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S podporo Erasmus + programa Evropske unije. 

  

Innovade Ltd (Ciper), Four Elements (Grčija), Catro (Bulgarija), Centro per 
Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italija), Fundacao de Juventud 
(Portugalska), Razvojni Center Srca Slovenije (Slovenija). 

  

Oblikoval: Four Elements (Grčija) v okviru projekta STEER 

Pri citiranju tega dokumenta prosim navajajte: Projekt STEER, 2016, Pod-
pora pri prehodu mladih od izobraževanja do zaposlitve: Vodnik za mlade - 
varovance, Four Elements, Program Erasmus+  

Omejitev odgovornosti 

 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve 
vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev. Komisija ne more biti odgovorna 
za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih publikacija vsebuje  
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Brezposelnost mladih ima izrazit družbeni in socialni vpliv, ki je, kot posledica gospo-

darske krize, močno vplival na nekatere članice EU. Prikrajšane socialne skupine kot so 

NEETs (niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) so bili najbolj na udaru, 

njihova reintegracija na delovni trg pa toliko bolj zahtevna. Spopadanje z bre-

sposelnostjo mladih na družbeno-ekonomski ravni je visoka prioriteta za Evropo 2020 in 

posameznih nacionalnih gospodarstev, ki se soočajo z ekonomskimi težavami. V the pri-

merih lahko odigra pomembno vlogo tudi mladinsko delo in mentoriranje, ki pomaga pri 

tranziciji od brezposelnosti do zaposlitve (krepitev moči mladih, razvoj življenjskih in 

socialnih veščin, povečanje motivacije za ponovno vključitev na trg dela in aktivno 

sodelovanje)  

Cilj projekta STEER je olajšati prehod od izobraževanja do zaposlitve za mlade NEETs 

in mlade brezposelne, kar bo doseženo s programom izobraževanja za mladinske delavce. 

Ta vodnik bo vodil mladinske delavce po usposabljanju na podlagi ocene potreb, ki so bile 

ugotovljene v sodelujočih državah, kot so Bolgarija, Ciper, Grčija, Portugalska in Slove-

nija. Poleg tega bodo mladinski delavci prejeli certifikat kot potrditev neformalnega 

učenje. 

STEER je razvil različne in inovativne vsebine na podlagi odprtokodnih digitalnih učnih 

vsebin, ki bodo zagotavljali njegovo trajnost ter so prav tako v skladu s smernicami za 

dostopnost do spletnih vsebin (WCAG) 2.0, tako, da je lahko dostopen tako invalidnim 

učencem kot strokovnjakom za usposabljanje. Poleg tega bo zagotovil vsebino za organi-

zacije na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Nazadnje, STEER prispeva k integraciji in 

širjenju uporabe odprtega in inovativnega izobraževanja, usposabljanja in pedagogike 

mladih "ter podpira sinergije med dejavnostmi izobraževanja, raziskav in inovacij, digi-

talizacijo kakovostnih učnih vsebin in spodbujanja uporabe IKT, da bi povečali kakovost 

in pomen izobraževanja in usposabljanja mladih na vseh ravneh. " 

 

Uvod 

STEER VODNIK 
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Tako se pričakuje, da bo izobraževalni program STEER usposabljal in profesionaliziral 

mladinske delavce za pomoč mladim, s prilagojenim načrtovanjem in usmerjanjem. V 

okviru procesa usposabljanja in po njegovem zaključku, naj bi projekt STEER ponudil 

inovativne in učinkovite načine za podporo pri prehodu od izobraževanja do zaposlitve; 

zmanjšal stopnjo brezposelnosti mladih; zmanjšal tveganje družbene osamitve in 

izključenosti mladih brezposelnih in NEETs. Mladinski delavci bodo usposobljeni za 

delo z NEETs, ob tem pa prav tako dobili možnost pridobitve certifikata Youthpass. 

STEER VODNIK 

Metodologija 

Kurikulum za usposabljanje mladinskih delavcev pri načrtovanju tranzicije je bil 

razvit glede na raziskavo o potrebah mladih v Bolgariji, na Cipru, v Grčiji, Italiji, 

na Portugalskem in v Sloveniji. Ker je glavni namen projekta usposabljanje mla-

dinskih delavcev za podporo prehoda od izobraževanja do zaposlitve za NEETs in 

mlade brezposelne, so bili vprašalniki glavno raziskovalno orodje za zbiranje podat-

kov. Ciljna skupina je bila opredeljena na mlade brezposelne osebe in NEETs, z 

različno stopenjo izobrazbe. Namen vprašalnikov je bil opredeliti izzive v zvezi z 

brezposelnostjo mladih v partnerskih državah in prehodom od izobraževanja do 

trga dela. Poleg tega je bil pripravljen splošen pregled možnosti za poklicno usmer-

janje in ocenjevanje usposobljenosti, da se odkrijejo vrzeli in možnosti mla-

dinskega dela v prehodni fazi. 
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Vse partnerske države so prispevale splošna poročila o stanju na tem področju v svoji 

državi (analiza potreb glede na trenutni položaj mladih NEETs in mladih brezposelnih, 

ovire pri delu z NEETs, pomankanje pobud za to področje v sodelujočih državah itd.). 

Poročila so dokumentirala nacionalne politike in procese, ki se uporabljajo v partnerskih 

državah, da bi olajšali prehod NEETs in mladih brezposelnih od izobraževanja do zapo-

slitve. Vse ugotovitve so vključene v končno poročilo, ki je podlaga za STEER okvir in za 

razvoj programa usposabljanja. 

V nekaterih državah so se razmere poslabšale zaradi gospodarske krize, kar je vplivalo na 

povečanje stopnje brezposelnosti in v državah, kot je npr. Grčija. med moškimi na izgubo 

"tradicionalno moških poklicev". Najbolj zaskrbljujoče pa je stanje med mladimi NEETs. 

Bolgarija in Grčija imata največjo stopnjo brezposelnosti med mladimi NEETs v Evropi, med 

starostjo 19 in 24 let ter met etničnimi manjšinami (Romi in migrantje). Integracija NEETs. 

Vključevanje NEETs v družbo zahteva ciljno usmerjene strategije in človeške in finančne 

vire, ki pa jih države pogosto nimajo zaradi gospodarskih težav. Mladi pa se se  soočajo s 

popolnoma drugimi bremeni, kot so pomanjkanje možnosti za financiranje podjetništva, po-

manjkanje mentorskih programov, pomanjkanje izkušenj in z velikimi neskladji med kvalif-

ikacijami in potrebami trga dela. 

 

Raziskava je privedla do zelo zanimivih rezultatov, ki se navezujejo na problematiko 

brezposelnosti mladih v šestih sodelujočih državah. Stopnja brezposelnosti mladih je iz-

razito višja v primerjavi s splošnim stanjem, kar ustvarja okolje z omejenimi priložnostmi 

in dolgotrajne posledice za družbo. Stopnja brezposelnosti je višja med mladimi z nižjo 

izobrazbo. Povišana stopnja brezposelnosti med mladimi ima lahko dolgotrajne posledice 

tako za delovni trg kot tudi za mlade, ki so pogosto označeni kot ―zgubljena generacija‖. 

Evropsko gospodarstvo se mora soočiti z izzivi, tudi zaradi splošnega staranja 

prebivalstva in upada produktivnosti posameznih držav, saj so mladi brezposelni vse dalj 

časa, zaradi česar upada človeški kapital. V obzir moramo vzeti tudi podatke, ki presega-

jo zgolj gospodarske, saj se učinki na družbo izražajo v številnih segmentih (izolacija 

posameznikov, zdravstvena tveganja, družbena izključenost, psihične težave itd.). 

Splošni pregled 
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Kot kažejo rezultati, je v nekaterih državah stanje posebno zaskrbljujoče, tako so pogo-

sto določene strategije za odpravo brezposelnosti mladih zelo omejene. Nekatere part-

nerske države projekta STEER  nimajo splošne nacionalne strategije za mlade, obstoječi 

institucionalni okvir pa temelji na kratkoročnih aktivnih politikah in subvencioniranih pro-

gramih, ki ne morejo obravnavati težav s strukturno brezposelnostjo. To zahteva razvoj 

novih strategij, ki se bodo osredotočile na resnične probleme, kot so brezposelnost mla-

dih, socialna vključenost, človekove pravice in medkulturno razumevanje ter načrtovanje 

in zagotavljanje ciljnih socialnih storitev. 

Glede na rezultate raziskave je neusklajenost kvalifikacij in izobraževalnih vrzeli glavni 

razlog za brezposelnost, saj je zagotavljanje nacionalne podpore zelo slabo ali manj kot 

pošteno. To potrjuje pomanjkanje politik in ukrepov, katerih cilj bi bilo obravnavanje 

problema brezposelnosti mladih. Najpogostejši izzivi, s katerimi se soočajo mladi, so 

neusklajenost kvalifikacij, finančne omejitve in financiranje mladih podjetnikov, po-

manjkanje pripravništev in priložnosti za delovne izkušnje. To pomeni, da izobraževalne 

ustanove v ciljnih državah ne zagotavljajo usposabljanja, ki bi izpolnjevalo zahteve glede 

na trg dela, ali nacionalne strategije ki bi zajemale obvezne prakse v okviru svojih 

nacionalnih učnih načrtov na vseh ravneh izobraževanja. To je glavna ovira mladih pri is-

kanju zaposlitve ali poskusu prehoda od izobraževanja do zaposlitev. 

 

Večina udeležencev iz partnerskih držav je izpostavila potrebo po ustvarjanju več zapo-

slitvenih možnosti za mlade in po oblikovanju akreditiranih tečajev usposabljanja. Tisto, 

kar je bilo ugotovljeno in na splošno dogovorjeno, je bila potreba po ustvarjanju podjet-

niških priložnosti, zlasti v državah, kjer so nova delovna mesta omejena. Koristni ukrepi, 

ki bi lahko zmanjšali ali odpravili brezposelnost, bi morali vključevati programe za spod-

bujanje zaposlitev in pripravništva v kombinaciji s mentorstvom in poklicnim usmerjan-

jem, ki bi zagotovila več ciljnih usmeritev k poklicnim potrebam mladih. 

Mladinsko delo kaže tudi vrzeli v institucionalnih okvirih, ki opredeljujejo vlogo mla-

dinskega dela kot tudi vrzeli v ustreznem izobraževanju in usposabljanju mladinskih 

delavcev. Kljub temu pa se je, kot je pokazala raziskava, vloga mladinskih delavcev okrepila 

med krizo, njihova vloga pa v mnogih primerih nadomešča socialno varnost, ki bi morale ob-

stajati na prvem mestu. 
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Mladi morajo dobiti priložnost za vključevanje v mladinske dejavnosti in da se neformal-

no učenje prilagodi posameznim potrebam—da pridobijo nove družbene spretnosti, ki bo-

do olajšale njihov prehod do zaposlitve. Nova spodbuda za mlade bi morala biti imple-

mentacija mladinskega dela in posebej dodeljenih tečajev za, prilagojenim njihovim izo-

braževalnim vrzelim. Zanimivi komentarji udeležencev so pokazali prepoznavanje pred-

nosti in slabosti razvoja socialnih veščin. 

STEER projekt je oblikoval  celovit program usposabljanja za mladinske delavce, ki dela-

jo z mladimi v tranziciji (NEETS in mladi brezposelni).  

Raziskava, ki je bila opravljena preko projekta STEER, kaže, da veliko mladih ni nikoli  

sodelovalo v programih mladinskega dela, v določenem odstotku pa njihovih dejavnosti ni 

bilo mogoče opredeliti kot sodelovanje v takšnih programih. Večina mladih meni, da lahko 

mladinsko delo prevzame vlogo mentoriranja pri iskanju dela in da lahko posebno izo-

braževanje pomaga pri ponovni vključitvi na trg dela. Izobraževanja, ki so bili opredelje-

na kot najpomembnejša, so bila: 

  

 

 Splošna ocena izobraževanj je, da bi ti morali biti bolj osredotočeni na poklicno usmer-

janje, svetovanje in mentorstvo. Ta proces je potrebno že v zgodnji fazi negovati, da bi 

mlade pripravili na trg dela. Strateško usposabljanje bi moralo vključevati tudi prilago-

jene tečaje glede na potrebe trga. Mladi nimajo digitalnih kompetenc, poznavanja tujih 

jezikov, motivacijskih sposobnosti in sposobnosti sprejemanja odločitev ter mehkih in 

mrežnih veščin, ki bi jim lahko znatno pripomogli k izboljšanju njihovih poklicnih možnos-

ti. 

 

Kljub različnim potrebam, je iz uprašalnikov tudi razvidno, da morajo mladinski delavci 

imeti posebne značilnosti, da bi mladim zagotovili mentorstvo v procesu prehoda. Mla-

dinski delavci morajo prav tako imeti občutek za pobudo in podjetništvo, digitalne kom-

petence in zmogljivost prenosa  znanja. Kulturna zavest je ključna sestavina mladinskih 

delavcev, ki prevzamejo to vlogo. 

Spletni tečaj in Youthpass certifikat 
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Dejansko mladi potrebujejo zunanjo podporo za poklicne možnosti, usposabljanje in red-

ne nasvete pri iskanju zaposlitve. Mladi so karierno usmerjevanje v prehodnem obdobju 

od izobraževanja do dela opredelili kot slabo. 

V tem okviru naj bi STEER razvil inovativne 

metode z uporabo orodja Youthpass za 

olajšanje prehoda mladih brezposelnih in 

NEETs na trg dela; Zmanjšati stopnjo 

brezposelnosti in tveganje socialne 

izključenosti za ciljne skupine ter 

usposabljati mladinske delavce za delo s 

tistimi, ki potrebujejo prilagojen prehod, 

načrtovanje in pomoč. 

Mladinski delavci, ki so pripravljeni 

sodelovati v projektu STEER, morajo biti 

usposobljeni v različnih kompetencah v 

skladu s klasifikacijo Youthpass. Večinoma 

je potrebno, da imajo mladinski delavci 

občutek za pobudo in podjetništvo ter 

sposobnost poučevanja. Poleg tega lahko 

digitalne, socialne in državljanske kompe-

tence pomagajo mladinskim delavcem  

zaradi dejstva, da se na trgu dela  

zahtevajo digitalne kompetence, skupaj z zmožnostmi v mreženju, sodelovanju in 

timskem delu. 

 Karierno svetovanje in svetovanje 

 Razvoj socialnih veščin 

 Identifikacija prednosti in pomanjkljivosti udeležencev 

 Mentorstvo 
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Moduli, ki bodo predstavljeni v tem priročniku, so bili razviti v skladu s ključnimi kompe-

tencami, za katere je bilo ugotovljeno, da so potrebni za mlade in mladinske delavce. 

Uspešno zaključevano usposabljanje bo zagotovilo priložnosti za pridobitev certifikata 

Youthpass. Youthpass je del strategije Evropske komisije za spodbujanje priznavanja 

neformalnega učenja. Na voljo je za projekte, ki se financirajo iz programa Erasmus +: 

Mladi v akciji (2014-2020) in Mladi v akciji (2007-2013). Youthpass opisuje dejavnosti, 

učne rezultate in pridobljene kompetence, ki temeljijo na načelih neformalnega izo-

braževanja in učenja. 

Mladinsko delo, ki ponuja priložnosti za pridobivanje novih znanj in socialno vključenost, 

ima pomembno vlogo pri podpiranju učenja mladih in prehodu od izobraževanja do 

(ponovnega) vključevanja na trg dela. Evropski pakt za mlade opredeljuje zaposlovanje 

in socialno vključenost kot ključno skrb in glavno prednostno nalogo za aktivno vlogo 

mladih v evropski družbi. Neformalno učenje na splošno prispeva k osebnemu razvoju, 

socialni vključenosti, aktivnemu državljanstvu in zaposljivosti mladih. Youthpass pa 

temelji na ključnih kompetencah, ki označujejo napredek pri bolj celovitem priznavanju 

učnih rezultatov za mlade na ravni EU. 

Moduli predstavljajo dragoceno orodje za mladinske delavce in za tiste mlade na splošno, 

ki spodbujajo vključevanje v družbo; Prostor za učenje; In krepijo prispevek neformal-

nega izobraževanja k učnemu procesu. Poleg tega pa Youthpass pomaga krepiti družbeno 

priznavanje mladinskega dela, ki je instrument potrjevanja po vsej Evropi. Poleg tega ima 

mladinsko delo in neformalno učenje bistveno vlogo pri življenju mladih za povečevanje 

priložnosti za zaposlovanje in spodbujanje aktivnega državljanstva, s čimer prispeva k 

osebnemu razvoju posameznikov. Mladi lahko pridobijo izkušnje preko interakcije z 

različnimi akterji in ljudmi ter lahko razvijejo svoje mehke spretnosti in si omogočijo ak-

tivno vlogo v družbi in na trgu dela. 
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KOMPETENCE DEFINICIJE VEŠČINE 

Komunikacija v 
maternem 
jeziku 

1. Oblikujte misli in 
ideje z uporabo ustnih, 
pisnih in neverbalnih 
komunikacijskih veščin v 
različnih oblikah in 
kontekstih. 
 
2. Učinkovito poslušanje 
 
3. Uporabljajte komu-
nikacijo za več namenov 
(za obveščanje, 
poučevanje, motiviranje 
in prepričevanje) in v 
različnih okoljih. 
  

V1. Sposobnost razumevanja in interpretiranja 
konceptov, občutkov, dejstev ali mnenj v ustni 
obliki. 

V2. Sposobnost razumevanja in interpretiranja 
konceptov, občutkov, dejstev ali mnenj v pisni 
obliki. 

V3. Sposobnost izraziti koncepte, občutke, 
dejstva ali mnenja v ustni obliki. 

V4. Sposobnost izraziti koncepte, občutke, 
dejstva ali mnenja v pisni obliki 

V5. Sposobnost interpretirati svet in se pov-
ezati z drugimi. 

V6. Zmožnost komuniciranja na ustrezen in ust-
varjalni način v vsaki situaciji 

Komunikacija v 
tujem jeziku 

1. Oblikovati misli in 
ideje učinkovito v tujem 
jeziku, v različnih 
oblikah in kontekstih. 
 
2. Učinkovito poslušajte 
za dekodiranje pomenov. 
 
3. Uporabite komu-
nikacijo za več namenov 
in v tujih okoljih. 

V1. Sposobnost razumevanja in interpretiranja 
konceptov, občutkov, dejstev ali mnenj v ustni 
obliki. 

V2. Sposobnost razumevanja in interpretiranja 
konceptov, občutkov, dejstev ali mnenj v pisni 
obliki. 

V3. Sposobnost izraziti koncepte, občutke, 
dejstva ali mnenja v ustni obliki. 

V4. Sposobnost izraziti koncepte, občutke, 
dejstva ali mnenja v pisni obliki. 

V5. Sposobnost interpretirati svet in se pov-
ezati z drugimi. 

V6. Zmožnost komuniciranja na ustrezen in ust-
varjalni način v vsaki situaciji. 

V7. Poznavanje besedišča, slovnice in jezika 

V8. Spoštovanje kulturne raznolikosti. 

V9. Sposobnost uporabe tehničnega jezika 
glede na področje dela. 

 

 

Ključne kompetence, ki so opredeljene v Youthpassu, morajo biti enako zagotovljene vsem 

evropskim državljanom, ki spodbujajo osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno 

državljanstvo in zaposlitev. 

Youthpass ključne ko
mpetence 
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KOMPETENCE DEFINICIJE VEŠČINE  

Matematične 
kompetence in 
osnovne 
kompetence v 
znanosti in 
tehnologiji 

1. Dokazati sposobnost 
razumevanja s 
številkami in drugimi 
matematičnimi koncepti. 
 
2. Dokazati sposobnost 
vrednotenja znanstvenih 
in numeričnih informacij 
na podlagi njegovih virov 
in metod, ki se upora-
bljajo za njegovo ust-
varjanje. 
 
3. Dokazati sposobnost 
za ovrednotenje 
znanstvenih argumentov 
na podlagi dokazov in 
ustrezno uporabiti take 
zaključke iz  argu-
mentov. 

V1. Sposobnost uporabe konstruktivnega 
razmišljanja za rešitev problema v vsaki situaci-
ji 

V2. Razumevanje matematičnega izraza in 
pojma ter znanje, kako ga uporabiti. 

V3. Poznavanje osnovnih principov naravnega 
sveta, znanstvenih konceptov, metod in 
tehnoloških procesov. 

V4. Matematična pismenost (sposobnost za 
opravljanje osnovnih izračunov) 

  

  

Digitalne kom-
petence 

1. Uporaba tehnologije 
učinkovito: tehnologija 
kot orodje za 
raziskovanje, 
organiziranje, 
vrednotenje in 
posredovanje informacij. 
 
2. Ustrezno uporabite 
digitalne tehnologije, 
orodja za komuniciran-
je / omrežja in socialne 
medije za dostop, uprav-
ljanje, integracijo, vred-
notenje in ustvarjanje 
informacij za uspešno 
delovanje v danem 
okolju.  
 
3. Temeljno razumevan-
je etičnih in pravnih 
vprašanj v zvezi z dos-
topom in uporabo infor-
macijskih tehnologij. 

V1. Kritična uporaba informacijske tehnologije 
za delo 

V2. Osnovne veščine IKT 

V3. Razumevanje vloge, priložnosti in tveganj, 
povezanih z IKT v vsakdanjem življenj 

V4.Sposobnost uporabe in ravnanja s 
tehnološkimi orodji in stroji. 

 
Youthpass ključne ko

mpetence 
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KOMPETENCE DEFINICIJE VEŠČINE 

Učenje učenja 1. Zavezanost učenju kot 
vseživljenjskemu procesu. 
 
2. Bodite samostojni učenec: 
presegajte osnovno znanje in 
veščine za raziskovanje in širjenje 
lastnega učenja in priložnosti za 
pridobivanje strokovnega znanja. 
 
3. Pokažite pobudo za napredovanje 
na strokovni ravni. 
 
4. Kritično razmišljanje o preteklih 
izkušnjah, da se lahko zavedamo 
napredka. 

V1. Sposobnost nadaljevati in vztrajati 
pri različnih vrstah učenja. 

V2. Prepoznavanje razpoložljivih 
priložnosti. 

V3. Uresničiti nova znanja, spretnosti 
in kvalifikacije, potrebne za poklicne 
cilje. 

  

Socialne in 
družbene kom-
petence 

1. Učinkovito sodelovati z drugimi: 
vedeti, kdaj je primerno poslušati in 
kdaj govoriti, se ravnajte na 
ugleden, strokoven način. 
 
2. Fleksibilnost in prilagodljivost: 
prilagoditi se spremembam (na 
različne družbene vloge, delo 
odgovornost, načrte in okoliščine, 
učinkovito delovanje v ozračju 
spreminjajočih se prednostnih 
nalogter učinkovito odzivanje na 
povratne informacije, odpornost na 
stres, pozitivno obravnavanje 
slabosti in kritik, razumevanje, 
pogajanje in uravnoteženost 
različnih pogledov in prepričanj za 
doseganje rešitev, zlasti v 
multikulturnih okoljih). 
 
3. Sodelovanje z drugimi ljudmi: biti 
sposoben učinkovito in spoštljivo 
sodelovati z različnimi skupinami, 
biti prožen in pripravljen pomagati 
pri ustvarjanju potrebnih 
kompromisov za doseganje skupnega 
cilja. 
 
4. Pripravljenost sprejemati skupno 
odgovornost pri skupnem delu in 
ceniti posamezne prispevke vsakega 

V1. Sposobnost razumevanja in 
interpretiranja konceptov, občutkov, 
dejstev ali mnenj v ustni obliki. 

V2. Sposobnost razumevanja in 
interpretiranja konceptov, občutkov, 
dejstev ali mnenj v pisni obliki. 

V3. Sposobnost izraziti koncepte, 
občutke, dejstva ali mnenja v ustni 
obliki. 

V4. Sposobnost izraziti koncepte, 
občutke, dejstva ali mnenja v pisni 
obliki. 

V5. Sposobnost interpretirati svet in 
se povezati z drugimi. 

V6. Zmožnost komuniciranja na 
ustrezen in ustvarjalni način v vsaki 
situaciji. 

V7. Poznavanje besedišča, slovnice in 
jezika. 

V8. Spoštovanje kulturne raznolikosti. 

V9. Sposobnost uporabe tehničnega 
jezika glede na področje dela. 

 
Youthpass key competences 
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KOMPETENCE DEFINICIJE VEŠČINE 

Kulturna 
zavest in 
izražanje 

1. Učinkovito sodelovati z drugimi: 
vedeti, kdaj je primerno poslušati in 
kdaj govoriti, se obnašati na 
ugleden in strokoven način. 
 
2. Prožnost in prilagodljivost: 
prilagoditi se spremembam (na 
različne družbene vloge, delo 
odgovornost, načrte in kontekste, 
učinkovito delovanje v ozračju 
spreminjajočih se prednostnih na-
log) in biti fleksibilen (učinkovito 
odzivanje na povratne informacije, 
odpornost na stres, pozitivno obrav-
navanje slabosti in kritik, 
razumevanje, pogajanje in 
uravnoteženost različnih pogledov 
in prepričanj za doseganje rešitev  
zlasti v multikulturnih okoljih). 
 
3. Sodelovanje z drugimi ljudmi: biti 
sposoben učinkovito in spoštljivo 
sodelovati z različnimi skupinami, 
biti prožen in pripravljen pomagati 
pri ustvarjanju potrebnih kom-
promisov za doseganje skupnega 
cilja. 

V1. Sposobnost učinkovite intera-
kcije z drugimi ljudmi 

V2. Sposobnost prilagajanja 
spreminjajočemu se položaju, biti 
prilagodljiv in deluje pod pritiskom 

V3. Sposobnost učinkovitega dela in 
sodelovanja z drugimi člani skupine 

  

  

Smisel za 
pobudo in 
podjetništvo 

1. Učinkovito delo v multikulturni 
družbi. 
 
2. Spoštujte in se zavedajte 
kulturnih razlik in učinkovito 
delajte z ljudmi iz različnih 
socialnih in kulturnih okolij. 
 
3. Bodite strpni in se odzivajte na 
različne ideje in vrednote. 
 
4. Uporaba socialnih in kulturnih 
razlik za ustvarjanje novih idej ter 
povečanje inovativnosti in kakovosti 
dela. 

V1. Sposobnost pretvoriti idejo v 
akcijo 

V2. Ustvarjalnost / inovativnost 

V3. Sposobnost načrtovanja in 
upravljanja nalog 

V4. Neodvisnost 

V5. Motivacija 

V6. Odločnost 

 Youthpass ključne kompetence 
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Mladi brezposelni ljudje potrebujejo nove učne pristope, ki bodo združevali značilne 

pristope neformalnega izobraževanja: kot so mentorstvo, svetovanje in vodenje, ki lahko 

zagotovijo poklicne poti. Ta novi pristop se lahko izkaže za sistematično reševanje 

brezposlenosti med mladimi in preprečevanje neusklajenosti kvalifikacij in vrzeli na trgu 

dela, ki ponovno omogočajo lažji prehod od šole do dela, zlasti za mlade z manj kvalif-

ikacijami. 

Da bi dosegli ta cilj, je bil oblikovan okvir usposabljanja in kurikulum, strukturiran v 

naslednjih modulih: 
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Udeleženci naj bi po koncu uvodnega modula: 

 Pridobili vpogled v družbeno-ekonomske in 
specifične značilnosti NEET 

 Spoznali posebnosti in potrebe mladih iz 
manjšinskega skupin 

 Bili pripravljeni na obravnavo mladih iz 
prikrajšanih okoli 

 Premagovali stereotipe in predsodke za 
skupine NEETs in migrantske skupine 

 Učinkovito komunicirali z različnimi 
družbenimi skupinami ob upoštevanju dru-
gačnosti 

 Poznali učinkovite strategije za krepitev 
moči tistih mladih, ki potrebujejo osebno 
in poklicno usmerjenost 

Cilji modula 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ αομόδιξρ ποξζώπξρ για ηξρπ αμαγμώζηεπ πξρ επιθρμξύμ μα λάβξρμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ εηαιοεία. 

Uvedbeni modul želi predstaviti podlago za učinkovitejše in uspešnejše mentorske procese. Uvodni modul bo zajemal več podtočk, kot so: delo z NEETs; Sodelo-vanje z mladimi iz manjšinskega skupin; Premagovanje stereotipov in predsodkov; premagovanje komunikacijskih ovir. Ta uvodni modul bo nudil splošne informacije in zagotovil splošen pregled položaja posa-meznih skupin mladih. 

UVODNI MODUL 

Enota 1: Delo z NEETs 
 
Enota 2: Delo z mladimi 
iz manjšinskih skupin 
 
Enota 3: Premagovaanje 
stereotipov in predsodkov 
  
Enota 4: Izogibanje / 
premagovanje 
komunikacijskih ovir 
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Udeleženci naj bi po koncu prvega modula: 

 

 Se v celoti zavedali svoje vloge in odgo-
vornosti v vlogi mentorja, 

 Znali učinkovito komunicirati s svojimi va-
rovanci, kot tudi znali prenesti svoje znan-
je s tega področja na varovance, 

 Poznali tehnike učinkovitega učenja in 
prenesli to znanje varovancem 

 Postali kvalificirani za osveščanje svojih 
varovancev 

 Izvajali samoreflekcijo med procesom in 
postali boljši v svoji novi vlogi mentorja  

Cilji modula 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ αομόδιξρ ποξζώπξρ για ηξρπ αμαγμώζηεπ πξρ επιθρμξύμ μα λάβξρμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ εηαιοεία. 

Modul se osredotoča na glavne spretnosti mentorjev v procesu dela z varovanci in na učinkovito implementacijo le-teh. Modul zajema naslednjo vsebino: 
• Biti mentor; 
• Komunikacijske sposobnosti; 
• Učne spretnosti in tehnike; 
• Usposabljanje NEETs. 
 

Modul prav tako vsebuje primer ―mentorjevega dnevnika‖, katerega glavni cilj je, da so mentorji bolj usmerjeni v ce-lotni process dela z mladimi, kot tudi, da povečajo svojo raven samorefleksije.  

MODUL 1 

Mentor mladim NEETs  

Enota 1: Biti mentor 
 
Enota 2: Komunikacijske 
sposobnosti  
 
Enota 3: Sposobnosti 
učenja  
 
Enota 4: Krepitev moči 
mladih, ki niso v 
izobraževanju ali 
zaposleni - NEETs 
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Udeleženci naj bi po koncu drugega modula: 

 

 Pomagali NEETs analizirati individualne 
okoliščine, pričakovanja in osebne cilje s 
katerimi bodo prepoznali svoje prednosti 
in slabosti (SWOT Analiza). 

 Podpora mladim NEETs pri soočanju z 
ovirami iskanja zaposlitve in oblikovanju 
osebnih kariernih ciljev. 

 Usmeriti mlade NEETs k oblikovanju ose-
bnih načrtov razvoja in oblikovanja ciljev 

 Usposobiti mlade NEETs za proces iskanja 
zaposlitve (življenjepisi in priprave na in-
tervjuje). 

Cilji modula 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ αομόδιξρ ποξζώπξρ για ηξρπ αμαγμώζηεπ πξρ επιθρμξύμ μα λάβξρμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ εηαιοεία. 

Primarni namen projekta STEER je ob-likovati, razviti, podati in preizkusiti ino-vativen program izobraževanja  za mla-dinske delavce, ki nudijo podporo mladim, ki niso v izobraževanju ali zaposleni – NEETs, da bodo te ovire uspešno prebro-dili ter uspešno prestopili na trg dela. 
Drugi modul - Upravljanje svetovanja in procesa načrtovanja tranzicije, je bil ob-likovan, da se ta namen tudi doseže. S tem se mentorjem zagotovi znanje o uspešnih veščinah za usmerjanje, vodenje in podporo NEETs pri prehodu iz izo-braževanja na trg dela. 

MODUL 2 

Upravljanje svetovanja 

in procesa načrtovanj
a 

tranzicije  

Enota 1: Pričakovanja, 
osebni cilji in SWOT 
analiza mladih NEETs  
 
Enota 2: Poklicno 
usmerjanje in poklicna 
izbira  
 
Enota 3: Oblikovanje 
individualnih načrtov in 
postavitev ciljev  
 
Enota 4: Usposobiti 
mlade za proces iskanja 
zaposlitve (življenjepisi in 
priprave na razgovore)  
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Udeleženci naj bi po koncu tretjega modula: 

 Razumeli koncept ključnih kompetenc in 
mehkih veščin ter ga posredovali va-
rovancem 

 Uporabili strategije za metode samoocen-
jevanja za NEET (samorefleksija) 

 Razvili strategije za upravljanje prožnosti 
in čustvene inteligence 

 Določili ključne značilnosti mehkih in 
prenosljivih spretnosti 

 Uporabili to znanje, da razvijete mehke in 
prenosljive spretnosti v programih dela z 
NEETs 

Cilji modula 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Ta modul bo mentorjem zagotovil znanje o vseživljenjskem učenju, o pomembnosti ključnih kompetenc in mehkih veščinah, s čimer bo zagotovljen celovit pregled pristopov učenja in procesa ocenjevanja samega učenja. 

MODUL 3 

Razvoj mehkih veščin pri 

NEETs 

Enota 1: Ključne 
competence in mehke 
veščine 
 
Enota 2: Metode 
samoocenjevanja za 
NEET (samorefleksija) 
 
Enota 3: Učenje učenja – 
Osnovno razumevanje, 
dodana vrednost, metode 
 
Enota 4: Osnovno 
razumevanje, dodana 
vrednost, kompetence za 
trg dela (npr. Odpornost 
in čustvena inteligenca) 
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Udeleženci naj bi po koncu četrtega modula: 

 

 Razumeli kaj je družbeni kapital in njegov 
pomen v današnji družbi (skupnost / 
družbeni kapital / družba). Znal navesti 
različne skupine družbenih spretnosti in 
njihove značilnosti. 

 

 Navedli elemente mreženja, načine pove-
zovanja (socialna inteligenca), poznali 
načine učinkovitega sodelovanja z drugimi 
in dobre primere komuniciranja v poslov-
nem svetu. 

 

 Mentorji bodo poznali načine pomoči va-
rovancem, da izboljšajo svoje komu-
nikacijske spretnosti (spretnosti poslušan-
ja). Modul bo predstavil tehnike upravljan-
ja konfliktov na delovnem mestu in 
vsakdanjem življenju. 

Cilji modula 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη 

Ta modul predstavlja platformo, od koder lahko mentorji pridobijo znanje in prak-tične ideje za spodbujanje družbenih in državljanskih kompetenc svojih va-rovancev.  

MODUL 4 

Družbena in 

državljanska skupnost
 za 

osebni razvoj  

Enota 1: Pomen skupnosti 
in družbenega kapitala 
 
 
Enota 2: Kako ustvariti 
omrežje poznanstev - 
network in kako se 
povezati z drugimi  
 
Enota 3: Komunikacija in 
upravljanje konfliktov  
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Udeleženci naj bi po koncu petega modula: 

 

 Znali opisati kaj je podjetništvo 

 Znali oceniti podjetniški potencial va-
rovancev 

 Znali razvijati podjetniške spretnosti, kot 
so proaktivni odnos, iskanje in prepoz-
navanje priložnosti, strpnost do tveganja 
in ustvarjalno mišljenje v med varovanci 

 Uporabili poslovni model »Business Model 
Canvas« 

 Znali opisati različne možnosti financiran-
ja za mlade podjetnike  

Cilji modula 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ αομόδιξρ ποξζώπξρ για ηξρπ αμαγμώζηεπ πξρ επιθρμξύμ μα λάβξρμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ εηαιοεία. 

Ta modul pokriva glavne teme, ki se nanašajo na podjetništvo in kako lahko vi kot mentor v varovancih spodbudite obču-tek pobude. 
 

Modul sestavljajo 4 enote, ki pokrivajo:  
Uvod v podjetništvo 
Kako razviti in obogatiti podjetniške sposobnosti mladih NEETs 
Predstavitev praktične metode prenosa poslovne ideje v tekoče poslovanje 
Kanali za financiranje mladih podjetnikov  

MODUL 5 

Smisel za pobudo in 

podjetništvo 

Enota 1: Predstavitev 
možnosti podjetništva 
mladih NEETs  
 
Enota  2: Razvoj in 
obogatitev podjetniških 
sposobnosti NEETs  
 
Enota 3: Praktični načini 
prenosa ideje v poslovni 
model  
 
Enota  4: Podjetniško 
financiranje za mlade 
NEETs  
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Udeleženci naj bi po koncu šestega modula: 

 Več o informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah. IKT svet možnosti za dostop 
do trga dela. 

 Kako izbrati najustreznejše učne metode 
za različne NEETs. 

 Spodbujanje razmišljanja (prevajanje po-
datkov v abstraktnih konceptih) za NEETs 

 Uporaba digitalna orodja in medijev za iz-
boljšanje in promocijo lastne kariere. 

 Uporabite ustrezne spletne vire, ki so 
sposobni podpirati NEETs pri njihovem 
prehodu na trg dela.  

Cilji modula 

Αρηό είμαι έμα καλό ζημείξ για μα ειζαγάγεηε μια μικοή παοάγοαθξ με πληοξθξοίεπ για ηημ εηαιοεία ζαπ. Μπξοεί μα αθξοά ηξμ ζκξπό ηηπ εηαιοείαπ, ηξ έογξ ηηπ, ηημ ημεοξμημία ίδορζήπ ηηπ και έμα ζρμξπηικό ιζηξοικό ηηπ. Μπξοείηε επίζηπ μα ζρμπεοιλάβεηε μια ζύμηξμη λίζηα ηξρ είδξρπ ηωμ ποξϊόμηωμ, ρπηοεζιώμ ή ποξγοαμμάηωμ πξρ ποξζθέοει η εηαιοεία ζαπ, ηη γεωγοαθική πεοιξςή πξρ καλύπηει (για παοάδειγμα, ηιπ  Δρηικέπ Η.Π.Α. ή ηιπ Εροωπαϊκέπ αγξοέπ), καθώπ και ηξ ποξθίλ ηωμ πελαηώμ ή μελώμ πξρ ενρπηοεηεί η 
εηαιοεία. 

Είμαι επίζηπ ςοήζιμξ μα ζρμπεοιλάβεηε ηξ όμξμα εμόπ αομόδιξρ ποξζώπξρ για ηξρπ αμαγμώζηεπ πξρ επιθρμξύμ μα λάβξρμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ ζςεηικά με ηημ εηαιοεία. 

Glavni cilj projekta STEER je načrtovan-je, razvoj, izpeljava in testiranje ce-lovitega programa usposabljanja za mla-dinske delavce pri načrtovanju tranzicije. Izobraženi mladinski delavci bodo upora-bili svoje usposabljanje za podporo pre-hoda od izobraževanja do zaposlitve za NEETs in mlade brezposelne. Poskušanje doseči ta cilj Modula 6 (digitalno znanje za trg dela) bo namenjen temu, da se men-torji zavedajo potenciala novih tehnologij, e-učenja, orodij in virov, ki lahko pri pre-hodu na trg dela pomagajo mladim NEETs. Modul 6 bo sestavljen iz 4 različnih enot in vsaka enota bo drugačna. 

MODUL 6 

Digitalno znanje za 

delovni trg  

Enota 1: Socialni mediji 
in mreženje za dostop na 
trg dela 
 
Enota 2: Povečanje 
iskanja po spletu in 
ustvarjanje privlačnega, 
profesionalnega spletnega 
življenjepisa 
 
Enota 3: Vodnik za 
osebno upravljanje 
spletnega ugleda 
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STEER želi ustvariti spletno učno okolje. Sodelovanje lahko vključuje majhne skupine, ki 

sodelujejo pri študiji primerov in se lahko udeležujejo razpravam. 

Ocena bo skladna z učnimi cilji in bo temeljila na tedenski samostojnem in medsebojnem 

ocenjevanju, za pripravo priročnikov za pilotne akcije in zaključni izpit, kjer bo razvidno, 

ali bo pripravnik dobil Youthpass certifikat "STEER v prihod-

nost" . Certifikat STEER bo študentom omogočil, da postanejo 

mladi trenerji STEER-a. 

 

 

Za več informacij o Youthpass certifikatu STEER projekta preverite spletno stran  

www. steerproject.eu/  

http://steerproject.eu/
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Partnership 

29, Likavitou Avenue (1st floor) Engomi 

Nicosia 2401 Ciper 

Email: info@innovade.eu 

Tel: +357 22 001990 

Fax: +357 22 002115 

  

        Veranzerou 1, 

10677, Atene 

Email: info@4-elements.org 

Tel: +30 210 3809847 

        Fax: +30 210 3809877 

 

         Bregalnitsa Str. 45, Floor 3, Sofija 

Tel: + 359 2 987 30 36 

Email: sofia@catro.com 

 

   

 

Via Roma 94, 90133 Palermo 

  Email: info@danilodolci.org 

  Tel: +39 091 617 7252 

   Fax: +39 091 748 2048 

 

 

 Palácio das Artes - Fábrica de Talentos 

 Largo de S. Domingos, 16-22 

 4050-545 Porto 

 Tel.: (+351) 223 393 530 

 Fax: (+351) 223 393 544 

 Email: geral@fjuventude.pt 

 

 

Razvojni center Srca Slovenije 

Kidričeva cesta 1, 1270  

Litija, Slovenija 

Tel: + 01 89 62 710 

Emai: info@razvoj.si 
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Find out more 

Spletna stran projekta 
www.steerproject.eu 

 
Pridružite se nam: 

 
 

 
 
 
 Facebook.com/STEERprojectEU 
 
    

 
 

 
 
 
Twitter.com/STEER4NEETs 
 
 
 
 

 
 


