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KONČNO VSEBINSKO POROČILO O IZVAJANJU OPERACIJE
Za obdobje od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013
1. Opis operacije
Kratka vsebinska predstavitev operacije.
Operacija Dvig ravni pismenosti je vsebovala izvajanje 8 programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost (5 javnoveljavnih programov: Most do izobrazbe, Beremo in
pišemo skupaj, Izzivi podeželja, Moje delovno mesto in Moj korak ter še Knjige so zame, Branje za znanje, branje za zabavo in Razgibajmo življenje z učenjem) in 2
programov računalniškega usposabljanja – javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle in neformalni program računalniškega in digitalnega
opismenjevanja.
2. Doseženi rezultati operacije
2.1 Izvedene aktivnosti operacije
Opišite, katere aktivnosti so bile izvedene v skladu s pogodbo o sofinanciranju (izvedbe posameznih programov).
V obdobju od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013 smo izvedli: 7 skupin programa UŽU-MI, 6 skupin programa UŽU-BIPS, 4 skupine programa UŽU-MDM, 5 skupin programa
UŽU-IP, 5 skupin programa UŽU-MK, 2 skupini programa Knjige so zame, 5 skupin programa Branje za znanje, branje za zabavo, 3 skupine programa Razgibajmo
življenje z učenjem, 32 skupin programa RPO in 19 skupin programa RDO.
2.2 Poročilo o realiziranih aktivnostih projekta
Zap.
Naziv aktivnosti ( naloge)
št.
1
DVIG RAVNI PISMENOSTI
** Vpišite datum zaključka izvajanja aktivnosti.
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Predvideni
zaključek
30. 6. 2013

Dejanski
zaključek
30. 6. 2013

Opombe o odstopanjih aktivnosti
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2.3 Poročanje o kazalnikih

Naziv kazalnika

Leto

Načrtovana vrednost

Dosežena vrednost

Število udeležencev usposabljanja

2010

66

67

Število udeležencev usposabljanja

2011

273

314

Število udeležencev usposabljanja

2012

321

426

Število udeležencev usposabljanja

2013

185

374

2.4. Pojasnitev odstopanj od načrtovanih – vpišejo se razlogi za odstopanje (nedoseganje kot tudi preseganje)
Vsako leto smo zaradi velikega povpraševanja po tovrstnih programih nekoliko presegli število udeležencev.
3.

Kvalitativna analiza

3.1. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev
V obdobju od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010 smo izvedli 2 skupini programa RPO: 1. skupina je potekala od 19. 10. do 10. 11. 2010, programa se je udeležilo 12
udeležencev, večinoma upokojencev, od tega je 8 udeležencev program tudi uspešno zaključilo; izvedli smo 30 ur predavanj in 30 ur individualnega ponavljanja in
utrjevanja; 2. skupina je potekala od 11. 11. do 2. 12. 2010, program je obiskovalo 12 udeležencev – upokojencev, od tega je 8 udeležencev program tudi uspešno
zaključilo; izvedli smo ravno tako 30 ur predavanj in 30 ur individualnega ponavljanja in utrjevanja.
Izvedli smo tudi eno skupino programa RDO (Računalniško in digitalno opismenjevanje), ki je potekala od 23. 11. 2010 do 22. 12. 2010. Izvedli smo 50 ur predavanj.
Program je obiskovalo 12 udeležencev, večinoma brezposelni in upokojenci, od tega jih je 8 program tudi uspešno zaključilo.
Z izvajanjem programa UŽU-BIPS smo pričeli v mesecu septembru, natančneje 22. 9. 2010. Skupina je bila sestavljena iz 15 udeležencev. Program smo uspešno
zaključili 22. 12. 2010. Skozi program smo izvedli 17 srečanj, ki so bila usmerjena na področja opismenjevanja, branja in pisanja, pripovedovanja, spoznavanja učnih
tipov in učnih tehnik, komunikacija z otroki …
Z izvedbo programa UŽU-MI smo ravno tako pričeli v mesecu septembru, natančneje 13. 9. 2010. Skupina je bila sestavljena iz 16 udeležencev. Program smo
uspešno zaključili 21. 12. 2010. Skozi program smo izvedli 19 srečanj, ki so bila usmerjena na področja opismenjevanja, učenja učenja, spoznavanja sebe, učenja
komuniciranja, reševanja konfliktov, zaposlitve, podjetništva, kreativnega preživljanja prostega časa …
V obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 smo izvedli 1 skupino programa UŽU-MI, ki je potekala od 5. 1. do 21. 3. 2011, skupaj smo opravili 120 ur izobraževanj.
Vključenih je bilo 15 udeležencev, večinoma brezposelnih (napoteni s strani zavoda za zaposlovanje) in nekaj prostovoljcev. Program je uspešno zaključilo 9
udeležencev. Skozi program smo izvedli 20 srečanj, ki so pridobili znanja s področij opismenjevanja, spoznavanja sebe, komuniciranja, reševanja konfliktov,
zaposlitve, učenja učenja, podjetništva …
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Eno skupino programa UŽU-BIPS smo izvajali od 5. 1. 2011 do 30. 3. 2011 v prostorih OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, skupaj smo opravili 50 ur
izobraževanj. Vključenih je bilo 14 udeležencev, 8 udeležencev je program uspešno zaključilo. Skozi program smo izvedli 13 srečanj, ki so pridobili znanja s področij
opismenjevanja, branja in pisanja, pripovedovanja, spoznavanja učnih tipov in učnih tehnik, komunikacije, reševanja konfliktov …
V obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 smo zaključili s programom UŽU-MDM, natančneje 17. 3. 2011. Vanj je bilo vključenih 15 udeležencev, 8 udeležencev je
program tudi uspešno zaključilo. Program smo izvajali za zaposlene v podjetjih Kopur in Roma. Skupaj smo opravili 196 ur izobraževanj.
Izvedli smo tudi 3 skupine programa RPO: prva skupina je začela s predavanji že v mesecu decembru in so zaključili 20. 1. 2011. Skupina je štela 14 udeležencev, vsi
so bili člani Društva invalidov. Vsi udeleženci so program tudi uspešno zaključili. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur individualnega ponavljanja in utrjevanja. Druga
skupina je s predavanji začela 13. 1. 2011 in zaključila 14. 2. 2011. Skupino je sestavljalo 12 udeležencev - starejših odraslih oz. upokojencev. 10 udeležencev je
program tudi uspešno zaključilo. Tretja skupina programa RPO je potekala od 17. 1. do 16. 2. 2011. Skupino so sestavljali večinoma brezposelni – 12 udeležencev –
vsi so program tudi uspešno zaključili.
Od 15. 2. do 29. 3. 2011 je potekal tudi program RDO. Skupino so sestavljali upokojenci in brezposelni. Skupaj je bilo 12 udeležencev; program je uspešno zaključilo
11 udeležencev. Opravili so 50 ur predavanj.
V obdobju od 1. 4. do 30. 6. 2011 smo izvedli eno skupino programa UŽU-MI, ki je potekala od 6. 4. do 30. 6. 2011. Skupaj smo opravili 120 ur izobraževanj.
Vključenih je bilo 15 udeležencev, večinoma brezposelnih. Vsi so program tudi uspešno zaključili. Skozi 20 srečanj so udeleženci spoznavali računalništvo, osnove
nemškega jezika, zgodovinske znamenitosti Slovenj Gradca, zdrav način življenja itd.
V tem obdobju smo zaključili tudi s programom UŽU-MDM, ki smo ga izvajali za podjetje Grammer Automotive Slovenija. Udeležencev je bilo 16. Vsi so program tudi
uspešno zaključili. Skupaj smo izvedli 176 ur izobraževanj. S programom smo zaključili 11. 5. 2011. Tako vodstvo kot tudi zaposleni sami so bili navdušeni nad
vsebino in organizacijo programa.
V času od 1. 4.–30. 6. 2011 smo začeli z izvajanjem dejavnosti programa Izzivi podeželja. Prvič smo se srečali 8. 4. 2011, zaključili pa smo 9. 6. 2011. Skupino
udeležencev v programu UŽU–Izzivi podeželja je sestavljalo 15 žensk. Vse so program tudi uspešno zaključile. Vsem je bila skupna želja postaviti neko dejavnost,
katero že opravljajo, ali bi jo želele opravljati v tržne in zakonske okvire. Sledila so srečanja, povezana s priložnostmi na podeželju, ki so na Koroškem še vedno
izrazito odprte, čeprav je splošna gospodarska kriza dokaj opazna. Poudarjena so bila tudi srečanja, namenjena spoznavanju zaposlitvenih možnosti ter obravnavi
problematike, povezane s poklicnimi željami.
Izvedli smo tudi 4 skupine programa RPO: prva skupina je s predavanji začela v mesecu marcu in zaključila 19. 4. 2011. Skupina je štela 12 udeležencev –
upokojencev. Vsi so program uspešno zaključili. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja. Druga skupina je s predavanji začela 4. 4. 2011 in
zaključila 20. 4. 2011. Skupino je sestavljalo 14 udeleženk – kmečkih žena. Vse so program tudi uspešno zaključile. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in
utrjevanja. Tretja skupina je s predavanji začela 12. 4. 2011; zaključili pa so 23. 5. 2011. Skupina je štela 12 udeležencev, vsi so bili zaposleni s Preventa. Vseh 13
udeležencev je program tudi uspešno zaključilo. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja. Četrta skupina se je začela 10. 5. 2011 in zaključila 14.
6. 2011. V skupino je bilo vključenih 12 udeležencev – zaposleni Preventa in brezposelni. 10 udeležencev je program tudi uspešno zaključilo.
V tem obdobju smo izvedli tudi 2 skupini programa RDO: prva skupina je s predavanji začela 13. 4. 2011 in zaključila 15. 6. 2011. Skupino je sestavljalo 13
udeležencev – zaposleni Preventa in brezposelni. 12 udeležencev je program tudi uspešno zaključilo. Opravili so 50 ur teoretičnega in praktičnega dela. Druga skupina
se je začela 13. 6. 2011 in zaključila 30. 6. 2011. V skupino je bilo vključenih 16 udeležencev – upokojencev. 12 udeležencev je program tudi uspešno zaključilo.
Opravili so 50 ur teoretičnega in praktičnega dela.
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V obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 smo izvedli animacijo in vsebinske priprave za začetek izvajanja programa BZZ. 28. 2. je začela z izvedbo 1. skupina, kamor
je vključenih 7 strašev in 6 predšolskih otrok. V tem času smo izvedli 25 ur predavanj, delavnic, ogled lutkovne predstve in obisk knjižnice Ksaverja Meška. Vsebinsko
smo obdelali naslednje teme: pomen družinske pismenosti, pismenost ob domači mizi, ogled lutkovne predstave »TAKE LJUDSKE« , učenje matematike malo
drugače, obisk knjižnice, knjige in drugi mediji, pisave okoli nas, otroška književnost in ilustracija. Zaključno srečanje smo izvedli 23. 5. 2011. Vsi udeleženci so prejeli
potrdila o opravljenem usposabljanju, otroci pa tudi knjigo (Ezopove basni).
V obdobju od 1. 9. do 31. 12. 2011 smo izvedli eno skupina programa UŽU-MI, ki je potekala od 6. 10. do 21. 12. 2011 v prostorih MOCIS-a. Skupaj smo opravili 100
ur izobraževanj. Vključenih je bilo 15 udeležencev, večinoma brezposelnih. Vsi so program tudi uspešno zaključili. Skozi 15 srečanj so udeleženci spoznavali
učinkovito komuniciranje, osnove računalništva, poslovni bonton, učenje učenja in timsko delo.
V tem obdobju smo izvedli animacijo in vsebinske priprave za začetek izvajanja programa RŽU. Prvo – uvodno srečanje smo imeli 17. 10. 2011. Skupina štirinajstih
udeleženk se je v tem času udeležila štirinajstih srečanj (60 ur). Vsebinsko smo obdelali naslednje teme: uvodno srečanje in spoznavanje, beremo in razumemo,
čustva, zdrava hrana, ustvarjamo s cvetjem, ekološka pridelava hrane, demenca in prazniki – šege in navade, pomen praznikov, praznujemo. Srečanja so dobro
obiskana, udeleženke pa zadovoljne z izvedbo.
V obdobju od 1. 9. 2011 do 31.12. 2011 smo izvedli animacijo in vsebinske priprave za začetek izvajanja programa BZZ. Animacijo smo izvedli še v vrtcih Radlje,
Muta, Prevalje in Mežica. 8. 12. je začela z izvedbo 2. skupina, kamor je vključenih 6 staršev in 7 predšolskih otrok. V tem času smo izvedli uvodni sestanek in 2
srečanji po 3 ure, skupaj 6 ur predavanj in delavnic. Vsebinsko smo obdelali naslednje teme: uvodno srečanje, pismenost ob domači mizi in učenje matematike malo
drugače.
Animacijo za program UŽU-MK smo začeli izvajati v mesecu septembru 2011. Takrat smo pričeli z informiranjem in raznašanjem pripravljenih zloženk po različnih
institucijah, kot so Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo, Društvo Altra – programi in storitve na področju duševnega zdravja v skupnosti, Center za
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Društvo Ozara ... Uspešno smo pridobili udeležence v Sončku in Altri. Tako smo z izvedbo pričeli v mesecu
novembru, natančneje 2. 11. 2011 in to dve skupini hkrati. Skupini sta sestavljeni iz 8 in 11 udeležencev. Do 31. 12. 2011 je vsaka skupina opravila po 60 ur
izobraževanj.
V oktobru 2011 smo v okviru izvajanja dejavnosti programa IZZIVI PODEŽELJA izvajali animacijske in promocijske dejavnosti za pridobitev udeležencev za drugo
skupino. Povezali smo se s kmetijsko svetovalnimi službami na Prevaljah, v Dravogradu in Slovenj Gradcu ter z njihovo pomočjo informirali prebivalce koroške regije o
programu. Z izvedbo programa smo začeli 3. 11. 2011. V obdobju od 3. 11. 2001 do 31. 12. 2011 smo imeli 15 srečanj. V tem času smo realizirali 80 ur. V program se
je prijavilo 19 udeležencev. Program redno obiskuje 15 udeležencev, od tega je kar 6 moških.
V tem obdobju smo začeli tudi z izvajanjem programa UŽU-BIPS. Udeležence smo pridobili na OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem. S programom smo pričeli 8.
11. 2011 in bomo zaključili v februarju 2012. Do 31. 12. 2011 smo opravili 7 srečanj oz. 25 ur. Skupina je sestavljena iz 8 staršev in 12 otrok. Skozi srečanja smo
obravnavali naslednje vsebine: spoznajmo se, moja družina, spoznajmo otroške pravljice, učinkovita komunikacija z otroki, branje in pisanje ter božično-novoletna
kreativna delavnica.
V mesecu novembru smo se s podjetjem Nieros iz Slovenj Gradca uspeli dogovoriti za začetek izvajanja programa UŽU-MDM za njihove zaposlene. Uskladili smo
vsebinski in organizacijski del programa in z izvajanjem začeli 21. 12. 2011. Skupina je bila sestavljena iz 15 udeležencev.
Izvedli smo tudi 5 skupin programa RPO: prva skupina je s predavanji začela 16. 9. in zaključila 18. 10. 2011. Skupina je štela 12 udeležencev – upokojencev in
brezposelnih. Program je uspešno zaključilo 10 udeležencev. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja. Druga skupina je s programom začela 19.
septembra in zaključila 19. 10. 2011. Program se je odvijal na Ravnah na Koroškem v prostorih osnovne šole. Skupino je sestavljalo 12 udeležencev – zaposleni
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Komunale Ravne na Koroškem in upokojenci. Vsi so program tudi uspešno zaključili. Ravno tako so opravili 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja. Tretja
skupina se je odvijala na Muti za zaposlene iz podjetja Armature Muta. S programom smo začeli 21. 9. In zaključili 24. 10. 2011. Skupino je sestavljalo 11 udeležencev
in vsi so program tudi uspešno zaključili. Četrta skupina je s programom začela 14. 11. in zaključila 14. 12. 2011. Skupino je sestavljalo 12 udeležencev – večinoma
upokojencev. Program je uspešno zaključilo 11 udeležencev. Peta skupina RPO je potekala od 16. 11. do 21. 12. 2011. V skupino je bilo vključenih 12 udeležencev –
upokojencev in vsi so program tudi uspešno zaključili.
Od 1. 9. do 31. 12. 2011 smo izpeljali tudi eno skupino programa RDO. Skupina je s predavanji začela 20. 10. in zaključila 22. 12. 2011. Program je obiskovalo in
uspešno zaključilo 11 udeležencev. Program smo izpeljali na Ribnici na Pohorju za Društvo kmetic Dravske doline, KO Ribnica na Pohorju.
V obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2012 smo izvedli eno skupino programa UŽU-MI, ki je potekala od 3. 1. do 30. 3. 2012 v prostorih OŠ Mežica. Skupaj smo opravili 100 ur
izobraževanj. Vključenih je bilo 15 udeležencev - priseljencev, večinoma iz držav bivše Jugoslavije. Program je uspešno zaključilo 12 udeležencev. Skozi 23 srečanj
so udeleženci spoznavali predvsem osnove slovenskega jezika, računalništvo, učenje učenja, poslovni bonton itd.
V obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 smo izvedli 13 srečanj programa RŽU. Udeleženke so posredno skozi zanimive delavnice usvajale govorne , bralne, pisne,
socialne in komunikacijske spretnosti (delavnice: 'S socialnimi igrami do boljše komunikacije', 'Družina' 'Kam s starimi knjigami', 'Kaligrafija').Področje zdrave prehrane
in skrbi za svoje telo smo zajeli v srečanjih: 'Ekološko-biodinamična obdelava zemlje', 'Osebna higiena in skrb za starejšo osebo', 'Zelišča'' in 'Gibanje v zrelih letih' . Z
obiskom primera dobre prakse in izletom ter pripravo nanj pa smo se seznanili z uporabnostjo interneta in ekonomskimi veščinami. Na zadnjem srečanju 20. marca
smo podelili potrdila o udeležbi in strnili svoje občutke v anketi o zadovoljstvu. Program je uspešno zaključilo 13 udeleženk.
V tem obdobju smo izpeljali tudi program Branje za znanje, branje za zabavo – BZZ. Opravili smo 25 ur predavanj, delavnic, ogled lutkovne predstve in obisk knjižnice
Ksaverja Meška. Vsebinsko smo obdelali naslednje teme: Pismenost ob domači mizi, ogled lutkovne predstave »TROGLAVI ZMAJ IN PRINCESKE« , Učenje
matematike malo drugače, obisk knjižnice, Knjige in drugi mediji, Pisave okoli nas, Otroška književnost, Ilustracija, in Kako motivirati otroka za branje. Zaključno
srečanje smo izvedli 14. 3. 2012. Vseh 13 udeležencev je program tudi uspešno zaključilo.
21. 3. 2012 je začela z izvedbo 2. skupina v šolskem letu 2011/12, kamor je vključenih 6 otrok in 6 staršev. V mesecu februarju smo izvedli animacijo v VVZ Slovenj
Gradec, uvodni informativni sestanek pa smo izpeljali 15. 3. 2012. V mesecu marcu smo vsebinsko obdelali naslednje teme: Pismenost ob domači mizi, Učenje
matematike malo drugače in ogled lutkovne predstave »KAKO SE KUHA PRAVLJICA O RDEČI KAPICI«.
25. 2. 2012 smo zaključili z dvema skupinama programa UŽU-MK, ki sta se izvajali v Sončku – Zvezi društev za cerebralno paralizo in v Društvo Altra – programi in
storitve na področju duševnega zdravja v skupnosti. Skupini sta bili sestavljeni iz 8 in 11 udeležencev. Vseh 19 udeležencev je program tudi uspešno zaključilo. Vsaka
skupina je opravila 120 ur izobraževanj.
V februarju 2012 smo pričeli s ponovno animacijo za 3. skupino UŽU-MK. Uspešno smo pridobili udeležence v OZARI. Z novo skupino smo pričeli 21. 3. 2012. V
program se je vključilo 11 oseb.
V januarju 2012 smo zaključili tudi z izvajanjem 1. skupine programa UŽU-IP. Program je redno obiskovalo in zaključilo 15 udeležencev, od tega kar 6 moških. Tekom
srečanj so bili udeleženci deležni različnih predavanj gostujočih predavateljev in predstavitev primerov dobrih praks, ki so različne podjetniške priložnosti postavile v
realnost. Poudarjena so bila tudi srečanja, namenjena spoznavanju zaposlitvenih možnosti, računalništva, podjetništva itd.
Od januarja 2012 smo v okviru izvajanja dejavnosti programa IZZIVI PODEŽELJA izvajali animacijske in promocijske dejavnosti za pridobitev udeležencev za drugo
skupino. Povezali smo se s kmetijsko svetovalnimi službami na Koroškem ter z njihovo pomočjo informirali prebivalce podeželja. Na spletni strani MOCIS-a imamo
objavljeno splošno informacijo o programu. V tem obdobju smo izpeljali vse razgovore z zunanjimi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi programa. Pripravili smo
okvirni terminski in vsebinski plan izvedbe.
Z izvedbo programa smo začeli 27. 2. 2012. V obdobju od 27. 2. 2012 do 31. 3. 2012 smo imeli 13 srečanj in tako realizirali 64 ur.
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V tem obdobju smo zaključili tudi s programom UŽU-BIPS. Program smo izvajali za starše in otroke na OŠ Koroški jeklarji. S programom smo zaključili 28. februarja. V
tem obdobju smo opravili še 25 ur. Program je uspešno zaključilo 15 udeležencev. Skozi srečanja smo obravnavali naslednje vsebine: komunikacija, odgovornost
otroka in staršev, z igro do boljšega opismenjevanja itd.
V podjetju Nieros iz Slovenj Gradca izvajamo program UŽU-MDM za njihove zaposlene. Skupina je sestavljena iz 15 udeležencev. S programom bomo predvidoma
zaključili v maju 2012. V obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2012 smo izpeljali 124 ur.
Izvedli smo tudi 5 skupin programa RPO: prva skupina je s predavanji začela 23. 1. in zaključila 23. 2. 2012. Skupina je štela 12 udeležencev – vsi so bili člani Društva
upokojencev Slovenj Gradec. Program je uspešno zaključilo vseh 12 udeležencev. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja. Druga skupina je s
programom začela 26. januarja in zaključila 28. 2. 2011. Program se je odvijal v prostorih Kmetijsko-gozdarske zadruge na Prevaljah. Skupino je sestavljalo 16
udeležencev – člani različnih društev v okviru Kmetijsko-gozdarske zadruge. Vsi so program tudi uspešno zaključili. Tretja skupina se je odvijala v prostorih OŠ Mežica
za člane Društva upokojencev Mežica. S programom smo začeli 30. 1. in zaključili 6. 3. 2012. Skupino je sestavljalo 13 udeležencev in vsi so program tudi uspešno
zaključili. Četrta skupina je s programom začela 3. 2 in zaključila 6. 3. 2012. Skupino je sestavljalo 14 udeležencev – člani različnih društev v okviru Kmetijskogozdarske zadruge. Program je uspešno zaključilo 14 udeležencev. Peta skupina RPO je potekala od 7. 2. do 13. 3. 2012. V skupino je bilo vključenih 12 udeležencev
– upokojencev (večinoma člani Društva upokojencev Slovenj Gradec) in vsi so program tudi uspešno zaključili.
V marcu smo začeli z izvedbo še ene skupine programa RPO, ki šteje 12 udeležencev.
Od 1. 1. do 31. 3. 2012 smo izpeljali tudi eno skupino programa RDO. Skupina je s predavanji začela 18. 1. in zaključila 21. 3. 2012. Program je obiskovalo in uspešno
zaključilo 12 udeležencev. Program smo izpeljali na OŠ Brezno za Društvo podeželskih žena Brezno Podvelka. Poleg tega sta v tem obdobju začeli z izvajanjem še
dve skupini programa RDO, in sicer ena skupina v Mežici in ena skupina na Prevaljah.
V marcu 2012 smo začeli s pripravami na izvedbo programa Knjige so zame. Uspešno smo pridobili 12 udeleženk, ki so s programom začele 28. 3.
V februarju 2012 smo pričeli s ponovno animacijo za 3. skupino UŽU-MK. Uspešno smo pridobili udeležence v OZARI. Z novo skupino smo pričeli 21. 3. 2012. V
program se je vključilo 11 oseb.
Animacijo za program UŽU- BIPS 2. skupina smo pričeli v marcu na 1. OŠ Slovenj Gradec, 2. OŠ Slovenj Gradec, OŠ Franja Goloba Prevalje, OŠ Šmartno pri Slovenj
Gradcu. Uspešno smo pridobili kandidate iz različnih šol iz koroške regije. Programa se je udeležilo 16 oseb. Program se je pričel 2. 4. 2012 in se 14. 6. 2012 zaključil.
Vseh 16 udeležencev je uspešno zaključilo program. Skozi program smo izvedli 13 srečanj, ki so bila usmerjena na področja opismenjevanja, učenja učenja, učnih
tipov učne tehnike, komunikacije med starši in otroki …
V obdobju od 1. 4. do 30. 6. 2012 smo nadaljevali z izvajanjem programa UŽU-MDM za podjetje Nieros iz Slovenj Gradca. Skupino je sestavljalo 15 udeležencev, vsi
so program tudi uspešno zaključili. Skupno smo opravili 193 ur predavanj, ki so zajemala različne vsebine od uspešne komunikacije, motivacije, timskega dela,
organizacije dela, branja konstrukcijske dokumentacije … do kakovosti v proizvodnji. Skupina je s predavanji zaključila 23. maja.
V tem obdobju smo zaključili tudi z izvajanjem še ene skupine RPO, in sicer je skupina s programom zaključila 24. aprila. Skupina je štela 12 udeležencev – večinoma
upokojencev in nekaj brezposelnih. Program je uspešno zaključilo vseh 12 udeležencev. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja.
Od 1. 4. do 30. 6. 2012 smo izpeljali tudi dve skupini programa RDO: eno na Prevaljah in eno v Mežici. Skupina v Mežici se je izvajala od 19. 3. do 14. 5. 2012 za
Društvo upokojencev Mežica. Program je obiskovalo in uspešno zaključilo 13 udeležencev. Opravili so 50 ur predavanj. Skupina na Prevaljah se je izvajala od 27. 3.
2012 do 29. 5. 2012. Skupino je sestavljalo 12 udeleženk in udeležencev, ki so opravili 50-urno izobraževanje. Uspešno ga je opravilo 11 udeležencev, medtem ko eni
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izmed udeleženk ni uspelo uspešno zaključiti seminarja.
V aprilu 2012 smo zaključili tudi s programom Knjige so zame. Program je obiskovalo 12 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili. Opravili so 25 ur
predavanj.
V obdobju od 1. 4. 2012 do 30. 6 2012 smo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti programa IZZIVI PODEŽELJA za tretjo skupino. Imeli smo še 11 srečanj. S programom
smo zaključili 15. maja 2012. Skupino udeležencev v programu UŽU – Izzivi podeželja je sestavljalo 12 udeleženk, ki so program uspešno zaključile.
V obdobju od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 je v okviru programa BZZ z delom nadaljevala 2. skupina v šolskem letu 2011/12, kamor je bilo vključenih 6 staršev in 6
predšolskih otrok. V tem času smo izvedli 17 ur predavanj, delavnic in obisk knjižnice Ksaverja Meška. Vsebinsko smo obdelali naslednje teme: otroška književnost,
obisk knjižnice, pisave okoli nas, knjige in drugi mediji, ilustracija ter kako motivirati otroka za branje. Zaključno srečanje smo izvedli 16. 5. 2012. Vsi udeleženci so
prejeli potrdila o opravljenem usposabljanju, otroci pa tudi knjigo (Živalska abeceda) za spomin.
Vsi udeleženci, skupaj 12, so uspešno zaključili program.
Program UŽU – Moj korak smo izvajali z uporabniki OZARE, in sicer od 21. 3. 2012 do 28. 8. 2012. Vključenih je bilo od 8 do 13 udeležencev, od tega je bilo 5 žensk
in 8 moških. 8 udeležencev je program redno obiskovalo. Delo je potekalo skupinsko in individualno. Podajanje vsebin je bilo potrebno prilagajati sposobnostim
udeležencev in njihovemu počutju. Upoštevati je bilo potrebno njihove psihične in fizične sposobnosti. Vsebine so osvajali s pomočjo konkretnega dela in lastnih
izkušenj, potrebno je bilo pripraviti veliko slikovnega materiala in pripomočkov ter konkretizirati vsebine.
RŽU
V obdobju od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 smo v okviru izvajanja dejavnosti programa RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM začeli z izvajanjem animacijskih in
promocijskih dejavnosti za pridobitev udeležencev za drugo skupino. Pred začetkom izvajanja smo izpeljali tudi nekaj razgovorov z zunanjimi izvajalci, ki so sodelovali
pri izvedbi programa. Pripravili smo okvirni terminski in vsebinski plan izvedbe. Z izvedbo programa smo začeli 17. 10. 2011. V obdobju do konca leta 2012 smo imeli
14 srečanj. V tem času smo realizirali 73 ur. V program je vključenih 17 udeleženk. Najmlajša udeleženka bo letos dopolnila 56 let, najstarejša pa 82 let. Povprečna
starost je tako preko 67 let. Program zelo redno obiskujejo. Vsebine smo realizirali po načrtovanem planu, ki smo ga na prvem srečanju okvirno oblikovale, ga pa po
potrebi tudi dopolnjujemo.
IP
V jeseni 2012 smo v okviru izvajanja dejavnosti programa IZZIVI PODEŽELJA izvajali animacijske in promocijske dejavnosti za pridobitev udeležencev za drugo
skupino. Povezali smo se s kmetijsko svetovalno službo na Prevaljah. Izvedli smo večina pogovorov z zunanjimi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi programa.
Pripravili smo okvirni terminski in vsebinski plan izvedbe. Z izvedbo programa smo začeli 15. 11. 2011. Do konec leta 2012 smo imeli 6 srečanj. V tem času smo
realizirali 35 ur. V program se je vključilo 17 interesentov. Vsebine smo realizirali po načrtovanem planu; izdelali smo adventne venčke, se podkrepili z informacijami,
kako okrepiti svoj imunski sistem in, da se obvaruješ pred prehladi. Pogovarjali smo se o zdravi prehrani in bontonu ter gostoljubju, izvedli smo tudi delavnico, kjer smo
pripravljali hrano iz kamutove moke, amaranta in kvinoje.
MI
V mesecu oktobru 2012 smo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje za potrebe izvajanja dejavnosti programa MOST DO IZOBRAZBE izvedli vse potrebne
animacijske in promocijske dejavnosti za pridobitev udeležencev prve skupine. V sodelovanju z njimi (udeleženci) smo pripravili okvirni terminski in vsebinski plan
izvedbe. S samo izvedbo programa smo začeli 26. 10. 2012 in do konca leta oz. do vključno 21. 12. 2012 realizirali vseh 120 ur programa. V program se je vključilo 15
udeležencev, dobivali pa smo se trikrat tedensko v dopoldanskem času. Vsebine smo izvedli kot načrtovano – dotaknili smo se ciljev in motivacije, se spomnili
najpogostejših besedilnih vrst, preverili, kako najlažje iščemo zaposlitev, se spoznali z računalnikom, naučili smo se mirnega reševanja konfliktov, se srečali z učenjem
učenja, imeli nekaj ogledov in malce tudi ustvarjali. Program je uspešno zaključilo vseh 15 udeležencev, ki so prejeli tudi potrdila.
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BIPS
Srečanje smo pričeli s predstavitvijo programa UŽU BIPS, kjer smo se pogovorili z udeleženci o programu, možnih vsebinah, o poteku izobraževanja … Tako smo
določili izobraževanje, ki je bilo sestavljeno iz projektnih sklopov MOJA DRUŽINA, PRI NAS DOMA SE POGOVARJAMO (mediacija za otroke), OBISK KNJIŽNICE,
ODGOVORNOST OTROKA IN STARŠEV,BRANJE IN PISANJE, Z IGRO DO BOLJŠEGA OPISMENJEVANJA, UČINKOVITA KOMUNIKACIJA Z OTROCI,
MEDIACIJA, SPOZNAJMO OTROŠKE PRAVLJICE, Z IGRO ODKRIVAMO MATEMATIČNE IN NARAVOSLOVNE KONCEPTE, TEŽAVE OTROKA PRI UČENJU –
UČENJE UČENJA, IZDELOVANJE ČESTITK. Program UŽU BIPS smo izvajali v času od 4. 10. 2012 do 29. 11. 2012. Izvajali smo ga v prostorih OŠ Franja Golob na
Prevaljah. V skupino je bilo vključenih 14 otrok in 12 odraslih, skupaj torej 26 udeležencev. Izvedli smo 13 srečanj. Zaradi številne skupine udeležencev smo v progam
vključili tudi dodatno pomoč pri delu.

RPO
V času od 2. 10. 2012 do 16. 11. 2012 smo v prostorih MOCIS-a izvajali dve skupini RPO. Prvo skupino je sestavljalo 13 udeležencev – 8 moških in 6 žensk, drugo pa
prav tako 13 udeležencev, in sicer so jo sestavljali 3 moški in 10 žensk. Udeleženci so bili večinoma upokojenci ter nekaj brezposelnih (ranljiva ciljna skupina).
Program so uspešno zaključili vsi udeleženci v obeh skupinah. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja.
V obdobju od 6. 11. 2012 do 11. 12. 2012 smo v prostorih MOCIS-a izvedli dve skupini. Prvo skupino je sestavljalo 14 udeležencev – 4 moški in 10 žensk. Drugo
skupino je sestavljalo 12 udeležencev – 2 moška in 10 žensk. Udeleženci so bili večinoma upokojenci in brezposelni odrasli.
Program so uspešno zaključili vsi udeleženci v obeh skupinah. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja.
Program je bil sestavljen iz modulov: RAČ. OSNOVE, WORD, SPLET, E-POŠTA.
RDO
V času od 3. 10. 2012 do 19. 11. 2012 smo izpeljali tudi dve skupini programa RDO: eno na Prevaljah in eno v Slovenj Gradcu. Skupino na Prevaljah smo izvajali od 3.
10. 2012 do 19. 11. 2012. Program je obiskovalo 13 udeležencev, od tega 3 moški in 10 žensk. Program so uspešno zaključili vsi udeleženci. Opravili so 50 ur
predavanj. Druga skupina se je izvajala od 1. 10. 2012 do 22. 11. 2012, sestavljalo jo je 12 udeleženk. Program so uspešno opravile vse udeleženke. Opravile so 50 ur
predavanj.
Program so sestavljale naslednje vsebine: OSNOVE PROGRAMA WINDOWS, PONOVITEV PREDHODNEGA ZNANJA, SPOZNAVANJE IN NADGRADNJA WORDa,UPORABA SPLETA, E-POŠTA, SPOZNAVANJE POMNILNIŠKIH MEDIJEV, SPOZNAVANJE DIGITALNIH FOTOAPARATOV IN PRIPOMOČKOV.
Knjige so zame
Skupina je potekala od 12. 11. 2012 do 17. 12. 2012 v Mežici v prostorih Občine Mežica. V skupino je bilo vključenih 13 udeležencev, in sicer trije moški in 10 žensk.
Program je uspešno zaključilo vseh 13 udeležencev.
Projekt je bil sestavljen iz sklopov: MOTIVACIJA ZA BRANJE, SPOZNAVANJE KOROŠKIH PISATELJEV – 1. del (spoznavanje in branje del Leopolda Suhodolčana
in Primoža Suhodolčana), SPOZNAVANJE KOROŠKIH PISATELJEV – 2. del (spoznavanje in branje del Frana Ksaverja Meška, obisk Knjižnice Slovenj
Gradec),SPOZNAVANJE KOROŠKIH PISATELJEV – 3. del (pogovor s pisateljem Primožem Suhodolčanom in branje njegovih del), SPOZNAVANJE KOROŠKIH
PISATELJEV (spoznavanje in branje del Jakoba Sketa - Miklova Zala) in zaključek programa.
BZZ
V obdobju od 1. 9. 2012 do 30. 10. 2012 je potekala animacija in zbiranje informativnih prijav za vključitev v program BZZ. 16. 11. 2012 smo izvedli uvodni sestanek s
prijavljenimi udeleženci. 1. skupina je v šolskem letu 2012/13 z izvedbo programa začela 19. 11. 2012. V skupino je bilo vključenih 6 staršev in 6 predšolskih otrok. V
tem času smo izvedli 25 ur predavanj, delavnic, obisk knjižnice Ksaverja Meška in ogled gledališko-glasbene predstave. Vsebinsko smo obdelali naslednje teme:
Pismenost ob domači mizi, Učenje matematike malo drugače, Pisave okoli nas, Knjige in drugi mediji, Ilustracija, Kako motivirati otroka za branje, otroška književnost
in kreativna delavnica za otroke na temo Božič, ogledali smo si gledališko-glasbeno predstavo »Zlata ptica« in obiskali knjižnico Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu.
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Zaključno srečanje smo izvedli 20. 12. 2012. Vsi udeleženci so prejeli potrdila o opravljenem usposabljanju, otroci pa tudi knjigo (Živalska abeceda) za spomin.
Vsi udeleženci, skupaj 12, so uspešno zaključili program.
V obdobju od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 smo izpeljali naslednje programe v okviru operacije Dvig ravni pismenosti:
RŽU
1. SKUPINA: Z izvedbo programa smo začeli 17. 10. 2012 in zaključili 22. 3. 2013. V program je bilo vključenih 17 udeleženk. Na sedež MOCIS-a so enkrat tedensko
prihajale iz naslednjih občin: Slovenj Gradec, Prevalje, Radlje ob Dravi, Mežica, Ravne na Koroškem. Najmlajša udeleženka bo letos dopolnila 56 let, najstarejša pa 82
let. Povprečna starost je tako preko 67 let. Vsebine smo realizirali po načrtovanem planu, ki smo ga na prvem srečanju okvirno oblikovale.
2. SKUPINA: Z izvedbo programa smo začeli 8. marca in zaključili 26. junija 2013. Izvajali smo jo v Radljah ob Dravi. Vanj je bilo vključenih 16 udeležencev, 14
udeležencev je program tudi uspešno zaključilo.
IP
1. SKUPINA :Z izvedbo programa smo začeli 15. 11. 2011. Do konca leta 2012 smo imeli 6 srečanj. V tem času smo realizirali 35 ur. Po novem letu smo z vsebino
programa nadaljevali in 29. marca zaključili z izvedbo. Skupno smo imeli 26 srečanj in realizirali 120 ur. Skupino udeležencev v programu UŽU – Izzivi podeželja je
sestavljalo 17 udeležencev, od tega sta bila dva predstavnika moškega spola. Vključeni so bili pretežno upokojenci, ki so hkrati tudi člani društva Ajda in sekcije
Zeliščarjev.
2. SKUPINA: Prvič smo se srečali 5. 3. 2013. V mesecu marcu smo se sestali 6x in tako realizirali 29 ur. Skupino udeležencev v programu UŽU–Izzivi podeželja je
sestavljalo 14 kmečkih žena. Vse živijo na kmetiji in prihajajo iz iste občine. Tri so zaposlene in poleg tega še kmetujejo, dve sta brezposelni in iščeta možnosti
dohodka na kmetiji, ostale pa imajo status gospodinje na kmetiji. Njihova skupna želja je bila, da se naučijo več računalništva, zato smo program zastavili tako, da je
vseboval več teh vsebin. Izrazile so tudi potrebo po obnovitvi slovenskega pravopisa, zato smo tudi te vsebine vključili v večjem obsegu. Kljub temu, da so vse
gospodinje in nekatere izvrstne kuharice, smo izvedli tudi delavnico kuhanja in peke sladic. Program smo zaključili junija, natančneje 21. 6. 2013. Realizirali smo 120
ur programa. Vsi udeleženci, skupaj 14, so uspešno zaključili program.
UŽU-MDM
Program UŽU-MDM se je začel izvajati v sredini meseca marca, natančneje 26. 3 2013, in se je končal konec junija, natančneje 28. 06. 2013. Program se je izvajal 3x
na teden. Osipa v programu ni bilo, tudi odsotnost na posameznih srečanjih je bila minimalna. Ciljna skupina je bila sestavljena iz 15 udeležencev (sami moški), starih
od 27 do 54 let. Vsebina programa (izbrana na podlagi njihovih potreb in interesov) je bila blizu njihovim življenjskim okoliščinam, tako da bodo lahko nova znanja in
spretnosti prenesli v svoje okolje. Izražena je bila potreba s strani vodstva po znanju tujega jezika in računalništva, zato smo nekoliko več ur namenili tem vsebinam.
Udeleženci so se s tem strinjali, ostale vsebine smo določili skupaj z njimi. Udeleženci so ves čas sodelovali pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju dela z
učiteljicama. Vsebine projektov so sledile cilju programa – obnoviti ali pridobiti temeljno znanje in spretnosti za lažje obvladovanje različnih življenjskih situacij.
Izpeljanih je bilo 230 ur.
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UŽU-MK
Program smo izvajali od 5. 3. 2013 do 29. 6. 2013. V program UŽU–Moj korak je bilo vključenih 9 udeležencev. Skupaj z uporabniki smo določili teme naših srečanj
glede na naše predloge in njihove interese, želje. Pokazali so veliko volje in pripravljenost spoznavati neznano ter pridobiti nove izkušnje. Udeleženci se med seboj
dobro poznajo, saj skupaj bivajo v Hiši sreče. Na vseh srečanjih je prevladovalo pozitivno vzdušje in želja spoznati in doživeti novo. Največ navdušenja in
pripravljenosti za delo so pokazali pri izdelavi mozaika. Vsi so se lepo vključevali pri nastajanju umetnine. Na koncu smo skupaj organizirali in izvedli strokovno
ekskurzijo. To je bila za njih lepa izkušnja. Dodana vrednost izvedbe tega programa pa je bila, kot so povedali v evalvaciji, da so se imeli možnost družiti z znanimi
osebami, kot sta Eva Boto in Vlasta Nussdorfer. Srečanj so se redno udeleževali. Odsotnosti je bilo zelo malo. Program so vsi uspešno zaključili. Skupaj smo se
družili 120 ur.
BZZ
V obdobju od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013 smo izvedli animacijo in vsebinske priprave za začetek izvajanja programa BZZ. 6. 3. 2013 je začela z izvedbo 2. skupina v
šolskem letu 2012/13, kamor je vključenih 7 staršev in 7 predšolskih otrok. V času do 31. 3. smo izvedli 18 ur predavanj, delavnic, ogled lutkovne predstave in obisk
knjižnice Ksaverja Meška. Vsebinsko smo obdelali naslednje teme: pismenost ob domači mizi, ogled lutkovne predstave »VIDKOVA SRAJČICA«, učenje matematike
malo drugače, obisk knjižnice, knjige in drugi mediji, pisave okoli nas in otroška književnost. V času od 1. 4. do 18. 4. 2013 je 2. skupina v šolskem letu 2012/13
nadaljevala z delom. Izvedli smo še tri delavnice: Ilustracija, kako motivirati otroka za branje in zaključno srečanje, ki smo ga smo izvedli 18. 4. 2013. Vsi udeleženci so
prejeli potrdila o opravljenem usposabljanju, otroci pa tudi knjigo (Živalska abeceda).
UŽU-BIPS
V času od 4. 4. 2013 do 13. 6. 2013 smo izvedli eno skupino programa UŽU-BIPS, ki je potekala na OŠ Mislinja. Skupina je bila sestavljena iz 5 žensk in 2 moških ter
8 otrok. Skupaj torej 15 udeležencev. Program so uspešno zaključili vsi udeleženci, ki so prihajali pretežno iz ruralnega območja. Opravili so 50 ur predavanj in
delavnic. Program je bil sestavljen iz različnih sklopov, kot so: MOJA DRUŽINA, MEDIACIJA, BRANJE IN PISANJE, ODGOVORNOST STARŠEV IN OTROKA …
UŽU-MI
V času od 3. 4. 2013 do 18. 6. 2013 smo izvedli eno skupino programa UŽU-MI, ki je potekala v prostorih Mocis-a. Skupina je bila sestavljena iz 12 žensk in 3 moških.
Skupaj torej 15 udeležencev. Program so uspešno zaključili vsi udeleženci, ki so prihajali pretežno iz ruralnega območja. Opravili so 120 ur predavanj in delavnic.
Program je bil sestavljen iz različnih sklopov, kot so: RAČUNALNIŠTVO, PODJETNIŠTVO IN DOMAČA OBRT, ZAPOSLITEV, UČENJE MATEMATIKE V
VSAKDANJEM ŽIVLJENJU …

Oznaka: IO-02

10 od 15

V času od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 smo uspešno izvedli 5 skupin programa RPO in 2 skupini programa RDO.
RPO
1.SKUPINA: V času od 30. 1. 2013 do 1. 3. 2013 smo na Kapli izvajali eno skupino RPO, ki jo je sestavljalo 13 udeležencev, in sicer 10 žensk in 3 moški. Program je
uspešno zaključilo vseh 13 udeležencev. Udeleženci so bili večinoma upokojenci iz ruralnih območij (kmetovalci). Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in
utrjevanja. Program je bil sestavljen iz modulov: RAČ. OSNOVE, WORD, SPLET, E-POŠTA.
2.SKUPINA: V času od 11. 2. 2013 do 18. 3. 2013 smo v prostorih MOCIS-a izvajali eno skupino RPO, ki jo je sestavljalo15 udeležencev, in sicer 11 žensk ter 4
moški. Program je uspešno zaključilo 14 udeležencev (1 udeleženka je iz osebnih razlogov prekinila izobraževanje).Udeleženci so bili večinoma upokojenci. Opravili
so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja. Program je bil sestavljen iz modulov: RAČ. OSNOVE, WORD, SPLET, E-POŠTA.
3.SKUPINA: v času od 4. 3. 2013 smo v Mislinji izvajali eno skupino RPO, ki jo je sestavljalo 8 moških in 4 ženske, skupaj 12 udeležencev. Program je uspešno
zaključilo 10 udeležencev, dva udeleženca iz osebnih razlogov (bolezen) nista uspešno zaključila programa. Udeleženci so bili iz ruralnih območij (kmetovalci in
delavci). Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja. Program je bil sestavljen iz modulov: RAČ. OSNOVE, WORD, SPLET, E-POŠTA.
4.SKUPINA: v času od 5. 3. 2013 do 28. 3. 2013 smo v prostorih MOCIS-a izvedli eno skupino programa RPO, ki jo je sestavljalo 14 žensk. Program je uspešno
zaključilo vseh 14 udeleženk. Udeleženke so prihajale iz ruralnega območja. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja. Program je bil sestavljen iz
modulov: RAČ. OSNOVE, WORD, SPLET, E-POŠTA.
5.SKUPINA: v času od 11. 1. 2013 do 29. 3. 2013 smo v prostorih MOCISA izvedli eno skupino RPO, ki jo je sestavljalo 11 žensk in 4 moški, skupaj 15 udeležencev.
Program je uspešno zaključilo vseh 15 udeležencev. Udeleženci so bili večinoma iz ruralnega okolja. Opravili so 30 ur predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja.
Program je bil sestavljen iz modulov: RAČ. OSNOVE, WORD, SPLET, E-POŠTA.
RDO
1.Skupina: v času od 12. 2. 2013 do 28. 3. 2013 smo izvedli eno skupino RDO v prostorih MOCIS-a. Skupino je sestavljalo 11 žensk in 2 moška – skupaj 13
udeležencev. Program so uspešno opravili vsi udeleženci. Udeleženci so prihajali pretežno iz ruralnega področja. Opravili so 50 ur predavanj. Program je bil sestavljen
iz OSNOV PROGRAMA WINDOWS, PONOVITVE PREDHODNEGA ZNANJA, SPOZNAVANJA IN NADGRADNJE WORD-a ter SPLETA, E-POŠTE, SPOZNAVANJA
POMNILNIŠKIH MEDIJEV, SPOZNAVANJA DIGITALNIH FOTOAPARATOV – PRIPOMOČKOV.
2.Skupina: v času od 12. 2. 2013 do 26. 3. 2013 smo izvedli eno skupino RDO v prostorih MOCIS-a. Skupino je sestavljalo 5 moških in 5 žensk. Program so uspešno
zaključili vsi udeleženci, ki so prihajali pretežno iz ruralnega območja. Opravili so 50 ur predavanj. Program je bil sestavljen iz OSNOV PROGRAMA WINDOWS,
PONOVITVE PREDHODNEGA ZNANJA, SPOZNAVANJA IN NADGRADNJE WORD-a ter SPLETA, E-POŠTE, SPOZNAVANJA POMNILNIŠKIH MEDIJEV,
SPOZNAVANJA DIGITALNIH FOTOAPARATOV – PRIPOMOČKOV.
V času od 2. 4. 2013 do 30. 6. 2013 smo uspešno izvedli 5 skupin programa RPO in 7 skupin programa RDO.
RPO
1. SKUPINA: V času od 10. 4. 2013 do 15. 5. 2013 smo v Slovenj Gradcu izvajali eno skupino RPO, ki je bila sestavljena iz 11 udeležencev, in sicer 9 žensk in 2
moških. Program je uspešno zaključilo vseh 11 udeležencev. Udeleženci so bili večinoma upokojenci iz ruralnih območij (kmetovalci). Opravili so 30 ur
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predavanj in 30 ur ponavljanja in utrjevanja. Program je bil sestavljen iz modulov: RAČ. OSNOVE, WORD, SPLET, E-POŠTA.
2. SKUPINA: V času od 24. 4. 2013 do 31. 5. 2013 smo v prostorih MOCIS-a izvajali eno skupino RPO, ki je bila sestavljena iz 12 udeležencev, in sicer iz 9
žensk ter 3 moških. Program je uspešno zaključilo 12 udeležencev.
3. SKUPINA: V času od 3. 6. 2013 do 28. 6. 2013 smo v Slovenj Gradcu izvajali eno skupino RPO, ki je bila sestavljena iz 2 moških in 9 žensk, skupaj 11
udeležencev. Program je uspešno zaključilo 11 udeležencev. Udeleženci so bili iz ruralnih območij (kmetovalci in delavci).
4. SKUPINA: V času od 6. 6. 2013 do 28. 6. 2013 smo v prostorih Hypos Muta izvedli eno skupino programa RPO, ki je bila sestavljena iz 13 udeležencev.
Program je uspešno zaključilo vseh 13 udeležencev. Skupina je bila sestavljena iz 9 moških in 4 žensk. Udeleženci so prihajali iz ruralnega območja.
5.

SKUPINA: V času od 6. 6. 2013 do 28. 6. 2013 smo v prostorih na Breznem izvedli eno skupino RPO, ki je bila sestavljena iz 2 moških in 10 žensk, skupaj 12
udeležencev. Program je uspešno zaključilo vseh 12 udeležencev. Udeleženci so bili večinoma iz ruralnega okolja.

RDO
1. Skupina: V času od 9. 4. 2013 do 17. 6. 2013 smo izvedli eno skupino RDO v prostorih MOCIS-a. Skupina je bila sestavljena iz 14 žensk. Program so
uspešno opravile vse udeleženke. Udeleženci so prihajali pretežno iz ruralnega področja. Opravili so 50 ur predavanj. Program je bil sestavljen iz OSNOVE
WINDOWS, PONOVITVE PREDHODNEGA ZNANJA, SPOZNAVANJE IN NADGRADNJA WORDA, SPLETA, E-POŠTE, SPOZNAVANJE POMNILNIŠKIH
MEDIJEV, SPOZNAVANJE DIGITALNIH FOTOAPARATOV – PRIPOMOČKOV.
2. Skupina: V času od 5. 4. 2013 do 8. 5. 2013 smo izvedli eno skupino RDO v prostorih MOCIS-a. Skupina je bila sestavljena iz 3 moških in 12 žensk. Skupaj 15
udeležencev. Program so uspešno zaključili vsi udeleženci, ki so prihajali pretežno iz ruralnega območja. Opravili so 50 ur predavanj.
3. Skupina: V času od 5. 4. 2013 do 8. 5. 2013 smo izvedli eno skupino RDO v prostorih MOCIS-a. Skupina je bila sestavljena iz 3 moških in 12 žensk. Skupaj 15
udeležencev. Program so uspešno zaključili vsi udeleženci, ki so prihajali pretežno iz ruralnega območja. Opravili so 50 ur predavanj.
4. Skupina: V času od 7. 5. 2013 do 4. 6. 2013 smo izvedli eno skupino RDO v prostorih OŠ Mislinja. Skupina je bila sestavljena iz 8 moških in 5 žensk. Skupaj
13 udeležencev. Program so uspešno zaključili vsi udeleženci, ki so prihajali pretežno iz ruralnega območja. Opravili so 50 ur predavanj.
5. Skupina: V času od 6. 6. 2013 do 28. 6. 2013 smo izvedli eno skupino RDO na Kapli. Skupina je bila sestavljena iz 3 moških in 9 žensk. Skupaj 12
udeležencev. Program so uspešno zaključili vsi udeleženci, ki so prihajali pretežno iz ruralnega območja. Opravili so 50 ur predavanj.
6. Skupina: V času od 9. 4. 2013 do 4. 6. 2013 smo izvedli eno skupino RDO v prostorih MOCIS-a. Skupina je bila sestavljena iz 1 moškega in 13 žensk. Skupaj
14 udeležencev. Program so uspešno zaključili vsi udeleženci, ki so prihajali pretežno iz ruralnega območja. Opravili so 50 ur predavanj.
7. Skupina: V času od 3. 4. 2013 do 22. 5. 2013 smo izvedli eno skupino RDO na Muti. Skupina je bila sestavljena iz 2 moških in 11 žensk. Skupaj 13
udeležencev. Program so uspešno zaključili vsi udeleženci, ki so prihajali pretežno iz ruralnega območja. Opravili so 50 ur predavanj.
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3.2. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev
Operacijo smo izvedli po predvidenem finančnem načrtu.
3.3.. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo (če obstajajo)
/
3.4. Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja
Program UŽU-BIPS razvija temeljne spretnosti, ki ustrezajo potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju.
Programi UŽU-MI, UŽU-MK, RŽU in UŽU-IP razvijajo temeljna znanja in spretnosti, socialne spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.
Izvedba programov RPO in RDO pripomore k zviševanju kakovosti življenja posameznega udeleženca, predvsem pa so številni udeleženci pridobili na lastni
samopodobi in izgubili strah pred uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Program UŽU-MDM pozitivno vpliva tako na delovno okolje, kjer so udeleženci zaposleni, kot tudi na njihovo zasebno okolje. Z izbiro ustreznih vsebin smo program
čim bolj poskušali približati interesom zaposlenih in delodajalcev. Zaradi tega udeleženci tudi radi prihajajo na predavanja in z zanimanjem sprejemajo nova znanja.
Izvedba programa BZZ pripomore k razvijanju temeljnih spretnosti lastne pismenosti staršev, ki vpliva na zviševanje kakovosti življenja posameznega udeleženca,
predvsem pa udeleženci pridobijo temeljna znanja in veščine, kako porajajočo se pismenost svojega otroka pravilno usmeriti in razvijati. Pridobijo spoznanje, da je
branje vir znanja in vrednota, ki jo lahko uspešno prenesejo na svojega otroka.
Program Knjige so zame vpliva na spodbujanje branja pri odraslih v vseh življenjskih obdobjih.
3.5. Prispevek operacije k enakosti možnosti
V programe UŽU-MI, UŽU-IP, UŽU-MK, UŽU-BIPS, RŽU, BZZ in Knjige so zame so se udeleženci vključili prostovoljno.
V programa RPO in RDO smo vključili večinoma upokojence in kmečko populacijo. Ti so pokazali tudi največje zanimanje za tovrstna brezplačna izobraževanja.
Skupine so sestavljali tako moški kot tudi ženske. Vsi so imeli enake možnosti za vključitev v programe.
V program UŽU-MDM so bili vključeni zaposleni iz podjetij Kopur, Grammer in Nieros na podlagi izbora delodajalcev in na podlagi lastnega interesa.
V program BZZ so bili vključeni starši in njihovi predšolski otroci.
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3.6. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil
/
3.7. Težave pri izvajanju operacije in ukrepi za njihovo odpravo
/
3.8. Poročilo o tekočem vrednotenju
V obdobju od 1. 9. do 31. 12. 2010 smo izvedli 2 skupini programa RPO, eno skupino programa RDO, eno skupino programa UŽU-MI in eno skupino programa UŽUBIPS, tako kot smo načrtovali. V različne programe je bilo vključenih 67 udeležencev.
V obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 izvedli eno skupino programa UŽU-BIPS, tri skupine programa UŽU-MI, dve skupini programa UŽU-MDM, eno skupino
programa UŽU-IP, eno skupino programa BZZ, dvanajst skupin programa RPO in 4 skupine programa RDO. V različne programe je bilo vključenih 314 udeležencev,
kar je 115, 02 % (načrtovanih je bilo 273 udeležencev).
V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012 smo izpeljali eno skupino programa RŽU, dve skupini programa UŽU-IP, štiri skupine programa UŽU-MK, eno skupino programa
UŽU-MDM, tri skupine programa UŽU-BIPS, dve skupini programa UŽU-MI, tri skupine programa BZZ, dve skupini programa Knjige so zame, 8 skupin programa RPO
in 5 skupin programa RDO. Skupno je različne programe uspešno zaključilo 426 ljudi, kar je za 32 % več od predvidenega plana.
V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013 (zaključek projekta) smo izpeljali dve skupini programa RŽU, dve skupini programa UŽU-IP, eno skupino programa UŽU-MK, eno
skupino programa UŽU-MDM, eno skupino programa UŽU-BIPS, eno skupino programa UŽU-MI, eno skupino programa BZZ, 10 skupin programa RPO in 9 skupin
programa RDO. Skupno je različne programe uspešno zaključilo 374 ljudi, kar je za več kot 100 % več od predvidenega plana.
Če povzamem smo v obdobju trajanja operacije (od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013) izvedli: 7 skupin programa UŽU-MI, 6 skupin programa UŽU-BIPS, 4 skupine programa
UŽU-MDM, 5 skupin programa UŽU-IP, 5 skupin programa UŽU-MK, 2 skupini programa Knjige so zame, 5 skupin programa Branje za znanje, branje za zabavo, 3
skupine programa Razgibajmo življenje z učenjem, 32 skupin programa RPO in 19 skupin programa RDO. Skupno je bilo v različne programe vključenih 1.181
udeležencev.
3.9. Informacije o opravljenih kontrolah na operaciji (SLO, EK)
Izvajalec kontrole
/
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/
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3.10. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
O programih UŽU, RPO in RDO smo širšo javnost obveščali preko oglasov na Koroškem radiu, TUR-TV, facebooka in na LED-zaslonih v Slovenj Gradcu in na Ravnah
na Koroškem. Splošno obvestilo o programih je objavljeno tudi na portalu CVŽU Koroška: www.cvzu-koroska.si; poleg tega je bil vsak posamezen program podrobneje
predstavljen na spletni strani MOCIS-a: www.mocis.si. Za programe UŽU imamo izdelan skupno zloženko in nekatere posamezne zloženke. Programe DRP smo
predstavili tudi v občinskem glasilu ŠUMC (glasilo občine Mežica).
Programe UŽU, RPO in RDO smo predstavljali vsako leto tudi svetovalkam z uradov za delo v Koroški regiji.
Poleg tega smo posamezne programe predstavljali po institucijah, kjer je bila največja možnost za pridobitev potencialnih ciljnih skupin: program UŽU-BIPS smo
predstavili po osnovnih šolah in centrih za socialno delo; BZZ smo predstavili nekaterim vrtcem v regiji; IP smo predstavili svetovalkam Kmetijsko-svetovalne službe na
Koroškem; MDM smo predstavili vodjem kadrovskih služb v podjetjih Kopur, Grammer in Nieros.
Operacijo DRP smo predstavili tudi v občinskem glasilu SGlasnik (glasilo MO Slovenj Gradec).
O vseh programih DRP smo udeležence obveščali tako pisno kot tudi ustno.
4. Podatki o udeležencih po Prilogi XXIII Uredbe št. 1828/2006 za operacije, ki se izvajajo iz ESS.
Zbrane podatke o udeležencih na podlagi anonimnih vprašalnikov je potrebno vnesti v sistem ISARR v skladu z navodilom za uporabo sistema ISARR – proces
izvajanja programov.(brez vnosa skupnega števila udeležencev in udeležencev, ki so uspešno zaključili program oddaja poročila o udeležencih ni možna (Rezultati
ciljev).
Pri vnašanju udeležencev pazite, da zaposlene, ki delajo na operaciji, opredelite kot »udeleženec na projektu«.
Štetje udeležencev se izvaja glede na življenjski cikel operacije, kar pomeni, da se spremlja število vključenih oz. registriranih udeležencev na začetku operacije in
število udeležencev, ki so uspešno zaključili operacijo.
5. Opredelitev načina in lokacije hranjenja dokumentacije.
Vso dokumentacijo hranimo v ognjevarnih omarah v prostorih MOCIS-a (Partizanska pot 16, Slovenj Gradec) do 31. 12. 2020.
6. Opredelitev načina vodenja računovodstva in navedbo št. stroškovnega mesta.
Vzpostavljeno imamo ločeno računovodsko spremljanje operacije – vse stroški so knjiženi na enem stroškovnem mestu – št. 200.
Podatki v Končnem poročilu so skladni z vnosom v ISARR sistem.

Pripravil:
(Ime in Priimek, podpis)
Urška Novak

Odgovorna oseba Upravičenca:
(Ime in Priimek, podpis)
Sonja Lakovšek

Skrbnik pogodbe posredniškega telesa:
Potrjeno dne:…………………………..
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