PoMoČ
Brezplačne pomoči in podpore

Odrasli se, zaradi zahtev časa, potreb dela ali želje po osebnem razvoju vedno
pogosteje odločamo za različne organizirane oblike učenja in izobraževanja. Pred in
med vključitvijo potrebujemo ustrezne pomoči in podpore (finančne, informativno
svetovalne, učne in druge) zato, da se sploh vključimo in da smo pri učenju uspešni.
Za uspešnost učenja so pomembne tudi pomoči in podpore za vse različne prijetne in
manj prijetne stvari, s katerimi se v življenju srečujemo. Vsaj enkrat v vsakem
življenjskem obdobju se znajdemo v položaju, ko potrebujemo informacije, pomoč in
nasvet zato, da bi za dilemo, težavo ali probleme, s katerim se srečujemo, našli
pravo rešitev. Z namenom, da na enem mestu zberemo različne oblike pomoči in
podpor, ki so nam na voljo v regiji, smo pripravili spletno stran http://www.popomoc.si/ in brošuro z naslovom PoMoč, izdelavo slednje sta financirala Ministrstvo
RS za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.
V projektu so sodelovali Andragoški center Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije, Zavod PIP M. Sobota in Svetovalno središče M. Sobota. Ponudba
različnih brezplačnih pomoči in podpor je pestra in del tega nam je uspelo zbrati. V
prihodnje želimo zbranemu dodati nove, s ciljem, da jih naredimo prepoznavne in
dostopne vsem, ki jih bodo potrebovali.
Vabimo vas, da se s pomočjo spletne strani prepričate, da v Pomurju delujejo
organizacije, ki vam lahko v vsakem trenutku in ob različnih težavah predstavljajo
nujno potrebno oporo. Kot je rekla dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič: »Kdor prosi za
pomoč, se je napotil po moč.«
Alojz Sraka, vodja svetovalnega središča Murska Sobota
V Svetovalnem središču M. Sobota, ki deluje pri LU M. Sobota (Slomškova 33), v osebnih in
zaupnih pogovorih nudimo brezplačne informacije in svetovanje o možnostih učenja in
izobraževanja odraslih – pred, med in po učenju in izobraževanju. DELOVNI ČAS:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.30 –15.30 ure, sreda od 10.00 – 18.00 ure. Za
svetovanja se lahko dogovorite tudi po telefonu 536-15-76 in 031 637 243 ali po elektronski
pošti svetovalno.sredisce@lums.si
Dejavnost ISIO – informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih se izvaja v okviru
projekta Centra vseživljenjskega učenja Pomurje. Dejavnost je financirana iz sredstev
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.

