PROJEKT

LASOVA RAZGIBANA SVETOVALNICA

»RAZGIBAN SVET«
Projektni partnerji:
•
•

LAS BOGASTVO PODEŽELJA (vodilni partner)
ZAVOD NAZAJ NA KONJA

Terminski plan:
Začetek operacije: 1.3.2021
Zaključek operacije: 30.9.2022

Opis operacije:
Operacija Lasova razgibana svetovalnica je razdeljena na dve tematski področji, ki sta medsebojno
povezani. Eno področje je SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE, ki je namenjeno opolnomočenju
lokalnega prebivalstva, krepitvi lastnih potencialov ter soočanju s težjimi izzivi in dilemami v specifičnih
življenjskih situacijah, v katerih se ljudje znajdejo. Drugo, PODROČJE PODJETNIŠTVA IN
ZAPOSLOVANJA, pa se nanaša na področje zaposlovanja, podjetništva in ustvarjanja novih delovnih
mest. Lokalno prebivalstvo se bo spodbudilo k iskanju zaposlitve, razvoju podjetniških idej ter k
ponovni reaktivaciji na kariernem področju. Prav tako se bo raziskalo možnosti razvoja socialnovarstvenih delovnih mest na območju LAS Bogastvo podeželja (oskrba starostnikov, varstvo otrok,
čustveno-psihološka podpora posameznikom ipd.) Brezposelne osebe pa bi prepoznale potencial na
tem področju ter razvile lastno podjetniško idejo in se kasneje tudi (samo)zaposlile.
Namen in naše temeljno vodilo pri pripravi vsebin tega projekta je, da prebivalcem iz lokalnega
podeželskega okolja ponudimo kakovostne programe, ki bodo ciljnim skupinam pomagali najti rešitve
za izzive na področju ohranjanja duševnega zdravja skozi medgeneracijsko povezovanje in strategije za
spodbujanje aktivnega staranja ter ob tem spodbujali prostovoljstvo, vključevanje žensk, brezposelnih
in drugih ranljivih skupin posameznikov. Drug namen projekta je lokalnemu prebivalstvu pomagati pri
zaposlovanju, pri iskanju novih podjetniških idej ter odkrivanju in ustvarjanju novih delovnih mest, ki
na tem območju še ne obstajajo ali pa primanjkujejo.

Glavne aktivnosti operacije:
•
•
•
•

Izvedba programov LASova razgibovalnica in LASova svetovalnica;
Promocijske predstavitve obeh zgoraj omenjenih programov;
Priprava, oblikovanje in tisk brošure;
Zasnova in izvedba programa usposabljanja za prostovoljce;

• Priprava in tisk priročnika s smernicami za aktivnejši življenjski slog in samopomoč;
• Izvedba in snemanje videopredstavitve obeh novih programov;
• Organizacija in izvedba delavnic: tuji jeziki, javno nastopanje, promocija po socialnih omrežjih,
od ideje do prodaje;
• Nabava 2 tabličnih računalnikov;
• Nabava in potisk antistresnih žogic;
• Izvedba tiskovne konference in zaključnega dogodka.

Cilji operacije:
•

Raziskati in predstaviti možnosti razvoja socialno-varstvenih delovnih mest na območju LAS
Bogastvo podeželja (oskrba starostnikov, varstvo otrok, čustveno-psihološka podpora
posameznikom ipd.)

•

Spodbuditi lokalno območje k odpiranju novih delovnih mest na podeželju.

•

Predstaviti lokalni skupnosti kakšen potencial nudi razvoj socialno-varstvenih delovnih mest
tako za možnost zaposlitve brezposelnih oseb kot za izboljšanje kakovosti bivanja lokalnih
prebivalcev.

●

Uvesti na območje LAS Bogastvo podeželja nove storitve pri delu z ranljivimi skupinami - dva
nova programa, ki bosta ponujala inovativni in sodobni pristop k reševanju vsakodnevnih težav
in izzivov na področju ohranjanja duševnega zdravja.

●

Pripraviti smernice za razvoj socialno-varstvenih aktivnosti, programov in delovnih mest na
območju LAS Bogastvo podeželja.

Ciljne skupine:
•

Posamezniki (moški/ženske) in družine, ki potrebujejo:
o spodbudo za nove življenjske korake v pravi smeri zaradi specifičnih življenjskih situacij
o strokovno podporo pri razvoju veščin za boljše usklajevanje dela, družinskega življenja
in osebnih ciljev ter spretnosti za obvladovanje različnih vsakodnevnih izzivov,
premagovanje obremenitev in stresa
o preventivo ali/in posebno podporo na področju duševnega zdravja;

•
•
•

Starejši posamezniki;
Brezposelne osebe;
Mladi do 30 let in ženske.

Pričakovani rezultati operacije:
•

2 nova programa na območju LASa (LASova razgibovalnica in LASova svetovalnica);

•

10 izpeljanih promocijskih informativnih predstavitev obeh novih programov;

•

1 nova promocijska tiskana brošura s predstavitvijo izvedbe obeh novih programov;

•

vključitev najmanj 85 uporabnic in uporabnikov iz izbranih ciljnih skupin;

•
•
•

30 x izvedene vsebine LASova RAZGIBOVALNICA za družine;
5 x izvedena LASova RAZGIBOVALNICA za skupine posameznikov;
8 x izvedenih različnih tematskih predavanj na temo “Izzivi v vsakdanjem življenju” v okviru
vsebine LASova SVETOVALNICA;
90 x izvedenih različnih tematskih podpornih skupin v okviru vsebine LASova SVETOVALNICA;
80 x izvedenih individualnih svetovanj in podpor za posameznike v okviru vsebine LASova
SVETOVALNICA;
zasnovan, pripravljen in izveden 1 program usposabljanja za prostovoljce;
vključitev najmanj 10 mladih prostovoljcev v program usposabljanja in v izvedbo programov;
1 nov tiskani priročnik s smernicami za razvoj socialno-varstvenih aktivnosti, programov in
delovnih mest na območju LAS;
1 nov interaktivni priročnik s smernicami za aktivnejši življenjski slog in samopomoč pri
soočanju s težjimi izzivi v specifičnih življenjskih situacijah;
2 nova videa s predstavitvijo izvedbe obeh novih programov;
Izvedeni 4 tečaji tujih jezikov, 1 delavnica javnega nastopanja, 1 delavnica promocije po
socialnih omrežjih, 3 delavnice Od ideje do prodaje;
Nabavljena 2 tablična računalnika;
Nabavljenih in potiskanih 500 kosov antistresnih žogic za promocijo;
Izvedena tiskovna konferenca in zaključni dogodek.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finančni okvir operacije:

Skupna vrednost operacije: 108.855,20 EUR
Zaprošena sredstva ESRR: 83.300,56 EUR
Lastna sredstva: 25.554,64 EUR

OPERACIJA JE DELNO SOFINANCIRANA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ IN
REPUBLIKE SLOVENIJE V OKVIRU PROGRAMA CLLD.

