Ljubljana, 16.7. 2019
Spoštovani iskalci znanja,
vse več podjetij se zaveda, da so kompetentno usposobljeni zaposleni največji kapital. Od leta 2016,
v okviru projektov brezplačnega svetovanja in izobraževanja za zaposlene osebe, ki sta financirana s
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada, podjetja
izkoriščajo brezplačne možnosti za vključitev svojih zaposlenih v izobraževanje. Glede na kazalnike
kakovosti iz leta 2018 so z izvedbo in učinkovitostjo naših izobraževanj izredno zadovoljni tako
delodajalci kot tudi zaposleni.
Prav tako si lahko posamezniki, ki se želijo izobraževati v srednješolskih programih, po zaključenem
izobraževanj, ob pogoju, da so imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj, v okviru
razpisa Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni, povrnejo delež šolnine.
V okviru projekta Svetovanje zaposlenim (2016 – 2022) vam nudimo:






izmenjavo informacij o potrebah po izobraževanju in razvoju kadrov v podjetju,
predstavitev možnosti za izobraževanje ali usposabljanje,
motivacijske delavnice za vključitev zaposlenih v izobraževanje ali usposabljanje,
brezplačno svetovanje za vključitev v izobraževanje ali usposabljanje za zaposlene ter
ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja,
poglobljeno svetovalno podporo.

Brezplačna izobraževanja ali usposabljanja za zaposlene se izvajajo v okviru projekta Pridobivanje
temeljnih poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. CDI Univerzum je nosilec obeh projektov in
izvajalec šolskih ter neformalnih izobraževanj in usposabljanj.
Pripravili smo ponudbo brezplačnih izobraževanjih, brezplačnih motivacijskih delavnic ter
informacije o plačljivih izobraževalnih programih. Ponudbo vam pošiljamo v priponki. Označite, za
katere izobraževalne programe bi želeli prejeti več informacij oz. katere so vaše potrebe po
izobraževanju, da vam lahko pripravimo ponudbo izobraževanj in se dogovorimo za osebno
srečanje. Vaše potrebe po izobraževanju označite v ponudbi in skenirano pošljete nazaj na naslov:
info@cdi-univerzum.si do 5.8. 2019.
Pripravili smo tudi seznam možnosti za izobraževanje in usposabljanje in možnosti brezplačnega
izobraževanja
v Osrednjeslovenski regiji. Seznam je dostopen na https://www.cdiuniverzum.si/svetovanje/
Za več informacij in osebno srečanje (za informiranje/svetovanje) nas lahko kontaktirate:
Mojca Sikošek Penko, T: 01/583 92 89, mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
Polona Franko, T: 01/583 92 83, polona.franko@cdi-univerzum.si
Janja Štefan, T: 01/583 92 95, janja.stefan@cdi-univerzum.si

Postanite tudi VI del mreže učečih se organizacij!
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko
učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem
in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja
in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učen je in 10.1.2.Izboljšanje kompetenc
zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Naziv in naslov podjetja
Kontaktna oseba
e-pošta
Telefon
S podpisom soglašam, da me Center za dopisno izobraževanje obvešča o ponudbi brezplačnih in tržnih dogodkov. Izjava
velja do preklica. Lahko jo kadarkoli prekličete ali omejite njeno obdelavo na preklic@cdi-univerzum.si
Datum
Podpis

SEZNAM BREZPLAČNIH IZOBRAŽEVANJ

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022,
Svetovanje v izobraževanju odraslih 2016 do 2022
Pogoj za vključitev v izobraževalni program: zaposleni z največ ISCED 3 stopnjo izobrazbe po EU standardih oziroma z največ
V. stopnjo pridobljene izobrazbe, prednost imajo starejši (45 let in več).
Nosilec konzorcija: CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana Katalog programov: https://www.cdi-univerzum.si/tpk/katalog/
Izvajalci izobraževalnih programov/konzorcijski partnerji: CDI Univerzum, Agora, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,
Glotta Nova in Center za poslovno usposabljanje.
Področje

Izobraževalni programi
Digitalno kompetentni zaposleni pospešujejo inovativnost gospodarstva (različni
računalniški programi)
Sodobna spletna orodja in njihova varna uporaba

računalniško
področje,
40 – urni programi

Računalniška pismenost za odrasle (60 – urni)
Priprave za pridobitev certifikata ECDL – obdelava besedil (30 – urni)
Priprave za pridobitev certifikata ECDL – preglednice (30 – urni)
Word, Excel, spletne strani, socialna omrežja, delo v oblaku

tuji jeziki,
40 – urni programi
slovenščina,
40 – urni program
slovenščina za tujce,
180 – urni program
priprave in izpit

Angleščina, nemščina (nivoji; A1,A2)
Priprave na opravljanje izpitov iz slovenščine in tujih jezikov angleščina, nemščina (Državni
izpitni center) (30 – urni)
Kreativno komuniciranje v slovenskem jeziku
Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Strokovni izpit iz upravnega postopka
Z dobrimi odnosi do zadovoljnih zaposlenih in uspešnega dela

medosebni odnosi,
40 – urni programi

Zakaj se (ne)razumemo, od nasprotovanja do sodelovanja
Kako ravnati s čustvi za dobre odnose s sodelavci in boljšo kakovost mojega življenja

motivacija,
40 – urni programi
komunikacija,
40 – urni programi
organizacija dela,
40 – urni programi
skrb za zdravje,
40 – urni programi
programi za
pridobitev
certifikatov,
30 – urni programi

Moja motivacija na delovnem mestu
Učinkovita (poslovna) komunikacija - pot do uspeha
Upravljanje s časom in osvajanje novih znanj
Osebna učinkovitost v delovnem okolju
Zdravi zaposleni - vrednota uspešne organizacije
Sistem HACCP in zagotavljanje varne hrane (30 ur)
Hišnik - priprava na pridobitev NPK
Vodja skupine v proizvodnji - priprava na pridobitev NPK

DA, želim več
informacij

Krajše brezplačne delavnice

DA, želim več
informacij

Delavnica za karierni razvoj: Karierna sidra
Kako spremeniti načine komuniciranja in odnose z ljudmi ter zmanjšati stres
krajše brezplačne
delavnice
(2- 4 ure oz.
po dogovoru)

Kako izboljšati spomin v zrelejših letih
Čili v zrelejših letih (promocija zdravja)
Vseživljenjsko učenje in razvoj (starejših) zaposlenih
Emocionalna inteligenca in medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju

PONUDBA ŠOLSKIH IN NEFORMALNIH IZOBRAŽEVANJ IN TEČAJEV CDI UNIVERZUM
izobraževani programi
Osnovna šola za odrasle (brezplačno)
Srednješolski programi, področja
gostinstvo in turizem (3 – letni, 4- letni programi
šolski programi, plačljivi
programi, možnost
povrnitve stroškov
izobraževanja

računalništvo (3 – letni, 4- letni programi ter 1- letni poklicni tečaj)
logistični tehnik ( 4- letni program)
bolničar negovalec (3 – letni program)
predšolska vzgoja (4- letni programi ter 1- letni poklicni tečaj)
administrator, trgovec, ekonomski tehnik
gimnazija in priprave na splošno maturo
Izdelovalec/-ka spletnih strani
Oblikovalec/-ka spletnih strani
Knjigovodja/-kinja

nacionalne poklicne
kvalifikacije, priprave in
certificiranje, plačljivi
programi

Računovodja/-kinja
Pomočnik/-ca natakarja
Pomočnik-/ica kuharja
Socialni/-a oskrbovalec/-ka
Varuh/-inja predšolskih otrok

DA, želim več
informacij

