Znanje uresničuje sanje
Na Dolenjski list se je obrnil bralec z vprašanjem o izobraževanju. Bralec se je vključil v tečaj
angleščine, je zaposlen. Zanima ga, ali obstaja kakšna možnost povračila stroškov
usposabljanja.
Iz Svetovalnega središča Novo mesto odgovarjajo, da je možno sofinanciranje usposabljanja
in izobraževanja v sklopu razpisa Zavoda RS za zaposlovanje Znanje uresničuje sanje, ki je
bil objavljen 22. maja 2009, v Uradnem listu RS, številka 38/2009.
Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim.
Sofinanciranje bo namenjeno pridobivanju znanj na področjih tujih jezikov, računalništva,
temeljnih poklicnih kvalifikacij in nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na javni razpis se lahko
prijavijo zaposleni (fizične osebe), ki imajo največ V. stopnjo izobrazbe in so v rednem
delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v
zavodih ter se sami vključujejo oz. so že vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.
Posameznik lahko uveljavlja strošek največ do višine 600 EUR.
Je sedem rokov oddaje vlog. Prvi rok za oddajo vlog na razpis je 12. junij 2009, naslednji rok
je 10. julij 2009. Zadnji sedmi rok oddaje pa je 27. avgust 2010.
Svetovalno središče nudi vsem zaposlenim brezplačno pomoč pri izpolnjevanju prijavnih
obrazcev in ostale informacije o razpisu.
Obiščite Svetovalno središče Novo mesto, kjer boste dobili dodatne informacije. Najdete nas
v prostorih RIC-a, na Ljubljanski 28 v Novem mestu (nad trgovinami Hervis, Jello). Pokličete
lahko na tel. 07/393-45-52, 031-701-191. Delujemo v sklopu projekta Center vseživljenjskega
učenja Dolenjska, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in
šport. Lahko nas poiščete tudi v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Ljudski univerzi Kočevje, v
Knjižnici Miklova hiša v Ribnici, v Ljudski knjižnici Metlika, v prostorih Društva
upokojencev v Šentjerneju in v Občini Žužemberk. Več na www.cvzu-dolenjska.si.

»Operacijo delo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«

