5.540 (42 %)
svetovancev, 2.860 svetovancev z nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, ter 2.817 (21 %) s
srednjo tehniško ali splošno izobrazbo. Z višjo, visoko, univerzitetno, magisterijem in
doktoratom pa je bilo 485 (3 %) oseb. Z neugotovljeno izobrazbo pa se je svetovanja udeležilo
824 (6 %) oseb.
Veliko smo vlagali v promocijo, saj smo bili prepričani,
da bomo na ta način pridobili nove stranke.
S svetovalnim središčem smo pridobili:
- Zaupanje večine strank, ki so prišle v naše
svetovalno središče. To se odraža v tem, da se svetovanci večkrat obrnejo na nas ali
posredujejo izkušnje svojim znancem in prijateljem, ki preko njih pridejo v svetovalno
središče;
- Osebno rast – v vseh letih delovanja smo veliko naredili na osebni rasti, saj nam ACS
nudi veliko strokovnih usposabljanj in naše delo tudi ves čas spremlja;
- Veliko novih znanj za delo s svetovanci kot tudi partnerji. Prepričan sem, da se je odnos
svetovalcev tekom let precej spremenil, postal bolj strokoven, odprt, prijazen …;
- Večje in prijaznejše sodelovanje s partnerji. Med nami je zraslo zaupanje, ki temelji na
strokovnosti, znanju in povsem navadni in prijazni človeškosti;
- Precejšnjo povezanost v mreži, ki nudi oporo in gotovost, da boš našel pomoč v vsakem
trenutku.
Kaj bi izpostavili v zadnjem času?
Svetovalno središče Ljubljana je iz leta v leto bolj
prepoznavno, saj smo se s projektom »Zaposleni« tudi
kadrovsko okrepili in smo zato lahko bistveno bolj prisotni
v našem lokalnem okolju. Iz leta v leto bogatimo našo
ponudbo storitev in vedno več poudarka dajemo izvedbi
svetovanja za karierni razvoj posameznika in postopkom
ugotavljanja, dokumentiranja, ocenjevanja in certificiranja
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neformalno pridobljenega znanja. Z mobilno enoto dosegamo tudi oddaljene občine,
predvsem pa ranljive skupine prebivalcev, kot so osebe na prestajanju kazni, osebe z motnjami
v duševnem zdravju, invalide, starejše, osipnike in brezposelne. Nekaj dobrih praks si lahko
ogledate na spletni strani ISIO Ljubljana.
V letošnjem letu pa smo se v času ukrepov za zajezitev širitve virusa Covid 19, v prvem in
drugem valu, zelo hitro prilagodili in pričeli z uporabo novih informacijsko komunikacijskih
tehnologij in pričeli s svetovanjem na daljavo. Tako že od pomladi izvajamo individualna
svetovanja v videokonferenčnem okolju BigBlueButton ter spletne seminarje (webinarje) iz
različnih tematik. Tudi webinarji so način pridobivanja strank, ker smo oblikovali tak koncept
webinarjev, da po zaključku z udeleženci izvedemo še individualna svetovanja. S tem
svetovalno skupinsko izkušnjo poglobimo še z individualno obravnavo posameznikov. Seveda
svetovanje na daljavo nikoli ne bo nadomestilo svetovanja v živo, je pa odlična rešitev za
premostitev trenutne situacije, ko so stiki v živo onemogočeni.
Prispevka Iz prakse je pripravila Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si)
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