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Vlasta Nussdorfer ambasadorka brezplačnega izobraževanja starejših

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

Zadovoljen delavec je
veliko bolj učinkovit

S tem ko se izobražuješ tudi po 45. letu, ostajaš v
trendu življenja tudi pozneje, ko vstopiš v tretje življenjsko
obdobje," je prepričana varuhinja človekovih pravic Vlasta
Nussdorfer.

Vlasta

je namreč ambasadorka projekta brezplač-

nih izobraževanj,

ki

so

od oktobra po vsej Sloveniji na
voljo

starejšim zaposlenim. Ti

se lahko učijo dodatnih veščin
računalništva, hijih jezikov, re
sevanja konfliktov in motiva
cije. Gre za dva projekta

45 let starosti pomemlo tudi
zadnja leta v službeni karieri.
Z dvigom upokojitvene starosti
pa so starejši zaposleni v precepu. Lahko bodisi stagnirajo in
čakajo na upokojitev ali pa se
odločijo postati in ostati bolj

je

kompctcntni in s tem Uidi lažje
zasedejo ali pa ohranijo svoje
delovno mesto," je na predstavitvi projekta brezplačnih izobraževanj, ki so namenjena starejšim zaposlenim, starejšim od 45
let, povedala Vlasta Nussdorfer.
V velenjskem podjetju Ska
za, kjer zaposlujejo več
kot 310 ljudi, tovr

Z leve Barbara Kitek,
Jasna Kržin Stepišnik,
Albert Štrancar,

Bojan Hajdinjak,

Vlasta Nussdorfer In
Andreja Jernejčič.

stnc projekte toplo pozdravljajo. "Ko smo slišali za projekt,
smo se takoj povezali z lokalno
ljudsko univerzo," je na predstavitvi v prestolnici povedala
Barbara Kitek, vodja skupnih

Varuhinja

človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer
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