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Sporočilo za javnost
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO!

Obiščite portal www.cvzu-dolenjska.si, kjer je vedno kaj novega!
Center vseživljenjskega učenja Dolenjska (CVŽU Dolenjska) je projekt, v katerem se povezujemo
organizacije, ki ponujamo različne vrste izobraževanj in se vključujemo v proces vseživljenjskega
učenja.
Pripravili smo nov spletni portal www.cvzu-dolenjska.si, ki na enem mestu promovira dejavnosti
projekta ter možnosti za učenje v celotni JV regiji. Vse aktivnosti so brezplačne in dostopne vsem,
ki si želite pridobiti določena znanja. Projekt bo s pomočjo sredstev iz evropskih strukturnih skladov
potekal do konca leta 2013.
Preglejte portal in poiščite vsebine, ki vam bodo pisane na kožo:
Udeležite se enotedenskih delavnic v tujini.
Individualno se učite osnov računalništva (na 21-ih lokacijah, pomoč mentorja).
Raziskujte možnosti vpisa v izobraževalne programe, vključitve v tečaje za delo in prosti čas ali
nacionalne poklicne kvalifikacije (maser, pediker, socialni oskrbovalec na domu …).
Izbirajte med mnogimi izobraževanji, s katerimi si pridobite ključne kompetence za uspešnejše
kandidiranje na delovna mesta ali pa ključna znanja za vaše trenutno delovno mesto.
Pridobite informacije o možnostih subvencij za delodajalce, ki zaposlijo brezposelno osebo.
Informirajte se o možnostih koriščenja svetovanja za različna področja (pravno svetovanje,
svetovanje za podjetništvo …).
Oglejte si e-gradiva (Nordijska hoja, Zdravilna zelišča, Načrtovanje kariere …).
Vključite se v tečaje, povezane s kmetijsko ali živilsko dejavnostjo.
Vsak dan (ob sredah tudi v popoldanskem času, od 13. do 18. ure) Svetovalno središče Novo mesto v
RIC-u Novo mesto nudi vsem občanom JV regije pomoč pri odločanju za izobraževanje, podporo pri
učenju in iskanju zaposlitve. Poiščete nas lahko tudi v drugih krajih v regiji (urnik je objavljen na portalu
www.cvzu-dolenjska.si).
Od začetka projekta, decembra 2006, do danes beležimo na portalu 72800 obiskovalcev, ki so skupno
pregledali 331700 strani. Poleg osnovne spletne strani, kjer so objavljeni prihajajoči dogodki, so
najbolj pogosto obiskane strani Zaposlitvene možnosti ter brezplačna e-gradiva.

Utrinka z dogajanja na terenu …

Dnevi Svetovalnih središč v Kočevju

Učenje računalništva na Točki vseživljenjskega učenja v Šentjerneju
Nosilec projekta je Razvojno izobraževalni center Novo mesto, partnerji v projektu pa so:
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
Ljudska univerza Kočevje in
LokalPatriot.
Obiščite portal www.cvzu-dolenjska.si, kjer je vedno kaj novega!
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo 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.«
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