Končno evalvacijsko poročilo
projekt POGON

Matej Vukovič
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

“Vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica Življenja k Življenju so. Po vas prihajajo, a ne od vas. Čeprav
so z vami, niso vaša lastnina.
Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo svoje misli. Lahko
sprejmete njihova telesa, ne pa njihovih duš, kajti njihove duše že prebivajo v hiši jutrišnjega dne, ki je vi
niti v svojih sanjah ne morete obiskati.
Lahko si prizadevate, da boste takšni kot oni, toda ne trudite se, da bi oni ravnali kot vi. Kajti življenje ne
teče nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj.
Vi ste lok, iz katerega so kot žive puščice izstreljeni vaši otroci. Lokostrelec pa vidi cilj na poti neskončnosti
in On s svojo močjo napenja lok, da bi Njegove puščice mogle leteti hitro in daleč. Naj napetost, ki jo
ustvarja v vas Lokostrelčeva roka, rodi veselje, kajti kakor ljubi puščico v letu, tako ljubi tudi lok, ki miruje.”
Kahlil Gibran: Prerok

“Znanje in veščine, ki sem jih pridobila na usposabljanju, sem že uporabila in me je pripeljalo do prve
zaposlitve. Zaradi projekta Pogona sem bila veliko bolj pripravljena, samozavestna in informirana, kar so
očitno zaznali tudi zaposlovalci,”
Udeleženka usposabljanja

“Vem-zmorem-znam-sam.”
Udeleženec usposabljanja
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UVOD
Evalvacijsko poročilo se nanaša na izvajanje usposabljajnj projekta Pogon, prednostna os 8. “Spodbujanje
zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile”, prednostna naložba 8.2 “Trajnostna vključitev
mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje,
vključno z mladimi iz marginaliziranih skupin, tudi prek izvajanja jamstva za mlade”, specifični cilj: 8.2.1
“Znižanje brezposelnosti mladih”. Naziv razpisa: Javni razpis Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno
državljanstvo za večjo zaposljivost.

Projekt Pogon predstavlja pomemben korak na področju zaposlovanja mladih, dela z mladimi, zlasti
tistimi, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje/usposabljanje. Projekt Pogon je bil prav tako
namenjen mladim iz marginaliziranih/ranljivih družbenih skupin s ciljem zmanjšanja brezposelnosti.
Projekt Pogon si zasluži oceno odlično. Predvsem želimo čestitati vsem izvajalcem projekta, ki so uspeli v
kratkem času in v tako specifičnih razmerah, povezanih z novim korona virusom, postaviti zelo uspešne
oblike usposabljanj in jih v teh dveh letih projekta narediti prepoznavne in funkcionalne. Projekt je s
pomočjo različnih orodij na usposabljanjih krepil in razvijal kompetence mladih in s tem prispeval k
znižanju brezposelnosti mladih. Usposabljanja so bila funkcionalno dobro naravnana. Verjamemo, da
bodo izvajalci obstoječe prakse dela z mladimi brezposelnimi še nadgrajevali in razvijali ter jih še bolj
približali potrebam posameznika in populacije mladih.
Namreč, konec decembra 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 18.336 brezposelnih oseb v starosti od 15
do 29 let, kar je za 20,9 % več kot decembra 2019.

Evalvacijsko poročilo je vezano predvsem na izvedbo posameznih usposabljanj in merjenje učinkov
posameznih usposabljanj na krepitev in razvoj splošnih in specifičnih kompetenc pri udeležencih
usposabljanj. V času trajanja projekta je bilo izvedenih sedem usposabljanj in prav toliko evalvacij
posameznega usposabljanja.
1.

Usposabljanje Jaz, družba, služba 1, izvedeno v terminu: 8. 6.–16. 7. 2020.

2.

Usposabljanje Družbene inovacije 1, izvedeno v terminu: 7. 9.–22. 9. 2020.

3.

Usposabljanje Jaz, družba, služba 2, izvedeno v terminu: 28. 9.–16. 10. 2020.

4.

Usposabljanje Jaz, družba, služba 3, izvedeno v terminu: 30. 11.–24. 12. 2020.

5.

Usposabljanje Jaz, družba, služba 4, izvedeno v terminu: 17. 2.–12. 3. 2021.

6.

Usposabljanje Družbene inovacije 2, izvedeno v terminu: 10. 5.–25. 5. 2021.

7.

Usposabljanje Družbene inovacije 3, izvedeno v terminu: 31. 5.–15.6. 2021.
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Pri posameznih evalvacijah usposabljanj smo se osredotočili na cilje projekta Pogon, ki so povezani s
krepitvijo splošnih kompetenc pri udeležencih projekta: virov moči, interesov in vrednot, komunikacije,
reševanja konfliktov, timsko delo, karierno načrtovanje, upravljanje s časom, kot tudi krepitvijo specifičnih
kompetenc. Skozi evalvacijo smo spremljali tudi individualen napredek pri razvoju zgoraj navedenih
kompetenc. Za potrebe zbiranja podatkov smo uporabili kvalitativno raziskovalno metodo in kot tehniko
zbiranja podatkov anketiranje v obliki spletnega vprašalnika. Zavedamo se, da samoevalvacija kompetenc
udeležencev skozi anketne vprašalnike metodološko ni najbolj ustrezna, vendar je v našem primeru
najbolj pragmatična in uporabna. Sodelovanje udeležencev usposabljanj v evalvaciji je bilo prostovoljno.
Zagotovljena je bila zaupnost in anonimnost. Prav tako smo podatke zbirali s pomočjo intervjujev, ki smo
jih opravili z udeleženci in izvajalci usposabljanja.
Za pridobivanje podatkov za evalvacijo usposabljanj smo uporabljali vprašalnik, ki je sestavljen iz treh
sklopov. Prvi sklop vprašanj je zajemal vprašanja odprtega tipa. Drugi sklop je zajemal vprašanja, o katerih
so se udeleženci odločali na podlagi štiri ali pet stopenjske lestvice; tabele vprašanj za merjenje kompetenc
posameznika. V tretjem sklopu so bila vprašanja, ki so bila vezana na demografske podatke (spol, starost,
okolje, iz katerega udeleženci prihajajo, izobrazba, čas brezposelnosti). Za potrebe evalvacij smo v času
usposabljanj izvedli dva kroga anketiranja udeležencev, na začetku in ob koncu vsakega od sedmih
usposabljanj in s primerjavo odgovorov ugotavljali, v kolikšni meri so se tekom posameznega
usposabljanja razvijale njihove kompetence. Prav tako smo ugotavljali, v kolikšni meri so udeleženci
zadovoljni s samim usposabljanjem.
Glede na to, da je bilo vsako usposabljanje specifično glede na pogoje izvedbe (novi korona virus), skupino
in posameznike (starost, izobrazba...), ki so na usposabljanju sodelovali, povzemamo nekaj podatkov, ocen
in mnenj iz vseh sedmih evalvacijskih poročil, vezanih na posamezna usposabljanja in dodajamo še nekaj
zaključnih misli. Menimo, da na ta način predvsem izvajalci, ki jim je v prvi vrsti evalvacija namenjena,
dobijo bolj natančne povratne informacije o svojem delu.
V poročilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.
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1 UDELEŽENCI USPOSABLJANJ PROJEKTA POGON
Grafikon 1: Spol udeležencev usposabljanj
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Grafikon 2: Starost udeležencev usposabljanj
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Grafikon 3: Najvišja dosežena formalna izobrazba udeležencev usposabljanj

Stopnja izobrazbe
2,60%
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59,40%

Manj kot srednja šola

Srednja šola

Srednja šola ali več

Opažamo, da so bili udeleženci vseh izobraževanj dobro formalno izobraženi. Med udeleženci usposabljanj
pogrešamo populacijo z nižjo stopnjo izobrazbe.

Grafikon 4: Čas brezposelnosti udeležencev usposabljanj
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več kot pet let

Grafikon 5: Prebivališče udeležencev usposabljanj (regijska pokritost)
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Grafikon 6: Zadovoljstvo udeležencev z usposabljanjem/projektom Pogon
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2 NAJBOLJ POUDARJENE (IZSTOPAJOČE) KATEGORIJE IZ POSAMEZNIH EVALVACIJ
USPOSABLJANJ
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj najbolj poudarjenih/izpostavljenih kategorije, ki smo jih zaznali
pri udeležencih na/po posameznih usposabljanjih, pri čemer so pod točko:

1. Usposabljanje Jaz, družba, služba 1, izvedeno v terminu: 8. 6.–16. 7. 2020.
2. Usposabljanje Družbene inovacije 1, izvedeno v terminu: 7. 9.–22. 9. 2020.
3. Usposabljanje Jaz, družba, služba 2, izvedeno v terminu: 28. 9.–16. 10. 2020.
4. Usposabljanje Jaz, družba, služba 3, izvedeno v terminu: 30. 11.–24. 12. 2020.
5. Usposabljanje Jaz, družba, služba 4, izvedeno v terminu: 17. 2.–12. 3. 2021.
6. Usposabljanje Družbene inovacije 2, izvedeno v terminu: 10. 5.–25. 5. 2021.
7. Usposabljanje Družbene inovacije 3, izvedeno v terminu: 31. 5.–15. 6. 2021

2.1 Ovire pri iskanju zaposlitve
Ob vstopu v posamezna usposabljanja so kot ovire pri iskanju zaposlitve udeleženci navajali:
1. Pomanjkanje motivacije in poguma, pomanjkanje kontaktov in poznanstev, težja zaposljivost,
premalo izkušenj, slaba samopodoba, samozavest, strah pred zaposlitvijo, neprimerna izobrazba.
2. Pomanjkanje izkušenj in znanja, slaba motivacija, težja zaposljivost zaradi izobrazbe,
neodločenost, strah pred zaposlitvijo, nepoznavanje zaposlitvenih možnosti, premalo
podjetniškega znanja, drugačna pričakovanja.
3. Neustrezno ali pomanjkljivo izobrazbo, pomanjkanje delovnih izkušenj, kompetenc, pomanjkanje
motivacije, poguma, zdravstvene težave, pomanjkanje informacij in znanja pri iskanju službe.
4. Težave v komunikaciji, pomanjkanje informacij, pomanjkanje samozavesti, neodzivnost
delodajalcev, neizkušenost – pomanjkanje izkušenj, nezaposljivost, osebne težave, pomanjkljivo
znanje, slaba plača, nepoznavanje zaposlitvenih možnosti, ki so na voljo, pomanjkanje referenc,
kompetenc, pomanjkljiva izobrazba, pomanjkanje motivacije, poguma, pomanjkanje kontaktov.
5. Pomanjkanje izobrazbe in delovnih izkušenj, ozka usmerjenost, občutek nekompetentnosti,
neprimerna/neustrezna izobrazba, pomanjkanje samozavesti, pomanjkljive poklicne spretnosti,
hendikepi, težave v komunikaciji, strah pred neuspehom, pomanjkanje motivacije, pomanjkljivo
znanje, kje iskati informacije in službo.
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6. Neizkušenost, invalidnost, slaba socialna mreža, strah pred odgovornostjo, pomanjkanje izkušenj,
lastna visoka pričakovanja, pomanjkanje poguma, gibalna oviranost, izbirčnost in previdnost,
slabe plače, slabe izkušnje.
7. Premalo izkušenj, pomanjkljiva izobrazba, bolezen, pomanjkanje delovnih mest, jezik,
državljanstvo, zahtevnost delodajalcev, neodločnost, pomanjkanje kontaktov, mreže, izbirčnost,
humanistična usmeritev, neorganiziranost s časom, ni primernih oglasov, delodajalci ne vabijo na
razgovore, premalo let delovnih izkušenj.

2.2 Razlogi za vključitev v usposabljanje
Kot poglavitne razloge za vključitev v usposabljanja so udeleženci navajali:
1. Željo po večjem znanju, ki jim bo koristilo pri zaposlovanju, job shadowing, mreženje, podpora pri
iskanju zaposlitve, priprava na trg dela, nove koristne izkušnje, vzpostavitev kontaktov s
potencialnimi delodajalci, izboljšanje lastne zaposljivosti.
2. Mreženje, pridobivanje novih izkušenj, znanj, veščin, poznanstev, priložnosti, pridobivanje mehkih
veščin, spoznavanje samega sebe, potrebe po podjetniškem znanju, spoznavanje dobrih praks,
dobiti motivacijo, stik z delodajalci, izmenjava izkušenj.
3. Mreženje, nov zagon pri iskanju zaposlitve, razvijanje kompetenc, veščin, aktivacija, job
shadowing, nova znanja pri iskanju zaposlitve, bolje spoznati sebe in svoje sposobnosti –
možnosti, vzpostaviti stik z delodajalci, zaposlitev, povečanje možnosti za zaposlitev, nova
poznanstva in osamljenost.
4. Pridobivanje novih znanj, veščin, kompetenc, izkušenj, poznanstev, spoznavanje lastnih možnosti,
povečanje možnosti za zaposlitev, spoznavanje novih možnosti za zaposlovanje, podpora pri
iskanju zaposlitve, mreženje, izboljšanje komunikacijskih veščin, načrtovanje lastne kariere. Vsi
udeleženci si želijo najti ustrezno in dobro zaposlitev v varnem delovnem okolju, kjer lahko
osebnostno in strokovno rastejo. Kar nekaj jih razmišlja, da bi se kasneje odpravili na samostojno
pot.
5. Spoznavanje primernih potencialnih delodajalcev, pridobivanje novih izkušenj, kompetenc,
veščin, znanj, metod, usmerjanje, odkrivanje lastnih kompetenc, novi kontakti, mreženje,
seznanjanje s trgom dela, predstavljanje sebe, nove informacije na področju zaposlovanja,
povečanje možnosti za zaposlitev, dobra priprava na prvo iskanje zaposlitve, učenje učenja. 73%
se jih želi naučiti nekaj novega oz. se dodatno usposabljati.
6. 86% se jih želi naučiti nekaj novega oz. se dodatno usposabljati. Pridobivanje novih kompetenc,
širjenje socialne mreže, dobiti zagon za zapositev, pridobiti čim več koristnih nasvetov, večja
zaposljivost, iskanje novih priložnosti, spoznavanje novih možnosti, potrditev svoje poti,
spoznavanje novih (drugačnih) načinov pri zaposlovanju, kako idejo spremeniti v prakso, slaba
realizacija idej.
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7. Novi izzivi, corona, mreženje, nove ideje, nova znanja, iskanje zaposlitve, širjenje kompetenc, nove
izkušnje, radovednost, priložnost za pridobitev novih veščin, spoznavanje enako mislečih ljudi,
navezovanje novih stikov, spoznavanje delodajalcev, iskanje novih poslovnih kontaktov, zagon
lastne podjetniške ideje, pomoč (nasveti) pri iskanju zaposlitve, dodaten uvid v potencialne
možnosti za zaposlitev oz. kreiranje delovnega mesta.

2.3 Kompetence, ki so jih želeli udeleženci okrepiti, nadgraditi
Kompetence (spretnosti, veščine, znanja, lastnosti), ki so jih udeleženci usposabljanj želeli okrepiti,
nadgraditi, so bile:
1. Samozavest in samopodobo, javno nastopanje, mreženje, vodenje, več zaupanja pri uporabi
kompetenc, spretnosti javnega nastopanja, organizacijske spretnosti, osredotočanje na svoja
močna področja.
2. Delo v skupini in komunikacija, vodenje, mreženje, samozavest, iznajdljivost, organizacijaorganiziranost, socialne veščine, javno nastopanje, poslovna znanja, boljša retorika, natančnost,
focus.
3. Vodenje, samozavest, vztrajnost, odločnost, javno nastopanje, delo v skupini/timu, dajanje
konstruktivne kritike, komunikacijske veščine, asertivno vedenje, nadgraditev socialnih veščin,
iskanje svojih meja, potrpežljivost, mreženje, znanja na področju človeških virov, znanja o
delovnem pravu.
4. Veščine komuniciranja, uporaba IKT, mreženje, zaupanje vase, samostojnost, vztrajnost,
odločnost, veščine javnega nastopanja, vodstvene in organizacijske kompetence, znanje jezikov,
delo v skupini, samostojno delo, premagovanje neprijetnih situacij. V skupini smo zaznali veliko
željo po nadgraditvi znanj jezikov in IKT.
5. Organizacijske veščine, delo v skupini, vodenje, (s)poznavanje svojih močnih področij, graditev
novih kompetenc, vztrajnost, reševanje konfliktov, nadgradnja veščin, disciplino, krepitev znanja,
javno nastopanja, prepoznavanje svojih kompetenc, komunikacija, obvladovanje stresa, zaupanje
vase.
6. Uporabo Office-a, nadgraditi znanje tujih jezikov, okrepiti spretnosti vodenja skupin, retorike in
asertivne komunikacije, vztrajnost, natančnost, samozavest, lastno samopodobo, podjetnost,
postavljanje meja drugim, mreženje, izražanje, javno nastopanje, vrednotenje idej, krepitev
komunikacijskih veščin tudi v tujih jezikih.
7. Kreativnost, znanje psihologije, podjetništva, javno nastopanje, izboljšanje znanja tujih jezikov,
samozavest, sposobnost mreženja, teamworking, zmožnost samomotiviranja, tveganja,
načrtovanja, strukturiranje dela, odločnost, organizacija časa, organiziranost, asertivnost, iskanje
novih načinov zaposlovanja, komunikacija.
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2.4 Pričakovanja udeležencev
Udeleženci so od usposabljanja pričakovali:
1. Uporabno znanje, ki bo koristilo pri iskanju službe; nova poznanstva in možnost iti na delovna
mesta, ki jih zanimajo, navezovanje novih kontaktov, izboljšanje lastnih možnosti za zaposlitev,
spoznavanje samega sebe, podpora, usmerjanje, boljše poznavanje lastnih z-možnosti.
2. Konkretna znanja, pridobitev željenih kompetenc, nova poznanstva, ideje, razvoj mehkih veščin,
motivacija, oprijemljiva orodja za delo, praktične izkušnje, nove zaposlitvene priložnosti,
ustvarjanje varnega prostora, prostor za osebno rast.
3. Uporabna znanja, prepoznavanje lastnih kompetenc, pridobiti nove kompetence/veščine, nova
poznanstva, spoznati trg dela in delodajalce, job shadowing, identifikacija lastnih ovir, spoznati
nove zaposlitvene možnosti, usposabljanje za vstop na trg dela, pomoč pri iskanju zaposlitve,
usmeritev pri iskanju zaposlitve, izboljšati delo v skupini, vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi
zaposlovalci, oblikovati smernice za iskanje primerne zaposlitve.
4. Nova znanja, motivacijo, podporo, osebno rast, dvig samozavesti, odkrivanje novih zaposlitvenih
možnosti, spoznavanje potencialnih delodajalcev, pridobivanje novih znanj o trgu dela in
zaposlovanju, krepitev sposobnosti dela v skupini, spoznavanje novih ljudi, osebno rast in možnost
refleksije, seznanjanje z novimi pogledi na področju zaposlovanja, pridobivanje dodatnih
kompetenc, da ugotovijo katere so njihove prednosti in slabosti.
5. Poznavanje novih podjetij in zakonov, nova znanja, kompetence, izkušnje, spoznavanja, širjenje
socialne mreže, usmerjanje, odkrivanje lastnih sposobnosti, pomoč pri iskanju zaposlitve,
spoznavanje lastnih želja, podpora pri orientaciji in raziskovanju možnosti, poznavanje in
razumevanje trga dela, usmerjanje k želenemu cilju, prepoznavanje zaposlitvenih možnosti.
6. Razvijanje lastne karierne poti, pridobivanje novih znanj in novega načina razmišljanja, povečanje
možnosti za zaposljivost, učenje, razširitev socialne mreže, izboljšanje osebnostnih lastnosti,
zmanjšati raztresenost in strah pred projekti, kakšna je učinkovita pot do socialnega podjetja,
odkriti možnosti za realizacijo projekta, funding, promocija idej.
7. Dobiti nova znanja, kompetence, pomoč pri razvijanju idej, nova poznanstva, da se naučijo, kako
predstaviti samega sebe, pomoč pri zagonu podjetniške ideje in iskanju informacij, izboljšanje
lastnih socialnih kompetenc, kako reševati probleme, mreženje, spoznavanje novih možnosti za
zaposlitev, pridobiti nove veščine, spoznati sebe.
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2.5 Močna in šibka področja udeležencev
Področja, kjer se udeleženci usposabljanj počutijo bolj ali manj močne, so:
1. Področja, kjer se udeleženci počutijo močne, so: komunikativnost, sproščenost, organiziranost,
ustvarjalnost, fleksibilnost, delo v timih, organizacijske spretnosti, vodenje, empatija, poslušanje,
hitro učenje, vztrajnost, kreativnost, želja po učenju, iskrenost, prodornost, radovednost,
empatija, nekonfliktnost.
2. Udeleženci se počutijo močne: poslušanje, problem solving skills, zmožnost pogleda na stvari iz
različnih zornih kotov, radovednost, želja po novem znanju, vztrajnost, natančnost, pridnost,
predanost, fleksibilnost, motiviranost, proaktivnost, samozavest, delo v skupini, vodenje, odprtost
– razgledanost.
3. Udeleženci so v veliki večini vešči splošne uporabe spleta in iskanja želenih informacij o šolah,
izobraževanjih, seminarjih. Malo več kot 40% jih informacije dobiva preko osebnih stikov. Več kot
polovica jih ne pozna procesov odločanja. Manj se počutijo kompetentne pri načrtovanju lastne
karierne poti, slabše prenašajo pritiske in se spopadajo z ovirami, probleme imajo z vodenjem
drugih. Skoraj 50% udeležencev ne zna napisati vloge za finančno pomoč in ne ve, kaj na
zaposlitvenem pogovoru delodajalci pričakujejo od njih. Skoraj polovica jih nima jasnega
izobraževalnega/zaposlitvenega/poklicnega cilja. Več kot 70% procentov jih čuti strah pri
odločanju. Več kot 50% jih ne ve, kje so za njih največje možnosti za zaposlitev in ne vedo, kje
lahko poiščejo pomoč pri načrtovanju kariere. 40% udeležencev ne pozna svojih sposobnosti,
veščin in spretnosti.
4. Področja, kjer se udeleženci počutijo močne, so: iznajdljivost, prilagodljivost, delo v skupini,
strpnost, komunikativnost, učljivost, znanje jezikov, znanje računalniških programov, veščine
komuniciranja, empatičnost, organiziranost, prijaznost, točnost, natančnost in želja po novem
znanju. 72% udeležencev meni, da poznajo svoje močne točke. Več kot 75% jih meni, da se znajo
učinkovito učiti. Zelo so vešči v iskanju informacij po svetovnem spletu, vendar pa jih kar 60% ne
ve, kje so za njih največje možnosti za zaposlitev. 60% udeležencev ne ve, kje lahko poiščejo pomoč
pri načrtovanju kariere. 50% jih meni, da se ne odločajo dobro o svoji karieri. Večina jih razmišlja
o svojih minulih odločitvah in se iz njih tudi uči ter prevzema odgovornost za svojo poklicno pot.
50% udeležencev čuti strah pri odločanju in ne poznajo procesov odločanja (postavitev ciljev,
nabor možnosti, presojanje posledic, izbor). 60% jih ne ve, kaj na zaposlitvenem pogovoru
delodajalci pričakujejo od njih. 40% jih ne obvlada komunikacijo po telefonu z delodajalci ali
drugimi. Več kot 60% jih ne zna voditi ali začenjati akcije. 42% jih slabo prenaša pritiske in se
spopada s preprekami.
5. Področja, kjer se udeleženci počutijo močne, so predvsem: komunikacija – komunikativnost,
vztrajnost, aktivno poslušanje, pomoč drugim, kreativno reševanje problemov, prilagodljivost,
empatičnost, vodstvene sposobnosti, naravnanost h kakokovosti, sposobnost prilagajanja,
angažiranost, razgledanost, delo v timih, organizacija, delo z različnimi skupinami. Menimo, da
ima večina udeleženk usposabljanja že veliko izkušenj na različnih področjih zaposlovanja, dela,
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izobraževanja, da pa enostavno še niso našle tiste prave zaposlitve, ki bi jih izpolnjevala in
zadovoljevala. Več kot 90% udeleženk se želi dodatno izobraževati oz. naučiti nekaj novega. Več
kot 90% jih pred odločitvami poišče ustrezne in pomembne informacije. Vendar jih več kot 70%
potrebuje pomoč pri iskanju informacij. Več kot 80% udeleženk ne ve, kako pridobiti finančno
pomoč za izobraževanje ali samozaposlitev. 60% jih ne ve, kje poiskati pomoč pri načrtovanju
kariere. 67% jih meni, da nimajo ustreznega znanja in spretnosti za opravljanje želenega poklica.
Več kot 90% jih razišče vse možnosti pred svojimi odločitvami. Več kot 50% udeleženk nima
jasnega izobraževalniega, zaposlitvenega ali poklicnega cilja. 47% jih ne ve, kaj na zaposlitvenem
pogovoru pričakujejo od njih in ne znajo napisati prošnje za službo. Več kot 90% jih išče priložnosti
za osebni razvoj, karierno napredovanje, prevzemati odgovornost, pomagajo in sodelujejo z
drugimi ter se znajo prilagoditi novim situacijam.
6. Področja, kjer se udeleženci počutijo močne, so: zanesljivost, natančnost, marljivost,
organiziranost, analitičnost, hitro učenje, odgovornost, preračunljivost, iznajdljivost, veliko dobrih
idej, motiviranost, znanje jezikov, prilagodljivost, razmišljanje izven okvirjev, predanost,
kreativnost, delo v timu, sporazumevanje, poslušanje, delo z ljudmi, odprtost. Menimo, da ima
večina udeležencev usposabljanja že veliko izkušenj na različnih področjih zaposlovanja, dela,
izobraževanja. Polovica jih želi opravljati dela v korist družbe, torej biti družbeno koristen,
pomagati drugim. Več kot 90% udeleženk se želi dodatno izobraževati oz. naučiti nekaj novega.
Za več kot 80% udeležencev je delo pomembna vrednota. 43% jih dobro pozna svoje močne
lastnosti in poznajo svoje omejitve na poti do poklicnega cilja. Večina jih za dobro odločanje
potrebuje dovolj informacij in znajo poiskati informacije o šolah, izobraževanju. 57% udeležencev
informacij ne pridobiva preko osebnih stikov. 43% jih pri iskanju informacij vseeno rabi pomoč.
Več kot 80% udeležencev ne ve, na katerem področju so za njih največje možnosti za zaposlitev.
Več kot 50% jih ne pozna značilnosti poklica, ki ga želijo opravljati, in zanj nimajo ustreznega znanja
ali spretnosti. Več kot 80% udeležencev vztraja pri delu, tudi ko naletijo na ovire. 43% jih meni, da
se o svoji karieri ne odločajo dobro in si ne zaupajo pri odločitvah. Večina pa jih meni, da o svojih
minulih odločitvah razmišljajo in se iz njih učijo. Več kot 90% jih pred odločitvami predvidi
posledice. Vsi menijo, da zmorejo premagovati težave na poti do zastavljenega cilja. 86% jih cilje,
ki si jih zadajo, tudi doseže. 57% udeležencev v stikih z drugimi ni samozavestnih in sproščenih.
43% jih ne zna dobro navezovati stike in komunicirati z drugimi ter se slabo odzivajo in prilagajajo
na spremembe. Vsi se osredotočajo na rezultate in doseganje osebnih ciljev.
7. Proaktivnost, delavnost, iznajdljivost, entuziazem, ročne spretnosti, strast pridobivanja novega
znanja, hitro učenje, raziskovanje, veliko znanja, natančnost, organiziranost, samoiniciativnost,
vztrajnost, motivacija, znanje tujih jezikov, empatičnost, fleksibilnost, delo z ljudmi, kreativnost,
samostojnost, iznajdljivost, retorika, digitalne veščina. Večina udeležencev usposabljanja ima že
zelo veliko izkušenj na različnih področjih zaposlovanja, dela, izobraževanja, niso pa še našli tiste
prave zaposlitve, ki bi jih izpolnjevala in zadovoljevala. 94% udeležencev se želi dodatno
izobraževati/usposabljati oz. naučiti nekaj novega. 30% jih ne pozna svojih močnih lastnosti. Več
kot 50% jih informacije ne pridobiva preko osebnih stikov, torej večino informacij dobijo preko
spleta ali drugih kanalov. Več kot 80% jih ne ve, kako pridobiti finančno pomoč za izobraževanje
in samozaposlitev, vendar znajo poiskati informacije o šolah, izobraževanju, seminarjih. Več kot
60% jih ne ve, kje poiskati pomoč pri načrtovanju kariere. 35% jih ne pozna procesa odločanja in
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kar 60 % jih meni, da se o svoji karieri ne odločajo dobro. 35% jih ne ve, kaj na zaposlitvenem
pogovoru delodajalci pričakujejo od njih. Skoraj polovica udeležencev ne zna napisati ponudbe za
zaposlitev. 42% udeležencev ne zna napisati vloge za pridobitev finančne pomoči (štipendija,
kredit). Večina jih išče priložnosti za osebni razvoj in karierno napredovanje. 35% udeležencev v
stikih z drugimi ni sproščenih in samozavestnih, imajo tudi težave v navezovanju stikov in
komuniciranju z drugimi ter slabo prenašajo pritiske in se spopadajo s preprekami.

2.6 Kompetence, ki so jih udeleženci okrepili in nadgradili
Udeleženci menijo, da so na posameznem usposabljanju okrepili in nadgradili naslednje kompetence:
1. Komunikacija, ogranizacijske spretnosti, vodenje, javno nastopanje, asertivnost, skupinsko delo,
socialne veščine, delo z ljudmi. Udeleženci so pridobili nova poznanstva, omogočeno je bilo
mreženje. Nekateri so dobili motivacijo in ideje za nadaljnji razvoj. Udeleženci menijo, da so
njihove karierne ambicije ob koncu usposabljanja bolj jasne in določene, širše gledajo na možnosti
zaposlitve in iskanje priložnosti. Postali so bolj aktivni pri iskanju zaposlitve, imajo več znanj in
predstav, kaj bi v življenju delali.
2. Komunikacijske spretnosti, asertivnost, vodstvene spretnosti, delo v skupini, organizacijske
spretnosti, socialne veščine, sposobnost izražanja svojega mnenja, javno nastopanje, natančnost,
odgovornost, zaupanje vase, vztrajnost, sposobnost hitrega odločanja, problemsko naravnano
mišljenje. Udeleženci menijo, da so njihove karierne ambicije ob koncu usposabljanja podobne
kot na začetku usposabljanja, le bolje definirane. Nekateri bodo realizirali projekt, ki je nastal na
usposabljanju.
3. Poznavanje svojih meja, delovanje in sodelovanje v skupini, pisanje cv-ja, odgovornost, odločnost,
večja proaktivnost, večja samozavest, komunikacija, nastopanje, poznavanje zakonodaje,
organizacijske kompetence, iskanje informacij, priprava na razgovor za službo.
4. Delo v skupini/timu, znanja na področju zaposlovanja, trga dela, zakonodaje, sodelovanje in
komunikacija z neznanci, pisanje dobrega CV-ja in motivacijskega pisma, izraziti svoje mnenje,
samozavest, poslušanje, prilagajanje, vodenje, javno nastopanje, komunikativnost, prevzemanje
nalog oz. odgovornosti. Večina udeležencev meni, da se njihove karierne ambicije po
usposabljanju niso kaj dosti spremenile, so pa dobili veliko novih informacij, kako jih lažje
uresničiti/nadgraditi. Kako lahko posameznik naredi marsikaj sam, na kar jih veliko prej ni niti
pomislilo. Njihove karierne ambicije so postale bolj realne in optimistične ter dobile večji zagon.
Pred usposabljanjem nekateri niso imeli načrta, kako se zaposliti, sedaj ga imajo. Postali so bolj
aktivni iskalci željene zaposlitve. Kar nekaj se jih je odločilo za prostovoljstvo.
5. Kako narediti dober cv, pogovori z delodajalci, prepoznavanja dobrih oseb in organizacij, zaupanje
vase, komunikacija in sodelovanje z nekompatibilnimi ljudmi, samozavest, organiziranje dogodka,
moderiranje, poznavanje trga dela in njegovih zakonov in zakonitosti, fleksibilnost, sprejemanje
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odločitev, kritično razmišljanje, delo v skupini. Večina udeležencev meni, da so se njihove karierne
ambicije po usposabljanju le še okrepile in so še vedno visoke. Usposablajnje je dalo večini
udeleženk nov zagon (pogon). Karierne ambicije so postale bolj definirane in jasne, pridobivanje
dodatnih zannj na specifičnih-željenih področjih. Spremenil se je tudi način iskanja zaposlitve,
kako poiskati zaposlitev na drugačen način. Udeleženke so postale bolj samozavestne na svoji
karierni poti.
6. Komunikativnost, sposobnost iskanja informacij, pisanje projektov, projektno delo, raziskovanje,
iznajdljivost, delo preko Zooma, samozaupanje, just do it pristop, vztrajnost, dajanje kvalitetnega
feedbacka, analiza ideje, ankete, refleksija, kreativno mišljenje, prilagajanje ciljev, priprava pitcha,
ubesedenje ideje, kondicijo za usposabljanje, prijetne/nove izkušnje, veliko zapiskov, skic, hiter
test hipoteze, spoznali prijavo na razpis, metode za “pavzo” med aktivnostmi. Večina udeležencev
po usposabljanju meni, da so njihove karierne ambicije še vedno enake in so se le še okrepile.
Večina jih želi imeti stabilno službo. Udeleženci so na svoji karierni poti postali bolj samozavestni.
7. Javno nastopanje, vztrajnost, zagnanost, timsko delo, komunikativnost, ustvarjalnost,
načrtovanje, mreženje, analitično mišljenje, prilagodljivost, socialne veščine, znanje o vodenju
dogodka, pisanje projektnih prijav, pitchanje projektov, poznavanje delovanja nevladnih
organizacij, znanje o inovacijah, igrice za spoznavanje, samozavest. Večina udeležencev meni, da
so se njihove karierne ambicije po usposabljanju še okrepile ali so podobne kot pred začetkom
usposabljanja. Udeležencem je usposabljanje vsekakor dalo novo motivacijo in samozavest pri
nadaljnjem razvoju kariere in iskanju zaposlitve. Nabor njihovih idej, kako naprej, se je razširil.

2.7 Ocena usposabljanj
Udeleženci usposabljanja so posebej pohvalili:
1. Celosten pregled problematike, mentorstvo in mentorje, mreženje, dobro vzdušje, organizacijo
usposabljanja, poudarek na osebni rasti, veliko novih informacij. Vsebine na usposabljanju so bile
konkretne in razumljive. Nekaj udeležencev meni, da njihova pričakovanja niso v celoti izpolnjena
(več dela na karierni poti, iskanje ustrezne zaposlitve), vendar pa so bili zadovoljni z delom na sebi.
2. Uporabo teoretičnega znanja v praksi, timsko delo, nova poznanstva, osebno rast, organizacijo
usposabljanja, veliko novih informacij, trenerje, dobro vzdušje, odnos med sodelujočimi,
delavnica o različnih zaposlitvenih pogodbah. o participatorni ekonomiji in o pisanju življenjepisa,
odkrivanje svojih potencialov, deljenje izkušenj.
3. Opolnomočenje posameznika v času usposabljanja, delo v skupini, dobro pripravljene izvajalce
usposabljanja, učenje iz primerov, celotno izvedbo usposabljanja, veliko novih uporabnih
informacij, dobre odnose v skupini, odlično strukturo, pozitivno-podporno vzdušje.
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4. Delo v manjših skupinah, organizacija in izvedba Žive knjižnice, nalogo misija (ne)mogoče, veliko
novih znanj na različnih področjih, modula 2 in 3, delo v skupinah, izredno dobri/sproščeni
izvajalci, podpora mentorjev, pisanje CV-jev, motivacijskih pisem, srečanje z delodajalci,
spoznavanje novih ljudi, ki so v podobnem položaju, učenje drug od drugega, osebno mentorstvo.
Sami procesi pri posameznih sklopih so bili zelo dobro domišljeni in strukturirani. Izvajalci so s
svojim pozitivnim, podpornim odnosom prispevali k sproščenemu, kreativnemu vzdušju v skupini.
Posamezniki so bili ves čas aktivno vključeni v vse procese, ki so se v skupini dogajali.
5. Skupinsko delo, dinamika, sproščeno okolje, odlične mentorje (podpora, razumevanje), super
skupina, veliko koristnih informacij, zelo dobra komunikacija tako med udeleženci kot tudi izvajalci
usposabljanja, opolnomočenje, samostojnost pri izvajanju aktivnosti, praktične aktivnosti, odlična
delovna dinamika, zelo konkretne informacije o trgu dela, varen prostor, delo v skupini.
6. Konstruktiven feedback, veliko dragocenih nasvetov, smernice za prihodnost, možnost
sodelovanja pri razpravah, podajanje izkušenj mentorjev in predavateljev, iskren, odprt, prijazen
odnos vseh izvajalcev, način predajanja znanj, določanje glasbe za konec pavze, parkirišče idej,
predstavitev lokalnih glasbenih skupin, prepotrebni odmori med Zoom-i.
7. Kreativnost delavnic, pogovore, igre, prijetno delovno okolje, pozitivnost, vzdušje med udeleženci
in mentorji, odprtost za ideje in izražanje mnenj vsakega udeleženca, kvalitetno in praktično
znanje za izvajanje in načrtovanje projektov, sprejetost in varnost v skupini, teme pogovorov.
Udeleženci so zopet zelo pohvalili izvajalce.

2.8 Kompetence, veščine, spretnosti, ki so se pri udeležencih usposabljanj najbolj
okrepile, nadgradile
Po končanem usposabljanju smo s pomočjo odgovorov udeležencev poskušali ugotoviti, katere
kompetence, veščine, spretnosti so udeleženci med usposabljanjem najbolj nadgradili ali okrepili. Tako
smo po primerjavah odgovorov udeležencev na lestvicah stališč na začetku in ob koncu vseh usposabljanj
zaznali dvig kompetenc pri večini udeležencev vseh usposabljanj. Ker smo na prvem in drugem
usposabljanju anketni vprašalnik še testirali in nekoliko modificirali, za ti dve usposabljanji navajamo samo
najbolj izpostavljene kategorije brez grafikonov.
Za posamezna usposabljanja izpostavljamo tiste kompetence/veščine, spretnosti, ki so se pri udeležencih
najbolj okrepile ali nadgradile:
1. Usposabljanje Jaz, družba, služba 1, izvedeno v terminu: 8. 6.–16. 7. 2020.
Udeleženci bolje poznajo svoje močne lastnosti, svoje sposobnosti, veščine in spretnosti. Bolje
vedo, kaj znajo in zmorejo. Bolj zaupajo vase in se znajo bolje samoizraziti. Bolj se osredotočajo
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na rezultate in doseganje ciljev. Bolj inovativno in kreativno znajo reševati situacije in težave. Več
kot 60% udeležencev meni, da je spremenilo dojemanje sveta in svojo vlogo v svetu. Velika večina
udeležencev je na usposabljanju dobila samopotrditev.
2. Usposabljanje Družbene inovacije 1, izvedeno v terminu: 7. 9.–22. 9. 2020.
Udeleženci so spremenili razumevanje trga dela. Znajo reševati situacije in težave na bolj inovativen in kreativen način. Udeleženci so mnenja, da so po usposabljanju bolj osredotočeni na rezultate in doseganje osebnih ciljev. Velika večina udeležencev je utrdila in potrdila zaupanje vase.
Velika večina jih je tudi okrepila svoje samoizražanje. Velika večina jih je na usposabljanju dobila
samopotrditev. Spremenil se je tudi njihov pogled na trg dela in neformalno izobraževanje. 60%
udeležencev je bolj optimističnih glede možnosti lastnega zaposlovanja v prihodnosti. Več kot 60%
jih meni, da so spremenili dojemanje sveta in svoje vloge v svetu. Postali so bolj odzivni in prilagodljivi na spremembe in odporni na pritiske. Pridobili so nova poznanstva, motivacijo in znanja o trgu
dela in iskanju zaposlitve, nove izkušnje, podporo, kontakte, osebno rast, veliko novih veščin,
spretnosti, samozaupanja, iskušnje dela v skupini, komunikacijske veščine, pripravo projektov, dodatno samozavest o lastni vrednosti, nova področja delovanja, boljše poznavanje svojih virov
moči.
3. Usposabljanje Jaz, družba, služba 2, izvedeno v terminu: 28. 9.–16. 10. 2020.
Skoraj 100% udeležencev bolje pozna svoje močne lastnosti. Zaznana je velika želja po dodatnem
izobraževanju. 78% jih sedaj pozna svoje sposobnosti, veščine in spretnost ter vedo, kaj znajo in
zmorejo. Več kot 90% jih po usposabljanju verjame, da lahko dosežejo svoj cilj in da poznajo
omejitve na poti do cilja. 85% jih sedaj ve, na katerem področju je za njih največja možnost za
zaposlitev in kje lahko najdejo pomoč pri načrtovanju kariere. Skoraj 80% udeležencev sedaj meni,
da imajo ustrezna znanja in spretnosti za opravljanje želenega poklica. Več kot 70% udeležencev
meni, da sedaj poznajo proces odločanja (postavitev cilja, nabor možnosti, presojanje posledic,
izbor). 40% jih še vedno čuti strah pred odločanjem. Skoraj 80% jih meni, da zmorejo premagovati
težave na poti do cilja. Po usposabljanju ima 65% udeležencev pred seboj jasen
izobraževalni/zaposlitveni/poklicni cilj. Vsi pa iščejo priložnosti za osebni razvoj in karierno
napredovanje. Vsi se počutijo kompetentne za prevzemanje odgovornosti, kar je dober znak v
smeri aktivnega odgovornega državljanjstva. Večina se jih zna prilagajati novim situacijam in so
odprti za nove ideje, izkušnje. Še vedno jih polovica slabše prenaša pritiske in se spopada z
ovirami. 86% udeležencev je utrdilo ali potrdilo zaupanje vase in so bolj osredotočeni na rezultate
in doseganje osebnih ciljev. 86% jih je dobilo samopotrditev. 71% jih meni, da znajo reševati
situacije in težave inovativno in kreativno.
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Grafikon 7: Usposabljanje Jaz, družba, služba 2, kompetence

Najbolj okrepljene/nadgrajene kompetence
Poznam svoje sposobnosti, veščine in spretnost, vem kaj znam
in zmorem
Imam ustrezna znanja in spretnosti za opravljanje želenega
poklica
Zmorem premagovati težave na poti do cilja

78%
80%
80%

Vem na katerem področju je največja možnost za zaposlitev in
kje lahko najdem pomoč pri načrtovanju kariere

85%

Dobil sem samopotrditev

86%

Utrdil/ potrdil sem zaupanje vase, bolj sem osredotočen na
rezultate in doseganje osebnih ciljev.
Verjamem, da lahko dosežem svoje cilje, poznam omejitve na
poti do cilja

86%
90%

Bolje poznam svoje močne lastnosti

98%

Znam se prilagajati novim situacijam, sem odprt za nove ideje,
izkušnje

99%

Iščem priložnosti za osebni razvoj in karierno napredovanje

100%

Počutim se kompetentne za prevzemanje odgovornosti

100%

4. Usposabljanje Jaz, družba, služba 3, izvedeno v terminu: 30. 11.–24. 12. 2020.
Več kot 80% udeležencev bolje pozna svoje močne lastnosti. Vsi udeleženci se želijo naučiti nekaj
novega oz. se dodatno usposabljati. 90% jih sedaj pozna svoje sposobnosti, veščine in spretnosti
ter kaj zna in zmore. 95% jih verjame, da lahko svoj cilj dosežejo. Kar 86% udeležencev po
usposabljanju ve, na katerem področju je za njih največja možnost za zaposlitev. Kar 95% jih sedaj
ve, kje lahko poiščejo pomoč pri načrtovanju kariere. Podatka nam kažeta, da je usposabljanje
zastavljeno v pravo smer – aktivno iskanje primerne zaposlitve. Usposabljanje je pripomoglo k
temu, da udeleženci veliko bolje poznajo svoje možnosti. Velik porast beležimo tudi pri odločanju
o svoji karieri, kar 81% jih po usposabljanju meni, da se o svoji karieri dobro odločajo. Po
usposabljanju je viden manjši napredek pri premagovanju strahu pri odločanju (62%). Veliko več
udeležencev, kar 91% pa jih sedaj pozna procese odločanja (postavitev ciljev, nabor možnosti,
presojanje posledic, izbor). Po usposabljanju jih kar 60% več (torej skupaj 91%) ve, kaj na
zaposlitvenem pogovoru delodajalci pričakujejo od njih. Kar 87% udeležencev po usposabljanju
obvlada komunikacijo po telefonu, z delodajalci ali drugimi. 71% udeležencev sedaj dobro prenaša
pritiske in se spopada s preprekami/problemi. Velik porast beležimo tudi pri kompetencah
vodenja, kar 71% jih meni, da sedaj zna voditi in začenjati akcije. Posamezniki se sedaj veliko bolj
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zavedajo nekaterih svojih kompetenc, ki jih prej sploh niso poznali ali jim niso pripisovali velikega
pomena. Usposabljanje je okrepilo veliko področij/znanj, na katerih so bili udeleženci šibkejši.
Usposabljanje je pripomoglo k dvigu kompetenc pri večini sodelujočih. Udeleženci sedaj bolje
poznajo svoje močne in šibke točke, kje še potrebujejo pomoč ali dodatno izobraževanje.
Udeleženci so utrdili in potrdili zaupanje vase (78%). Po usposabljanju jih je kar 86% bolj
osredotočenih na rezultate in doseganje osebnih ciljev. 76% udeležencev je spremenilo
razumevanje in dojemanje trga dela in neformalnega izobraževanja. 62% jih je bolj optimističnih
glede možnosti lastnega zaposlovanja v prihodnosti. S pomočjo usposabljanja so našli nova
področja interesov in delovanja ter posledično nekateri tudi zaposlitev.
Grafikon 8: Usposabljanje Jaz, družba, služba 3

Najbolj okrepljene/nadgrajene kompetence
Znam voditi in začenjati akcije

71%

Dobro prenašam pritiske in se spopadam s preprekami/problemi.

71%

Spremenilo sem razumevanje in dojemanje trga dela in
neformalnega izobraževanja
Utrdil in potrdil sem zaupanje vase

76%
78%

Bolje poznam svoje močne lastnosti

80%

O svoji karieri se dobro odločam

81%

Po usposabljanjU vem na katerem področju je zame največja
možnost za zaposlitev

86%

Bolj sem osredotočen na rezultate in doseganje osebnih ciljev

86%

Po usposabljanju obvladam komunikacijo po telefonu, z
delodajalci ali drugimi

87%

Poznam svoje sposobnosti, veščine, spretnosti

90%

Vem kaj znam in zmorem

90%

Poznam procese odločanja

91%

Vem kaj na zaposlitvenem pogovoru delodajalci pričakujejo od
mene

91%

Verjamem, da lahko dosežem svoj cilj

95%

Vem, kje lahko poiščem pomoč pri načrtovanju kariere

95%
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5. Usposabljanje Jaz, družba, služba 4, izvedeno v terminu: 17. 2.–12. 3. 2021.
Več kot 60% udeležencev sedaj pozna svoje močne točke/področja. Več kot 70% pozna svoje
sposobnosti, veščine in spretnosti in ve, kaj zna in zmore. Vsi udeleženci usposabljanja sedaj vedo,
kje lahko najdejo informacije o prostih delovnih mestih. Večina jih za dobro odločanje potrebuje
dovolj informacij. Večina jih tudi vztraja, ko naletijo na ovire. Več kot 70% si sedaj zaupa, ko se
odločajo. Odločanja jih ni strah več kot 60%. Več kot 80% jih prevzema odgovornost za svojo
poklicno pot, razmišlja o svojih predhodnjih odločitvah in se iz njih tudi uči. Več kot 80% jih ima
pred seboj sedaj jasen izobraževalni, zaposlitveni ali poklicni cilj. 80% jih je v stikih z drugimi
samozavesten in sproščen. Več kot 90% jih prevzema odgovornost za svoja dejanja in radi
pomagajo in sodelujejo z drugimi. Več kot 70% udeležencev meni, da so z vključitvijo v projekt
Pogon utrdili/potrdili zaupanje vase. Več kot 50% jih je dobilo samopotrditev. Več kot 70% jih je
spremenilo svoj pogled na brezposelnost in se bolj osredotočajo na rezultate in doseganje osebnih
ciljev ter znajo reševati situacije in težave inovativno in kreativno. 90% jih je spremenilo
razumevanje in dojemanje neformalnega izobraževanja. Več kot 60% je bolj optimistična glede
možnosti lastnega zaposlovanja v prihodnosti.
Grafikon 9: Usposabljanje Jaz, družba, služba 4

Najbolj okrepljene/nadgrajene kompetence
Situacije in težave znam reševati inovativno in kreativno

70%

Bolj se osredotočam na rezultate in doseganje osebnih ciljev

70%

Utrdil/potrdil sem zaupanje vase

70%

Zaupam si, ko se odločam

70%

Poznam svoje sposobnosti, veščine in spretnosti in vem kaj
znam in zmorem

70%

Prevzemam odgovornost za svojo poklicno pot
Razmišljam o svojih predhodnjih odločitvah in se iz njih tudi
učim
Pred seboj imam sedaj jasen izobraževalni, zaposlitveni ali
poklicni cilj
V stikih z drugimi sem samozavesten in sproščen
Prevzemam odgovornost za svoja dejanja in rad pomagam in
sodelujem z drugimi
Spremenil sem razumevanje in dojemnaje neformalnega
izobraževanja
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80%
80%
80%
80%
90%
90%

6. Usposabljanje Družbene inovacije 2, izvedeno v terminu: 10. 5.–25. 5. 2021.
Udeleženci so nadgradili komunikativnost, organiziranje in organiziranost, vodenje skupin, javno
nastopanje, prilagodljivost, samoiniciativnost, projektno delo, sposobnost prilagajanja, delo v
timu, sposobnost iskanja informacij in samostojno kreativno razmišljanje in reševanje problemov.
Udeleženci so pridobili veliko novih poznanstev in tudi na ta način razširili svojo socialno mrežo.
80% udeležencev po usposabljanju pozna svoje močne lastnosti. 60% jih ve, kaj jih zanima in kaj
si želijo. Še vedno jih le 40% pozna svoje sposobnosti, veščine in spretnosti. 60% jih verjame, da
lahko svoj cilj dosežejo. Vsi poznajo svoje omejitve na poti do poklicnega cilja. Vsi vedo, kje lahko
najdejo informacije o prostih delovnih mestih (trgu dela, zaposlovanju). Polovica udeležencev
sedaj ve, na katerem področju je za njih največja možnost za zaposlitev. 50% jih še vedno ne ve,
kako pridobiti finančno pomoč za izobraževanje in samozaposlitev. 75% udeležencev po
usposabljanju pozna značilnosti poklica, ki ga želi opravljati, in imajo zanj ustrezna znanja in
spretnosti. Vsi vedo, kje lahko poiščejo pomoč pri načrtovanju nadaljne poklicne kariere. 75% se
jih sedaj o svoji karieri dobro odloča. 50% udeležencev si sedaj zaupa pri odločitvah. Vsi po
usposabljanju znajo bolje komunicirati in navezovati stike ter znajo reševati situacije in težave
inovativno in kreativno. Polovica udeležencev usposabljanja Družbene inovacije je z
usposabljanjem zelo zadovoljna, polovica udeležencev pa zadovoljna.
Grafikon 10: Usposabljanje Družbene inovacije 2

Najbolj okrepljene/nadgrajene kompetence
Verjamem, da lahko dosežem svoj cilj

60%

Vem kaj me zanima in kaj si želim

60%

O svoji karieri se dobro odločam

75%

Poznam značilnosti poklica, ki ga želim opravljati in imam zanj
ustrezna znanja in spretnosti

75%

Poznam svoje močne lastnosti

80%

Poznam svoje omejitve na poti do poklicnega cilja

100%

Vem kje lahko najdem informacije o prostih delovnih mestih
(trgu dela, zaposlovanju)

100%

Vem kje lahko poiščem pomoč pri načrtovanju nadaljne
poklicne kariere

100%

Znam bolje komunicirati in navezovati stike

100%

Situacije in težave znam reševati inovativno in kreativno

100%

21

7. Usposabljanje Družbene inovacije 3, izvedeno v terminu: 31. 5.–15. 6. 2021
Skoraj 80% udeležencev po usposabljanju pozna svoje močne lastnosti, svoje sposobnosti, veščine
in spretnosti, ve, kaj zna in zmore. 33% jih še vedno ne ve, kje najti informacije o prostih delovnih
mestih. 55% jih sedaj ve, kako pridobiti finančno pomoč za izobraževanje. 70% udeležencev po
usposabljanju ve, kje poiskati pomoč pri načrtovanju kariere. 66% jih pozna proces odločanja. 77%
jih meni, da se sedaj dobro odločajo o svoji karieri in raziščejo vse možnosti. Vsi udeleženci
prevzemajo odgovornost za svojo poklicno pot. Skoraj 90% jih meni, da znajo premagovati težave
na poti do cilja in vedo, kaj na zaposlitvenem pogovoru delodajalci pričakujejo od njih. Skoraj 80%
udeležencev po usposabljanju zna napisati ponudbo za zaposlitev in vlogo za pridobitev finančne
pomoči. 90% udeležencev meni, da so po usposabljanju v stikih z drugimi samozavestni in
sproščeni. Skoraj 80% udeležencev zna komunicirati z drugimi in navezovati stike. Vsi udeleženci
menijo, da po usposabljanju dobro prenašajo pritiske in se spopadajo s preprekami. 78% jih zna
situacije in težave reševati inovativno in kreativno. Menimo, da so udeleženci na usposabljanju
okrepili svoje samoizražanje in se bolj osredotočajo na rezultate in doseganje osebnih ciljev. Skoraj
80% udeležencev je spremenilo svoje dojemanje trga dela in neformalnega izobraževanja. 66% jih
je bolj optimističnih glede možnosti lastnega zaposlovanja v prihodnje. Več kot 70% udeležencev
je po usposabljanju spremenilo dojemanje sveta in svoje vloge v/na njem.
Grafikon 11: Usposabljanje Družbene inovacije 3

Najbolj okrepljene/nadgrajene kompetence
Vem kje poiskati pomoč pri načrtovanju kariere

70%

Dobro se odločam o svoji karieri in raziščem vse možnosti

77%

Situacije in težave znam reševati inovativno in kreativno

78%

Znam komunicirati z drugimi in navezovati stike

78%

Znam napisati ponudbo za zaposlitev in vlogo za pridobitev
finančne pomoči

79%

Vem kaj znam in zmorem

80%

Poznam svoje močne lastnosti, svoje sposobnosti, veščine in
spretnosti

80%

Znam premagovati težave na poti do cilja

89%

V stikih z drugimi sem bolj samozavesten in sproščen

90%

Prevzemam odgovornost za svojo poklicno pot

100%

Dobro prenašam pritiske in se spopadam s preprekami

100%
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ZAKLJUČEK
Kompetence, veščine, spretnosti, ki so se pri udeležencih usposabljanj najbolj okrepile, nadgradile, se
razlikujejo glede na posamezno usposabljanje. To povezujemo s specifiko posamezne skupine,
karakteristikah članov teh skupin in vsebinah, ki so se predstavljale na posameznih usposabljanjih. Vseeno
menimo, da po usposabljanjih večina udeležencev pozna svoje močne lastnosti, svoje sposobnosti, veščine
in spretnosti. Po usposabljanjih vedo, kaj znajo in zmorejo. Na usposabljanjih so se naučili situacije in
težave reševati na inovativen in kreativen način. Po usposabljanjih vedo, kje poiskati pomoč pri
načrtovanju kariere. Bolje se osredotočajo na rezultate in doseganje osebnih ciljev in verjamejo da te cilje
lahko tudi dosežejo. Predvsem pa so usposabljanja udeležencem utrdila zaupanje vase.
Projekt Pogon vsekakor predstavlja dobrodošlo novost pri spodbujanju zaposlovanja mladih in posledično
zmanjšanju njihove brezposelnosti. Sam program je zastavljen tako, da omogoča, da se posamezniki bolje
spoznajo in okrepijo samozavest za nadaljnje korake v življenju. Na usposabljanjih je bilo podanih veliko
informacij, ki bodo mladim v pomoč pri načrtovanju lastne kariere in zaposlitvi. Udeleženci so lahko bolje
spoznali svoje vire moči in skozi delavnice dobili samopotrditev, da zmorejo. Udeleženci se po
posameznem usposabljanju počutijo bolj kompetentne pri iskanju zaposlitve in načrtovanju lastne kariere.
Usposabljanja nudijo veliko novih znanj in izkušenj na področju zaposlovanja, od zakonodaje do podpisa
pogodbe o zaposlitvi. Menimo, da je zelo dobro, da so udeleženci pridobili samozavest na področju
procesa iskanja zaposlitve (od sprejemanja odločitve, da se posameznik poda na to pot, do podpisa
pogodbe in vključitve v delovno okolje). Usposabljanja so opremila posameznike z veliko novega znanja in
veščinami, ki jim bodo ali jim že pomagajo pri iskanju zaposlitve, vključevanju na trg dela ter v osebnem
življenju. Izvajalci so zaznali potrebe udeležencev po znanjih z različnih področij zaposlovanja; kako
napisati dober življenjepis, zakonske podlage in pravice delavcev, kakšne oblike zaposlitev obstajajo …
Usposabljanja odpirajo posamezniku nove poglede na zaposlovanje.
Programi in izvajalci usposabljanj so se približali udeležencem in njihovim potrebam. Udeleženci
usposabljanj so bili vključeni v heterogene skupine, različne po interesih, pričakovanjih in izraženih
potrebah. Udeleženci so se razlikovali po stopnjah formalno pridobljene izobrazbe, že osvojenih
kompetencah in pridobljenih referencah. Razdelimo jih lahko na tiste, ki pribljižno že vedo, kakšno službo
oz. katera področja dela si želijo in v tej smeri že izvajajo nadaljnje korake. V drugo skupino pa spadajo
tisti, ki so že dlje časa brezposelni in imajo še vedno precej nejasno sliko o svoji poklicni karieri. Izvajalci
so z veliko mero senzibilnosti odgovarjali na potrebe, ki so jih izražali udeleženci usposabljanj.
Usposabljanja so udeležencem nudila varen prostor, velike možnosti povezovanja, praktičnih izkušenj in
primerov, ki jih bodo lahko uporabili v svojem vsakodnevnem življenju.
Omeniti moramo demokratičen, vključujoč način usposabljanj. Usposabljanja so udeležence naučila, da se
težav lahko lotijo in jih znajo reševati na bolj kreativen in inovativen način. Udeleženci so utrdili in potrdili
zaupanje vase in se po usposabljanjih tako lahko bolj osredotočajo na rezultate in doseganje osebnih ciljev
ter razvoj osebnih kompetenc. Menimo, da se je skozi proces usposabljanja spremenil tudi njihov pogled
in razumevanje trga dela.
Menimo, da usposabljanja ustvarja bolj fleksibilne, samozavestne in kreativne mlade ljudi, ki iščejo svojo
pot in mesto v družbi. Projekt Pogon ocenjujemo kot zelo potreben in dober. Nudi celostno podporo
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udeležencem; delo na sebi, delo v skupini, usvajanje specifičnih znanj in veščin, prehod na trg dela in
kontinuirano individualno spremljanje. Usposabljanje je za posameznika lahko dobra odskočna deska v
svet zaposlitev. Pomembno je, da udeleženci sami aktivno sodelujejo in s pomočjo ali brez nje, kreirajo
svojo osebno in poklicno kariero. Usposabljanje “vzgaja” in izobražuje družbeno odgovorne, angažirane,
kritične mlade. Seveda vsega tega brez izredno velikega truda, neizmerne pozitivne energije in različnih
metod izvajalcev ne bi bilo.
Izvajalci so v izvedbo usposabljanj vložili res veliko časa, truda in znanj. Udeležence so med drugim učili
pomembnih spoznanj o sebi in realnosti zaposlovanja. Za udeležence so bili tako zelo uporabni nasveti in
informacije, kako napisati dober CV, kako se pripraviti na razgovor za službo, predstavitve različnih načinov
iskanja zaposlitve. Izvajalci so se pribljižali željam in potrebam udeležencev. Zelo dobro je bilo, da so pustili
udeležencem, da so se sami organizirali, pripravili in izpeljali različne dogodke. Teoretična znanja so tako
lahko konkretno preizkusili v praksi in pri tem imeli tudi neposreden stik z osebami, ki odločajo o
zaposlovanju. Udeleženci so dobili predstavo o tem, na kaj so pozorni uspešni delodajalci.
Menimo, da so bila vsa usposabljanja, kljub koroni in ukrepih povezanih z njo, izvedena zelo uspešno. O
tem govorijo tudi mnenja samih udeležencev. Vsa usposabljanja so se pokazala kot dober motivatorski
stroj pri doseganju starih ali na novo odkritih ciljev in s tem kreativnemu ustvarjanju svoje lastne
prihodnosti. Menimo, da se je pri večini udeležencev dvignila raven tako splošnih (virov moči, interesov in
vrednot, komunikacije, reševanja konfliktov, timsko delo, karierno načrtovanje, upravljanje s časom), kot
tudi specifičnih kompetenc. Za večino udeležencev so usposabljanja pomenila zelo pozitivno izkušnjo.
Udeleženci bolje poznajo svoje vire moči, kje so močni in na katerih področjih potrebujejo še pomoč ali
dodatno izobraževanje. S pomočjo usposabljanja udeleženec lahko najde nova področja interesov in
delovanja ter posledično tudi zaposlitev.
Udeleženci usposabljanj so pridobili tudi veliko novih poznanstev – prijateljev, mogoče tudi potencialnih
bodočih partnerjev ali sodelavcev. Skupine in izvajalci so jim nudili obilo priložnosti za dvig samozavesti
pri iskanju službe in veliko novih izkušenj. V skupini sovrstnikov so nekateri zopet prišli do svoje lastne
samopotrditve, razvijali nove veščine in okrepili obstoječe. Za nekatere so bila usposabljanja prelomnica
v njihovem življenju, ki jim vlivajo nov optimizem in dajejo prepotrebno samozavest. Udeleženci so dobili
tudi veliko idej za iskanje alternativnih oblik zaposlovanja in izobraževanja. Menimo, da so udeleženci
usposabljanj vsekakor pridobili novo motivacijo in zagon za nadaljnje bolj samozavestno in aktivno iskanje
zaposlitve. Spoznali so tudi delovanje nevladnih organizacij in mladinskega sektorja, kar mnogi med njimi
predhodno niso poznali.
Znanja, veščine in kompetence pridobljene na usposabljanjih bodo udeleženci lahko uporabili pri
nadaljnjem iskanju zaposlitve, svojih projektih in nadaljnjih življenjskih izzivih. Naučili so se veliko novega
o načrtovanju projektov, pridobili so veliko novih poznanstev ter se preizkusili v mreženju. Nekateri
udeleženci so pogrešali več dela na njihovih podjetniških idejah in več neposrednih stikov z mentorjem in
delodajalci. Zdi se nam, da je drugače, če se išče delodajalce za predstavitev skupinskega projekta, kot pa
za Živo knjižnico. Izvajalcem predlagamo, da se še bolj osredotočijo na posameznikove potrebe, šibke
točke, kompetence in področja, na katerih je slabši. Opažamo, da kar nekaj udeležencev tudi po
usposabljanjih še vedno slabo prenaša pritisk in se težko spopadajo s preprekami. Predlagamo, da se še
več dela na povečanju samozavesti pri posamezniku, njegovi odpornosti na stres, nastopanju pred skupino
in vodenju skupine. Predlagamo tudi, da se še več časa nameni pisanju različnih prošenj in vlog.
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Srečanja z delodajalci in job shadowing so zelo pozitivna stran usposabljanj. Predlagamo še več job
shadowinga, ki naj bo čim bolj povezano z individualnimi potrebami posameznika. Izvajalcem dajemo v
razmislek, kako in na kakšen način bi lahko udeležencem usposabljanja omogočili pridobivanje
prepotrebnih novih izkušenj na področjih, kjer izkušenj nimajo ali so bolj pomanjkljive. Predlagamo še več
izmenjav mnenj in izkušenj med samimi udeleženci usposabljanj. Predlagamo, da se še več časa nameni
pisanju CV-jev, motivacijskim in spremnim pismom. Priprave na Živo knjižnico bi bilo dobro začeti prej, da
je na voljo dovolj časa za odgovore potencialnih delodajalcev. Navezati je potrebno več stikov z delodajalci
že pred izvedbo posameznega usposabljanja (potrebno je predhodno ugotoviti potrebe udeležencev). Več
poudarka bi moralo biti na pripravah in razgovorih z delodajalci, mogoče tudi z igrami vlog. Predlagamo,
da se tudi izvajalci, skupaj z udeleženci, bolj aktivno vključijo v iskanje primernih delodajalcev za vsakega
posameznika. Predlagamo, da bi več ljudi delilo z udeleženci svojo lastno izkušnjo zaposlovanja,
ustanavljanja podjetja ipd..
Programi usposabljanj bi bili lahko malenkost bolj razumljivo napisani, da bi udeleženci že na začetku
vedeli, kako se moduli med seboj povezujejo in navezujejo ter kaj je končni cilj usposabljanja. Glede na to,
da so bili udeleženci zelo različni, je bil končni cilj morda preveč skupinski. Nekateri udeleženci so omenili,
da je bilo v tako kratkem času podanih preveč informacij in preveč dela ter da je tudi samo usklajevanje
skupin vzelo preveč časa. Usposabljanja bi bila lahko še bolj praktično naravnana, še bolj aplikativna,
povezana z vsebinami, ki so vezane na zaposlovanje in trg dela, in s še več poudarka na vzpostavljanju
stikov z delodajalci in iskanjem ustreznih zaposlitvenih možnosti. Predlagamo več individualnega dela z
udeleženci. Še več poudarka bi morali nameniti praktičnim kariernim korakom posameznika in podpori le
tem. Tudi temu, kje poiskati informacije, ki so za vsakega posameznika pomembne in drugačne.
Predlagamo, da so izvajalci posameznih modulov med seboj bolj povezani, da je boljši pretok informacij o
vsebinah, ki bodo ali so bile predstavljene in obdelane na posameznem modulu.
Ponovno poudarjamo, da je bil celoten projekt Pogon načrtovan in izpeljan zelo uspešno. Organizacija je
bila na zelo visokem profesionalnem nivoju. Udeleženci so se na usposabljanjih v glavnem zelo dobro
počutili, kar je prav gotovo zasluga izvajalcev, ki so ji vodili in mentorirali. Bili so zelo dobri motivatorji, saj
večina udeležencev meni, da so po zaključku veliko bolj motivirani za nadaljnje korake v svojem življenju
in iskanju ustrezne zaposlitve. Udeležencem so bili v veliko oporo in podporo. Izvajalci so pokazali veliko
znanja pri vseh predstavljenih temah, ki so bile povezane z brezposelnostjo in trgom dela. Zdi se nam
pomembno, da so izvajalci za udeležence pripravili tako okolje, kjer so se počutili varne in so lahko brez
težav predstavljali svoje ideje, težave itd.. Udeleženci so začeli bolj zaupati sebi in svojim veščinam.
Vsebine na usposabljanjih so bile zelo konkretne. Usposabljanja so bila tudi dobra priložnost za
navezovanje novih stikov. Nekaterim udeležencem so pomagala razjasniti njihove cilje oz. nadaljnje
korake. Večina jih je veliko pridobila na osebni rasti, razvoju kompetenc, mreženju. Menimo, da so
udeleženci po zaključku usposabljanja veliko bolj aktivni, kompetentni in samozavestni pri iskanju za njih
primerne zaposlitve ter ustvarjanju lastne karierne poti. Samo usposabljanje podpira prizadevanja
udeležencev za doseganje osebnih in posledično tudi kariernih ciljev.
Poudarjamo izredno kreativno, subtilno in predano delo vseh izvajalcev različnih aktivnosti v okviru vseh
usposabljanj. Izvajalci so znanja odlično predajali; prijazno in vključujoče za vse udeležence. Teme so bile
predstavljene avtentično, iskreno in transparentno. Vzdušje na usposabljanjih je bilo na zelo visokem
nivoju. Izvajalci so se zelo dobro prilagodili posameznim skupinam udeležencev usposabljanj, ki so bile
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pestre po interesih, pričakovanjih in potrebah, stopnjah izobrazbe ter usvojenih kompetencah. Izvajalci so
dobro zaznali potrebe, ki so jih izkazovali udeleženci. Menimo, da je izvajalcem uspelo
aktivirati/mobilizirati/nadgraditi lastne moči udeležencev. Mentorji so s svojim pozitivnim pristopom in
znanjem v skupinah ustvarili zelo pozitivno in kreativno klimo, kjer so se udeleženci počutili varne in
sprejete. Delo po skupinah ali dvojicah je vsekakor ena od zelo pozitivnih komponent usposabljanja. Način
izvedbe usposabljanj je bil interaktiven, izvajalci so bili zelo angažirani pri delu s skupino ali posamezniki.
Menimo, da je zelo pomemben vidik usposabljanj, da udeleženci spoznajo nove ljudi, organizacije in
mreženje. Pozitivna klima na vseh usposabljanjih je pripomogla k pozitivnim posameznikovim premikom
na bolje. Informacije, ki so jih ob tem predajali izvajalci, so bile prave in uporabne. Menimo, da je zelo
pozitivno delo v skupini, delovanja znotraj in zunaj manjših skupin, reševanje različnih nalog, kjer mora
vsak član skupine prispevati svoj delež pri realizaciji zadane naloge. Izvajalci so bili pri delu z udeleženci
prijazni, vzpodbudni, podporni in vedno pripravljeni pomagati. V skupinah se je med udeleženci razvil
sodelovalni, prijateljski in podporen odnos. Skupno delo z ljudmi, ki se med sabo predhodno niso poznali,
zanimive igre za sprostitev udeležencev, je prineslo veliko novih izkušenj, znanj in spoznanj. Skupinski
proces in pridobivanje vezi z vrstniki, ki se soočajo s podobnimi problemi. Zelo dobro je, da so vsi
udeleženci izvajali vse aktivnosti, ki so bile načrtovane. Lahko rečemo, da je med udeleženci vladala
solidarnost. Udeleženci so bili v marsikateri situaciji primorani izstopiti iz svoje cone udobja; preizkusili so
se v vlogah, v katerih predhodno niso imeli izkušenj, kar je pomenilo tudi samostojno reševanje nalog
(prevzemanje odgovornosti) in aktivno sodelovanje v skupini. Pri udeležencih vseh usposabljanj je zaznan
velik dvig komunikacijskih sposobnosti in samozavesti. Domiselen se nam zdi tudi proces izgradnje
posamezne skupine; posamezni člani so stakali vezi z vrstniki, ki se soočajo s podobnimi problemi in tako
ustvarjali ali razširili (stakali) svojo socialno mrežo.
Menimo, da so usposabljanja v projektu Pogon idealen prostor za spoznavanje novi ljudi, skupin,
organizacij, obenem pa odlična priložnost za spoznavanje sebe in svojih šibkih in močnih
kompetenc/področij. Usposabljanja krepijo posameznikova močna področja in ga poskušajo opolnomočiti
na področjih, kjer je le-ta šibek. Menimo, da usposabljanja razvijajo aktivnega, kritičnega in odgovornega
državljana. Pomemben se nam zdi tudi participatoren vidik usposabljanj. Usposabljanja so vsekakor zelo
pozitivno vplivala na večino udeležencev, na njihovo osebnostno rast in pripravljenost za vstop na trg dela.
Usposabljanja so nov, svež, inovativen pristop k reševanju problema brezposelnosti mladih in so z novimi
idejami usmerjena tudi v življenjski svet (prostor) udeleženca (uporabnika). Udeleženci so se preizkusili v
vlogah, ki jih prej niso imeli možnost izkusiti. Menimo, da so usposabljanja pri večini udeležencev
nadgradila zaupanje v svoje sposobnosti. Posamezniki so lahko razvijali ali nagrajevali svoje sposobnosti
dela v skupini, delo (komunikacija) z nekompatibilnimi ljudmi ali organizacijami, kritično mišljenje,
odgovorno državljanstvo, organizacijske sposobnosti itd.. Opazen je dvig motivacije tudi pri tistih
udeležencih, ki na začetku usposabljanja niso bili ravno motivirani.
Fleksibilnost v skupini, sodelovanje in komunikacija so parametri ali kompetence, ki so se pri udeležencih
usposabljanj vsekakor dvignili na višji nivo.
Naj za konec znova poudarimo, da bi sam projekt Pogon moral postati stalen program, ki bi bil namenjen
prav vsem mladim, ki so brezposelni. Program je in mora biti fleksibilen in prilagojen potrebam mladih
brezposelnih, od lažje zaposljivih do težko zaposljivih. Mladi se še vedno premalo zavedajo pomena
pridobivanja znanj in kompetenc na različnih področjih svojega delovanja.
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Menimo, da je projekt Pogon izjemen program, ki temelji tudi na socialnih in psiholoških vidikih potreb
mladih ob vstopu na trg dela. Usposabljanja, kot neke vrste output, dajejo komunikativne, fleksibilne,
ambiciozne, odgovorne, sodelovalne, znanja in idej željne kritično razmišljujoče mlade ljudi. Usposabljanja
omogočajo, da se mladi opolnomočijo in krepijo svoje kompetence ter usvojijo nove. Menimo, da je s
tovrstnimi usposabljanji vsekakor potrebno nadaljevati in prenesti vsaj del vsebin usposabljanj tudi na
srednje šole in na fakultete.
Projekt Pogon odgovarja na aktualne potrebe mladih in mora postati stalnica v slovenskem prostoru!

Viri:
Interno gradivo projekta Pogon.
Razgovori z izvajalci, udeleženci in zaposlovalci usposabljanja.
Podatki iz anket Pogon – začetek – uporabniki.
Podatki iz anket Pogon – zaključek – uporabniki.
Podatki iz anket Pogon – izvajalci.
Evalvacijska poročila, projekt Pogon.
Monitoring poročila, projekt Pogon.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Delovno gradivo Zavod Bob.
Podatki iz anket se nahajajo pri evalvatorju.

Bled, 9. 9. 2021

Matej Vukovič
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