USPOSABLJANJE ZA MLADINSKE DELAVCE V LJUBLJANI
Ti mladinsko delo diši kot kava Cankarju? Te zanima soustvarjanje in izkustveno učenje?

Marš na(d) trg dela ponovno organizira Usposabljanje za mladinske delavce! Namenjeno je
vsem mladim do 29 let, ki si želijo pridobiti nova znanja in kompetence s področja
mladinskega dela ter niso v delovnem razmerju. Udeležba je BREZPLAČNA!
------------------------------------------------------------------------------------------Projekt Marš na(d) trg dela mladim nudi celostno podporo pri samozavestnem vstopanju na
trg dela ter pomaga, da raziščejo svoje želje in potrebe v kontekstu zaposlitve. Z delom v
manjših skupinah si nudijo vzajemno podporo in prostor za rast ter karierni razvoj.

Na Usposabljanju za mladinske delavce boš spoznal_a neformalno učenje, vodenje skupine,
mladinsko delo ter kako se pripraviti in izvesti interaktivno delavnico. Posegli bomo na
področje zaposlovanja, predvsem pa si želimo predati vsebine in metode izvajanja našega
projekta ter te spodbuditi k razvijanju svojstvenih orodij, mehanizmov in strategij za
samostojno delo z mladimi.
Čaka te torej krepitev in širitev kompetenc, s katerimi boš lažje vstopal_a v mladinski sektor
na različnih nivojih, s čimer si lahko ustvarjaš lastno karierno pot.

Usposabljanje bo potekalo 3 zaporedne vikende + eno soboto v Mladinski center ULCA. Brez
skrbi, nismo pozabili na Velikonočne praznike, takrat bomo doma. :) Začnemo v soboto 17.
marca 2018 ob 9:00, končamo pa v soboto 14. aprila 2018 ob 18:00. Če nisi iz Ljubljane, naj
to ne bo ovira. Poskrbeli bomo za prenočišče in kruljenje v želodcu. :)
------------------------------------------------------------------------------------------Več informacij o projektu lahko dobiš na http://www.zavod-bob.si/o-marsu/.

Prijave zbiramo na tej povezavi: https://goo.gl/forms/CTcbqp6mWWPWIqbU2. Če te še
karkoli zanima, pokliči na 031 755 557 (Dijana) ali 040 835 381 (Senta).

Marš na(d) trg dela je projekt, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz
Evropskega socialnega sklada.

»Marš na(d) trg dela je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.«
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