POVABILO
NA BREZPLAČNA PILOTNA USPOSABLJANJA ZA IZBRANE ROKODELSKE POKLICE
(pletarstvo, ročno tkanje, lončarstvo, umetnostno kovaštvo)
Veržej, Mala Polana, Grad, 2. 11. 2010
Spoštovani,
V okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija (Operativni program Slovenija-Madžarska
2007-2013), ki je sofinanciran iz sredstev Evropske unije (Evropski sklad za regionalni razvoj) je ena od
pomembnejših projektnih aktivnosti izvajanje daljših pilotnih programov usposabljanj za izbrane
rokodelske poklice.
Program usposabljanja zajema praktični in teoretični del spoznavanja rokodelske panoge.
Usposabljanja bodo potekala v rokodelskih delavnicah na sedežih posameznih izvajalcev pod
mentorstvom izkušenih rokodelcev in drugih strokovnih delavcev. K usposabljanju vabimo vse
zainteresirane, zlasti pa obstoječe in potencialne nosilce rokodelskih obrti in domačih dejavnosti,
ženske s podeželja, težje zaposljive mlade, brezposelne, invalide, upokojence in gojence varstvenodelovnih centrov. Usposabljanje je za vse udeležence brezplačno.
Vljudno vas prosimo, da se na posamezna usposabljanja predhodno prijavite, saj je število mest
omejeno. Kontaktne informacije so objavljene v spodnji razpredelnici. Vse nadaljnje informacije
prejmete od izvajalcev usposabljanj. Časovni načrt izvajanja bomo prilagodili udeležencem
usposabljanj.
VRSTA
USPOSABLJANJA
pletarstvo
(ličje, slama, šibje)
lončarstvo
umetnostno
kovaštvo
pletarstvo
(ličje, slama, šibje)

ZAČETEK
IZVAJANJA
november
2010
januar 2011
marec 2011

lončarstvo
ročno tkanje

konec marca
2011

november
2010

IZVAJALEC

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Zavod Marianum
Veržej – Center
domače in
umetnostne obrti
(Center DUO)
Pomelaj, zadruga za
razvoj podeželja,
z.o.o.

T: 051 654 778
E: rokodelska.akademija@siol.net
S: www.centerduo.si in
www.rokodelska-akademija.si

Javni zavod Krajinski
park Goričko

T: 02 573 70 36
E: pomelaj@siol.net
S: www.pomelaj.si in www.rokodelskaakademija.si
T: 02 551 88 64
E: natasa.morsic@goricko.info
S: www.park-goricko.org in
www.rokodelska-akademija.si

Udeleženci, ki boste v okviru projekta Rokodelska akademija uspešno zaključili pilotne programe
usposabljanja in izpolnjevali druge predpisane pogoje, se boste lahko prijavili tudi na preverjanje in
potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za izbran rokodelski poklic. Postopki preverjanja
in pridobitve certifikata NPK niso del projektnih aktivnosti Rokodelske akademije, zato si stroške krijete
sami.
Udeleženci brezplačnih pilotnih programov usposabljanj v okviru projekta Rokodelska akademija ste
morebitni prejemniki pomoči po pravilu »de minimis«. Znesek prejete pomoči »de minimis« na
udeleženca bo odvisen od števila udeležencev aktivnosti in bo znan šele po koncu izvedbe aktivnosti.
Vljudno vabljeni.
Projektni partnerji Rokodelske akademije

PRIJAVNICA NA BREZPLAČNA PILOTNA USPOSABLJANJA ZA IZBRANE ROKODELSKE
POKLICE (projekt Rokodelska akademija)
Ime in priimek______________________________________________________________________
Naslov____________________________________________________________________________
Telefon in e-naslov__________________________________________________________________
Datum rojstva______________________________________________________________________
Status (ustrezno obkroži)
dijak – študent – zaposlen – brezposeln – upokojenec – kmetovalec – s.p. – drugo_____________
Imam registrirano: osebno dopolnilno delo DA / NE ______________________________________
dopolnilno dejavnost DA / NE ________________________________________
Stopnja pridobljene izobrazbe in poklic_________________________________________________
Naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto___________________________________________
__________________________________________________________________________________
*(za dijake / študente) Naziv in naslov izobraževalne ustanove_____________________________
__________________________________________________________________________________
Izobraževalni program in letnik _______________________________________________________
Prijavljam se na naslednje/a usposabljanje/a (prosimo, navedite vrsto, termin in izvajalca
usposabljanja)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Imam izkušnje v rokodelstvu DA / NE
Kratek opis_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite po navadni ali elektronski pošti na naslov izbranega
izvajalca usposabljanja.
Udeleženci brezplačnih pilotnih programov usposabljanj v okviru projekta Rokodelska akademija ste morebitni
prejemniki pomoči po pravilu »de minimis«. Znesek prejete pomoči »de minimis« na udeleženca bo odvisen od
števila udeležencev aktivnosti in bo znan šele po koncu izvedbe aktivnosti.
Spodaj podpisani izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični. Strinjam se, da se moji kontaktni podatki shranijo
v internih evidencah projekta Rokodelska akademija, in se uporabljajo izključno za namene projekta in nadaljnje
obveščanje o projektnih aktivnostih Rokodelske akademije.
Datum in kraj____________________________

Podpis_________________________________

