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Ta publikacija odraža samo stališča avtorjev, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno
področje in kulturo in Evropska komisija pa ne odgovarjata za kakršno koli uporabo informacij, ki jih
vsebuje.
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Predgovor

EU trpi zaradi dramatičnih razmer v zvezi z brezposelnostjo, zlasti med mladimi, ki podvoji stopnje
brezposelnosti za vse starosti. Poleg tega naraščajoče številke revščine in neenakosti, socialna
segregacija, migracijska kriza in naraščanje ksenofobije v Evropi povzročajo dirko po vseevropskih
solidarnostnih in prostovoljnih shemah.
Po zadnjih poročilih se med 92 in 94 milijoni Evropejcev ukvarja s prostovoljnimi dejavnostmi, kar
pomeni 3% BDP v razvitih državah.
V zvezi s tem je splošni cilj projekta EYESA, da mladim prostovoljcem zagotovi možnosti za krepitev
zmogljivosti, da izboljšajo svojo socialno uspešnost in se lotijo podjetniških dejavnosti, ki podpirajo
ustanavljanje novih podjetij na področju socialne zaščite.
Projekt bo okrepil prepotrebno vseevropsko kulturo solidarnosti in mladim prostovoljcem zagotovil
vrsto skupnih spretnosti. Ta pristop bi prav tako pomagal preprečiti nastanek neuravnotežene
evropske delovne sile med regijami ali pojav novih asimetričnih šokov. Odprava teh ovir je bistvena
za reševanje krize zaposlovanja in socialnih ukrepov v EU, obenem pa izkoriščanje evropskih vrednot.
Nadnacionalna izmenjava znanja bo prispevala k izboljšanju dejavnosti za krepitev zmogljivosti na
prihodnji nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Ta učni načrt-priročnik ponuja široko paleto uporabnih spretnosti za izboljšanje uspešnosti pri
socialnem delovanju in zaposljivosti ter za podporo opolnomočenju v aktivnem članstvu v evropski
družbi.
Namenjen je učiteljem in vodjem usposabljanja ter vsem osebam, ki se ukvarjajo z mladinskimi
projekti, da uporabijo teoretične prispevke in predloge pri njihovem delu z mladimi in seveda obrnejo
na ciljno skupino mladih, ki jih zanima krepitev različnih veščin za delovanje v skupinah, pri projektih,
najti podjetja, najti svoje mesto na poslovnem področju in ustvariti smiselno, trajnostno in
vključujočo prihodnost.
Vsi ste dobrodošli, da to publikacijo vzamete iz izkušenj 7 evropskih držav in jo ustvarjalno uporabite
za svoje namene.

Junja 2019
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Avtorji

Ustvarjalnost in inovativnost
UVOD
»Ljudska glavna je izjemno ustvarjalni instrument. Naša sposobnost, da presežemo konkretne
izkušnje, da bi ustvarili nove ideje, je ena naših najpomembnejših značilnosti. Naj gre za
znanstvenika, ki predlaga teorijo, za avtorja, ki si predstavlja novega značaja, za starše, ki sanjajo o
aktivnosti za zabavo otrok, ali za govorca, ki išče figurativni način za izražanje misli, ljudje nenehno
razmišljajo o konstruiranju in spreminjanju novega reprezentacije, ki so pomembne za določen cilj.« 1
V zadnjih desetletjih so inovacije in ustvarjalnost postale kritično znanje za doseganje uspeha v
razvitih gospodarstvih. Ustvarjalnost je zmožnost ustvarjanja novih idej in inovacij je uresničevanje te
ustvarjalnosti. Ustvarjalnost zagotavlja nove ideje za izboljšanje kakovosti v organizacijah,
inovativnost pa udejanja te zamisli. Za uveljavljene organizacije in nove organizacije postanejo
inovacije in spremembe pomembne v dinamičnem in spreminjajočem se okolju. Potreba po
ustvarjalnem reševanju problemov se je pojavila, saj vse več problemov pri upravljanju zahteva
ustvarjalne vpoglede, da bi našli ustrezne rešitve. Po besedah Edwarda de Bona, enega najbolj
plodnih pisateljev o ustvarjalnem razmišljanju, »ni dvoma, da je ustvarjalnost najpomembnejši
človeški vir vseh. Brez ustvarjalnosti ne bi bilo napredka in mi bi vedno znova ponavljali iste vzorce. "
Še vedno pa veliko ljudi misli, da je zelo malo ljudi resnično ustvarjalno. Leta 2012 je družba Adobe
objavila globalno študijo o ustvarjalnosti, ki je izpostavila presenetljive odnose in prepričanja o
ustvarjalnosti. Rezultati spletne ankete, ki so jo poslali 5000 odraslim osebam iz Združenih držav,
Združenega kraljestva, Nemčije, Francije in Japonske, kažejo, da 8 od 10 ljudi meni, da je
ustvarjalnost ključnega pomena za gospodarsko rast in da skoraj dve tretjini vprašanih meni, da je
ustvarjalnost dragocena za družbo, vendar je presenetljiva manjšina - le 1 od 4 ljudi - verjame, da
živijo do lastnega ustvarjalnega potenciala. 2
Prepričanja, da so samo posebni, nadarjeni ljudje ustvarjalni, zmanjšujejo naše zaupanje v naše
ustvarjalne sposobnosti. Toda ustvarjalnost ni znanje, ki je izključno za ljudi v tradicionalno
ustvarjalnih poklicih. Ne gre za nekaj, kar imate ali pa ne, in to ni homogena veščina. Ustvarjalnost se
lahko, tako kot vsaka druga sposobnost, nauči, se lahko usposobi. Edward de Bono pravi, da
»kreativno razmišljanje - v smislu idejne ustvarjalnosti - ni mističen talent. To je spretnost, ki jo lahko
prakticiramo in negujemo. "
V skladu s študijo univerze Exeter, »visoka stopnja dosežkov vedno zahteva dolgotrajno in intenzivno
usposabljanje, in celo ljudje, za katere ni verjetno, da bi imeli kakšno posebno nadarjenost, lahko
samo zaradi usposabljanja dosežejo ravni dosežkov, za katere se je prej mislilo, da so dosegljivi le s
prirojeno nadarjenimi posamezniki “. Ugotovili so, da je odličnost odvisna od priložnosti, spodbude,
usposabljanja, motivacije in predvsem od prakse. 3
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KAJ JE USTVARJALNOST IN INOVACIJE
Kaj je ustvarjalnost in kaj je inovacija? So zamenljivi izrazi?
Ustvarjalnost je sposobnost ali dejanje spoznavanja nečesa izvirnega ali nenavadnega in
uresničevanje teh novih in domiselnih idej. Za ustvarjalnost je značilna sposobnost zaznavanja sveta
na nove načine, iskanje skritih vzorcev, povezovanje na videz nepovezanih pojavov in ustvarjanje
rešitev. Ustvarjalnost vključuje dva procesa: razmišljanje, nato proizvodnjo.
Inovacija je izvajanje nečesa novega, to je procesa, ki te nove ideje pretvarja v resnične izdelke ali
storitve. Inovacija je produktivni proces. Za Kevina McFarthinga, strokovnjaka za inovacijsko
upravljanje, je inovacija »uvedba novih izdelkov in storitev, ki dodajajo vrednost organizaciji«. Za
Gijsa van Wulfena, ki je vplivala na Linkedin in avtorja FORTH inovacijske metodologije, »je inovacija
izvedljiva ustrezna ponudba, kot so izdelek, storitev, proces ali izkušnje z uspešnim poslovnim
modelom, ki je zaznan kot nov in sprejet s strani kupcev. “Kot je mogoče sklepati, so inovacije ne le
novi izdelki, temveč tudi novi procesi, metode, poslovanje. modelov, partnerstev, poti do trga ali
tržnih metod. Inovacije pomenijo prevzemanje tveganj, vključuje preizkušanje stvari, ki ne morejo
delovati. Moto inovatorja je »Uspeh ali se naučim, vendar nikoli ne uspem«

Ustvarjalnost in inovativnost se lahko naučita
Leta 1968 je George Land dal 1.600 petletnim testom kreativnost. Test je bil enak, kot ga je uporabila
NASA za izbiro inovativnih inženirjev in znanstvenikov. Ponovno je testiral iste otroke, ko je bil star 10
let (1973), in ponovno pri 15 letih (1978). Leta 1985 je preizkusil 280.000 odraslih, da bi videl, kako
kreativni so.
Rezultati testov
Age group tested

Number tested

Year of testing

5 year olds
10 year olds
15 year olds
25+ year olds

1,600 children
1,600 children
1,600 children
280,000 adults

1968
1973
1978
1985

Percent who scored in
the ‘highly creative’
range
98%
30%
12%
2%

"Kar smo sklenili", je zapisal Land, "je, da se učijo ne-ustvarjalno vedenje." 4Check this video where
George Land explains the results of his study.
Čeprav lahko iz študije dežele sklepamo, da se ustvarjalnost ne nauči, ampak se ne ve, da se lahko
spet naučijo tudi ustvarjalne spretnosti. Ne od sedenja v predavanju, temveč z učenjem in uporabo
procesov ustvarjalnega razmišljanja. To dokazuje študija »Učinkovitost usposabljanja za
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ustvarjalnost«, ki temelji na 70 predhodnih študijah. Avtorji so ugotovili, da je usposabljanje za
ustvarjalnost učinkovito in da “je prispevalo k divergentnemu razmišljanju, reševanju problemov,
uspešnosti in odnosu ter vedenju za mlajše in starejše študente in delovne odrasle, ter za visoko
dosežene in bolj“ tečejo ”študente.“5
V skladu z Land, kaj se dogaja z otroki iz njegovega študija, so, ko se izobražujejo, jih učijo, da delajo
konvergentno in divergentno mišljenje ob istem času. Torej, ko pridejo do novih idej, jih začnejo takoj
gledati, presojati, kritizirati in vrednotiti na podlagi prejšnjih predpostavk in izkušenj. Med tem
procesom se nevroni iz različnih delov možganov spopadajo med seboj in zmanjšujejo moč
možganov.

Divergentno in konvergentno razmišljanje
Preden se poglobimo o tem, kako usposobiti ustvarjalnost in inovativnost, je potrebno pojasniti, kaj
je konvergentno in divergentno razmišljanje.
Divergentno razmišljanje »je proces, ki prinaša nove ideje in možnosti - brez presoje, brez analize,
brez razprave. To je način razmišljanja, ki vam omogoča, da se svobodno pridružite, da se "razgibate"
in razpravljate o možnih novih načinih za reševanje težkih izzivov, ki nimajo enega samega /
pravilnega / znanega odgovora, "pojasnjuje Anne Manning, ustanovna partnerica podjetja Drumcircle
LLC in inštruktorja. Univerza Harvard.
Po drugi strani pa je konvergentno razmišljanje »povezano z analizo, presojo in odločanjem. To je
proces odvzema veliko idej in razvrščanje, ocenjevanje, analiziranje prednosti in slabosti ter
sprejemanje odločitev, «pojasnjuje Manning. Check the video to learn more.
Ko uporabljamo divergentno razmišljanje, si lahko predstavljamo vsako možnost, se odpravimo v
katerokoli smer in namerno odstopimo od običajnega. Kritika in presoja sta začasno prekinjena,
medtem ko preučujemo možnosti.
Ko uporabljamo konvergentno razmišljanje, skušamo omejiti možnosti na eno ali več izbir. Analizo,
kritiko, logiko, argumentiranje in argumentiranje uporabljamo za izbiro. Izbrali smo manj privlačne
možnosti za izbiro poti naprej.
Konvergentno in divergentno razmišljanje sta različna dela istega procesa, ko se pojavljata zamisli in
razmišljanje o tem, kaj želimo narediti s temi idejami. Tako konvergentno kot divergentno
razmišljanje sta pomembna in potrebna za kreativno reševanje problemov.
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Kulturno smo dobro usposobljeni za konvergentno razmišljanje, to je, razčleniti in analizirati
probleme in sprejemati odločitve. Nismo tako dobro usposobljeni, da ustvarimo klimo, v kateri je
varno predlagati nove ideje. Zelo pogosto, tudi ko poskušamo inkubirati nove ideje, delamo oba
načina razmišljanja ob istem času, in to je kot, da hkrati postavimo svojo nogo na plin in na zavoro.
Učinkovit kreativno-inovativni proces je ravnovesje domišljije in analize. Vključuje ustvarjanje idej,
analizo in vrednotenje. Vendar pa moramo ločiti oba procesa: določiti čas za generiranje novih idej in
nato ločeno ločiti ta proces od procesa sprejemanja teh idej, jih ovrednotiti in narediti nekaj z njimi.

KAKO SPODBUJATI USTVARJALNOST
Ugotovljeno je bilo že, da je ustvarjalnost spretnost, ki jo je mogoče razviti.
Učimo se ustvarjalno z opazovanjem, spraševanjem, zahtevnimi predpostavkami in povezovanjem.
Biti ustvarjalen nam pomaga, da idejamo, to je, da ustvarjamo nove ideje in da jih lahko sintetiziramo
in komuniciramo.

Krepitev ustvarjalnosti
Opazovanje
Raziskave na Univerzi v Amsterdamu so izvedle štiri študije, da bi raziskale, ali in kako, različni vidiki
pozornosti, kot so veščine opazovanja, pozornost s polno zavestjo in moč opisa; dejavniki, povezani z
ustvarjalnostjo, kot so pogostost zamisli, inovativnost in fleksibilnost mišljenja, so lahko povezani.
Rezultati so pokazali, da so močne sposobnosti opazovanja povezane z večjo kreativnostjo, izvirnostjo
in fleksibilnim razmišljanjem. 6

8

Če želite izboljšati svojo ustvarjalnost, bi morali biti eden od prvih korakov vaditi svoje sposobnosti
opazovanja. Bryan Mattimore, soustanovitelj inovacijske agencije The Growth Engine Co., avtorica
projekta "21 dni velike ideje: ustvarjanje revolucionarnih poslovnih konceptov", trdi, da je
opazovanje zgodovine izumiteljev in načinov, s katerimi so ustvarili ideje razkrivajo, da so »95% časa
imeli izziv, ki so ga imeli v svoji glavi, in videli bi nekaj v zunanjem svetu, ki bi sprožil rešitev«. Check
this video, if you want to learn more.

Če želite izboljšati vsakodnevno pozorno opazovanje:
•

•

•

•

Omejite se. Če začnete biti hiper opazovalci vsega okoli sebe, boste preobremenjeni.
Večkrat na dan vzemite nekaj minut, da boste resnično opazili okolico. Osredotočite se na
področja, kjer želite izboljšati.
Iskanje novih dražljajev. Izpostavite se novim konceptom in okoljem. Če želite to narediti,
spremenite svojo rutino: če ste na poti na delo, vzemite drugo; če običajno berete časopis,
preberite drugo; če običajno greste v kavarno, pojdite na novo.
Vodite dnevnik idej. Z besedami ali skicami zabeležite podrobnosti, ki jih opazujete. Ko
začnete vzpostavljati povezave med svojimi opazovanji ali imate vpogled v reševanje
problemov ali nove ideje, jih zapišite tudi.
Pozdravite nepričakovano. Ne razjezite se, postanite radovedni! Nepričakovano je nekaj,
kar bi morali pozdraviti in preučiti. Alexander Fleming, ki se je vrnil s počitnic 3. s eptembra
1928, je začel razvrščati petrijevke, ki vsebujejo kolonije Staphylococcusa, vrste bakterij, ki
povzročajo vre, boleče grlo in abscese. Na eni jedi je opazil nekaj nenavadnega. Bila je
poraščena s kolonijami, razen za eno območje, kjer je naraščala kepica plesni. Območje, ki
je bilo neposredno okoli plesni, pozneje prepoznano kot redko sev Penicillium nota tum, je
bilo jasno, kot da je plesen izločil nekaj, kar je zaviralo rast bakterij. Objavila poročila, ki so
Flemingu povedala: »Včasih najde tisto, kar ne išče. Ko sem se zbudil tik po zori 28.
septembra 1928, zagotovo nisem nameraval revolucionirati vse medicine z odkrivanjem
prvega antibiotika na svetu ali bakterijskega morilca. Toda mislim, da je to točno tisto, kar
sem storil. «Fleming ni bil zaskrbljen zaradi plesni, je raziskoval, kaj se dogaja: pozdravil je
nepričakovano. Zaradi tega so bili rešeni milijoni življenj.

Spraševanje

Rečeno je bilo, da otroci v starosti 5 let dnevno postavljajo 120 vprašanj, pri šestih letih zahtevajo le
60 vprašanj na dan, pri 40 letih pa odrasli postavljajo 4 vprašanja dnevno.
Otroci se učijo tako, da postavljajo vprašanja. Učenci se učijo tako, da postavljajo vprašanja. Novi
zaposleni se učijo tako, da postavljajo vprašanja. To je najpreprostejši in najučinkovitejši način
učenja. Ljudje, ki mislijo, da vedo, da ne vedo več, sprašujejo - zakaj bi morali? Odlični misleci nikoli
ne prenehajo zastavljati vprašanj, ker vedo, da je to najboljši način za pridobitev globljih spoznanj.
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Če želite izboljšati svojo ustvarjalnost, morate sprejeti »začetnikove misli« in zastaviti vprašanja,
namesto da bi poskušali najti neposredne odgovore:
• Vprašajte: "Kaj še?" Oglejte si tehnologije, aplikacije in orodja ter vprašajte, kako drugače jih lahko
prilagodite. To lahko pripelje do spoznanj o tem, kako učinkoviteje uporabiti sredstva ali kako
uporabiti ta sredstva na nove načine.
• Zberite vprašanja. Bodite pozorni na vprašanja, ki jih postavljajo drugi ljudje, zlasti tista, ki jih
postavljajo umetniki, znanstveniki in voditelji misli, in zbirajo tiste, ki jih najdete prepričljive.
Izzivne predpostavke
Predpostavke so prepričanja, ki jih jemljemo za samoumevne in sprejemamo kot resnične. Večina
naših predpostavk je nezavedna in potrebna pri vsakodnevnem odločanju, saj bi bila zelo
neučinkovita, če bi dvomili v vsako predpostavko. Toda ko poskušamo pristopiti k problemu iz nove
perspektive, naše predpostavke postavljajo stvari v okvir z omejitvami, ki omejujejo naše
razmišljanje.
Če želite razmišljati kot inovativni mislec, se morate vedno zavedati svojih predpostavk in se namerno
soočiti z njimi:
•

•

•
•
•

Navedite predpostavke. Navedite vse predpostavke, ki jih imate o določeni temi, tudi najbolj
očitne. To ne pomeni, da so vse predpostavke napačne, ampak samo želite biti eksplicitne o
njih, ker imajo lahko ključ za doseganje ideje za preboj.
Vprašajte: »Kaj če?« Pojdite po seznamu svojih predpostavk in vprašajte: »Kaj, če bi bilo prav
nasprotno?« »Kaj če bi bila vsaka predpostavka napačna?« »Kaj če bi storili nasprotje
norme?«
Spremeni okvir. Zapišite nasprotno ali spremembo vsake predpostavke.
Uporabite jih kot sprožilce. Uporabite vsako predpostavko kot sprožilec za nove ideje.
Naredite stransko razmišljanje. Lateral je izraz, ki ga je prvotno skoval psiholog Edward de
Bono v nasprotju s konvencionalnim razmišljanjem ali vertikalnim razmišljanjem, logiko korak
za korakom. Stranska pomeni, da prihaja do problema s strani. Pomeni priznavanje
prevladujočih idej, ki ozko usmerjajo percepcijo problema in iščejo različne pristope k
vprašanjem in odpravljajo togo kontrolo mišljenja. Uganke za bočno razmišljanje so odličen
način za obravnavo problemov z drugačne perspektive.

Povezovanje in povezovanje
"Ustvarjalni ljudje," pravi Nancy C. Andreasen, katedra za psihiatrijo na Univerzi v Iowi, "bolje poznajo
odnose, povezujejo se in vidijo stvari izvirne - vidijo stvari, ki jih drugi ne vidijo."
Če želite spodbuditi svoje asociacije in povezave, uvedite naključno:
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•
•

•

Zberite naključne dražljaje. To so lahko naključne besede iz slovarja, naključni predmeti ali
slike, ki niso povezane z analiziranim problemom.
Ustvarite povezave med naključnimi besedami, slikami ali objekti. Vaš cilj je ustvariti
povezave, ki povezujejo pomen vsake naključne besede ali besede, ki jih naključna slika
predlaga, ali nepovezane predmete z vašim predmetom na nek način. Vsako novo združenje
predstavlja seme nove ideje, tako da več povezav ustvarjate - boljše so vaše možnosti za
ustvarjanje koristnih rezultatov. Izpostavljenost dražljaju naključnega bo takoj sprožila
asociacije na izkušnje, zakopane v vaš podzavest. Proces je samodejen in neizogiben. Številna
združenja in ideje, ki jih ustvarjajo, ne bodo imela smisla glede na vašo temo. Zavedajte se,
da se nove zamisli pogosto zdijo nelogične, nesmiselne ali popolnoma nepomembne, ko vam
prvič pridejo na pamet. Osredotočite se na ustvarjanje čim več novih idej. Ne prenehajte, da
opravičujete svoje nove ideje, za zdaj pa je dovolj, da jih imate.
Povečajte svoja združenja. Aristotel je oblikoval tri zakone združevanja. To so:
o Sosednost: Ta zakon pojasnjuje, kako združenja delujejo s spodbujanjem stika ali bližine.
Sedlo vas lahko opomni na konja, drevo gozda, nogo čevlja.
o Podobnost: Ta zakon pojasnjuje, kako podobne stvari proizvajajo združenja. Mačka vas
lahko spomni na tigra, šotor lahko povzroči povezavo z brunarico, človeško oko je podobno
kameri in stopnišče je podobno kot tekoče stopnice.
o Kontrast: Ta zakon pojasnjuje, kako povezujemo stvari, ki se med seboj razlikujejo. Škrat
lahko sproži povezanost velikana, dan je kontrast do noči, žalosten obraz je kontrast z
veselim obrazom, črne in bele so kontrastne barve, visoke in kratke, nove in stare, sveže in
zastarele.

•

•

Uporabite te zakone na toliko načinov, da lahko ustvarite svoja združenja. Vzemite nekaj
časa, da vsako besedo obravnavate posamično in v kombinaciji. Bodite prepričani, da
zapišete vse, kar vam pride v mislih, ne glede na to, kako neumno ali nepomembno se zdi na
prvi pogled.
Naredite več povezav. Ko je ustvarjenih več novih združenj, morda nekaj deset, lahko
začnete raziskovati in odkrivati načine, kako uporabiti svoje asociacije v zadevi. Uporaba
naključnega pomena za predmet predlaga načine gledanja na subjekt v drugačnem
kontekstu, iz katerega se subjekt običajno gleda. Odkrivanje novih načinov pogleda na vaš
predmet bo samodejno začelo ustvarjati nove zamisli.

Generacija idej
Če ste upoštevali vse prej opisane korake, ste že ustvarili veliko idej. Če pa želite ustvarjati ideje v
produktivnosti, morate biti pozorni na naslednje nasvete:
Pripravite nastavitve
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•
•

•

Nastavite čas. Če želite ustvariti nove ideje za projekt, morate najprej dati pravo prednost. Za
to določite čas.
Nastavite ekipo. Seveda lahko sami ustvarjate ideje. Vendar pa lahko zbiranje ljudi v enem
prostoru za delavnico, ki je osredotočeno na usposabljanje za idejo, prinese občutno boljše
rezultate. Povabiti je treba vsakogar, ki bo sodeloval pri projektu.
Nastavite prostor. Udobje je ključno, zato poiščite velik prostor z udobnimi sedeži. Ne
izberite kraja, kjer bi vas omejevale nepričakovane časovne omejitve, slabe vremenske
razmere ali druge prekinitve.

Definiraj
Preden začnete z novimi idejami, morate opredeliti izziv, ki ga sprejemate. Pri tem upoštevajte:
• Uporabniki: Razvijte razumevanje za uporabnike, za katere načrtujete.
• Potrebe: Sintetizirajte in izberite omejen niz potreb, za katere menite, da so pomembne za
izpolnitev projektnih zahtev.
• Vpogled: Delo, da izrazite vpogled, ki ste ga razvili s sintezo informacij, ki ste jih zbrali s
svojim prejšnjim opazovanjem, vprašanji in povezavami.
Skupaj z jasno navedbo vaših ciljev, se prepričajte, da določite meje, ko oblikujete problem, ki ga je
treba rešiti. Imenovati nekoga ali več ljudi, ki bodo vodili pogovor - tako, ko nekdo neizogibno odstopi
od obravnavane teme, lahko diskusijo nežno usmeri nazaj na osrednjo točko.
Ideate
Ko je ekipa ogreta in cilji jasno opredeljeni, je čas, da začnemo z dejansko generacijo idej.
Obstaja neskončno število ideacijskih tehnik. Hitro iskanje bo povzročilo na stotine različnih idejnih
tehnik, ki jih lahko uporabite. Bistvo teh dejavnosti je videti temo, ki ni poznana - kar lahko vodi do
novih idej.
Načela mnogih izmed njih so že razložena v prejšnjem razdelku »Povečanje ustvarjalnosti« in mnogi
drugi so v razdelku Viri. Za ideacijsko sejo izberite tri ali štiri. Izbira pravih je odvisna od projekta, za
katerega delate, in dinamike ljudi, s katerimi delate. V vsakem primeru:
•

•

•
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Odložite presojo ali kritiko, vključno z neverbalnim: Okolje ideje ni čas, da se prepira ali
postavi pod vprašaj zamisli drugih članov; vsak član je odgovoren za spodbujanje odnosov, ki
pospešujejo zasedanje.
Spodbujajte čudne, čudne in divje ideje. Ker je ideja ustvarjalna dejavnost, mora vsak član
poskušati spodbuditi druge člane in ustvariti okolje, v katerem se počutijo udobno in
verbalizirajo svoje ideje.
Cilj za količino. Poudarek je na količini in ne na kakovosti na tej stopnji. Motiv je premagati
samocenzuro. Ko greš za količino, nimaš časa, da misliš, da je tvoja ideja slaba, in to je faza,
kjer ustvarjalnost cveti.

•

Razvijte se drug od drugega. Ena ideja običajno vodi od druge; z razmišljanjem, mnenji in
idejami drugih članov ekipe v času ideacije lahko dosežemo nova spoznanja in perspektive, ki
nato posredujejo lastne ideje.

Vse to lahko povzamemo v:
Spodbujajte pristop „da in“. Kadarkoli soigralec predlaga idejo, ne glede na to, kako nora, odgovorite
z "da in ..." in dodajte nekaj na vrh svoje ideje. Prednosti pristopa »Da in« so:
•

•
•

•

Ideje so varne in jih ekipa sprejema, ne glede na to, kako zdrave so. Ko je idejam omogočeno,
da uspejo in se prosto gibljejo med člani skupine, ustvarite varen prostor za ustvarjalnost
vaše ekipe.
Ideje se oblikujejo skupaj. »Da in« spodbuja timsko delo in sodelovanje.
Vzbuja vznemirjenost in timsko moralo. Izogibate se, da bi se člani ekipe med sejo
izmenjevali, ker je vsaka ideja sprejeta in priznana. Ko se več idej doda in zgradi skupaj, boste
občutili povečanje navdušenja.
Ideje se med seboj gradijo. Reči „da“ in »raziskovanje novih idej« vam omogoča, da skupaj
delate na tej ideji. Lahko dodate in predlagate nove smernice, da sprejmete idejo, za katero
verjamete, da ji bo pomagala, da postane rešitev. Ker se ta proces odvija po sobi, se vedno
več idej gradi in zraste v zanimive koncepte.

KAKO SPODBUJATI INOVACIJE
Z drugimi besedami, kako spodbuditi konvergentno razmišljanje.
Ko je dosežena kritična masa idej, je čas za konvergentno stopnjo, kjer se ideje ovrednotijo,
primerjajo, razvrstijo, združijo in celo zavržejo, da bi izbrali nekaj odličnih idej, ki jih je treba izvesti.

Analiza in izbor idej
Merila za izbor idej
Na tej stopnji bo določitev meril za izbiro idej pomagala pri vodenju pri izbiri idej, ki se dobro ujemajo
z vašimi cilji. Prepričajte se, da izbrane ideje izpolnjujejo ta merila:
• Ali ustreza potrebam ljudi? Ali obstaja povpraševanje?
• Ali res uresničuje prvotno zastavljene cilje?
• Ali izpolnjuje zahteve iz naše izjave o problemu?
• Ali je odgovor na naša vprašanja »Kako lahko« zadovoljiva?
• Ali je dovolj drugačno od obstoječega, da bi dodali dodatno vrednost?
• Ali imamo dostop do proračuna - dovolj za izvedbo celo delno?
• Ali je tehnologija na voljo?
• Ali bomo lahko z razpoložljivimi viri to izvedli?
• Ali lahko pridobimo soglasje od nosilcev odločanja?
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Ideje za povezovanje
Grozdenje je proces za združevanje idej, ustvarjenih med idejnimi sejami. Gre za metodo, ki pomaga
zbirati velike količine podatkov in jih organizirati v skupine ali teme, ki temeljijo na njihovih odnosih.
Ko so združene, je mogoče povezati med temi posameznimi elementi in razviti nove in globlje
vpoglede. Pomagali bodo opredeliti problem (-e) in razviti potencialne ideje za rešitve.
•

•

•
•

•
•

Zamisli postavite na lepljive opombe. Lepljive opombe omogočajo oblikovalski ekipi, da
preprosto pritrdi in premakne podatke okoli sebe, da bi ustvarila grozde podobnih tem,
skupin in vzorcev.
Začnite združevati skupine. Vzemite eno lepljivo opombo in jo naredite kot prvo opombo v
prvi skupini. Vzemite naslednje in vprašajte: »Ali je to podobno prvemu ali pa je drugačno?«
Nato ga postavite v prvo skupino ali v svojo skupino. ustvarjanje novih skupin, kadar se ideje
ne ujemajo z obstoječim grozdom.
Poimenujte grozde. Imenovanje grozdov vam pomaga ustvariti informacijsko strukturo in
odkriti teme. Imeti morate med 3 in 10 skupinami.
Razvrsti jih. Razvrsti najpomembnejše grozde nad manj pomembnimi grozdi. Zavedajte se,
katere vrednote, motive in prednostne naloge uporabljate kot idejne osnove, preden začnete
razvrščati.
Ustvari povezave. Včasih je koristno ustvariti povezave z drugimi skupinami med
posameznimi bitovi podatkov ali skupinami podatkov.
Poiščite vrzeli. Opišite, kaj ste sintetizirali, in poiščite vrzeli, ki jih še niste obravnavali.

Sinteza idej in komunikacija
Ko izberete ideje, morate posredovati vse informacije, ki jih želite sporočiti.
Vizualno mišljenje
Grafična predstavitev idej je zelo učinkovit način za posredovanje zapletenih ali potencialno nejasnih
informacij in bistvene spretnosti za razvoj novih idej in modelov, učinkovito komuniciranje teh idej in
sodelovanje z drugimi, da bi jih naredili resnične. ne gre za ustvarjanje neverjetnih vizualnih modelov,
temveč za skiciranje konceptov, da jih drugi lahko razumejo. Da bi to dosegli, morate vaditi.
•
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Spoznajte vizualno abecedo. Niz preprostih 12 elementov ali glifov, ki vam bodo skupaj
pomagali ustvariti kakršnokoli obliko / predmet.

•
•

•

Združite pismenke, da naredite stvari. Vadite s temi preprostimi elementi za izgradnjo
kompleksnih objektov in povečali boste svojo vizualno komunikacijsko spretnost.
Vadite egipčanski pogled. Iz te perspektive so narisani predmeti in osebe, kot da bi jih opazili
v sagitalni (mediani) in koronalni (frontalni) ravnini. To vas naredi preprostejše in hitrejše.
Poleg tega so bili pripravljeni egiptovski podatki o velikostih, ki so temeljile na relativni
pomembnosti in ne na njihovi razdalji od slikarske perspektive, s poudarkom na pomembnih
stvareh.
Prizorišča ali plošče. Povlecite svoje zamisli v prizor ali panel ali panele, da bodo razumljive.

Prototipiranje
Prototip je zgodnja, poceni in zmanjšana fizična preizkusna različica izdelka, storitve ali procesa.
Prototipi se lahko uporabijo za razvoj, testiranje in sporočanje idej in konceptov. Prednosti izdelave
prototipov so:
•
•
•
•

Izdelava prototipov zagotavlja možnost razvoja in preizkušanja idej.
Prototipi olajšajo razkrivanje in preizkušanje idej v zgodnjih fazah, s čimer prihranite vire s
stalnim testiranjem idej pred izvajanjem.
Izdelava prototipov ima iterativni pristop k razvoju idej. Prototipi lahko razkrijejo vidike idej,
ki morda drugače ne pridejo na misel ali pa jih je mogoče opisati z besedami.
Metoda je zelo uporabna v smislu komunikacije in sodelovanja v projektnih skupinah in zunaj
nje z zainteresiranimi stranmi, saj fizična predstavitev ideje omogoča skupen okvir za
razumevanje, kaj koncept dejansko vključuje in izkušnje.

Testiranje
Ko je izbrana (-e) ideja (-e) materializirana v prototip, je čas za testiranje, to je pridobivanje povratnih
informacij od vaših potencialnih uporabnikov.
Koristno je imeti predhodni test pri oblikovalski ekipi, kjer opazujejo predlagano idejo iz različnih
pogledov.
•
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Prikaži, ne povej. Naj vaši uporabniki doživijo prototip

•
•
•

•

Izogibajte se preveč pojasnjevanju. Naj izkušnje uporabnikov pri uporabi prototipa govorijo
same zase in opazujejo njihove reakcije.
Prosite uporabnike, da govorijo skozi svoje izkušnje. Ko uporabniki raziskujejo in uporabljajo
prototip, jih prosite, naj vam povejo, kaj mislijo.
Opazujte. Opazujte, kako vaši uporabniki uporabljajo - bodisi »pravilno« ali »nepravilno« vaš prototip, in se skušate upreti potrebi, da jih popravite, ko napačno razumejo, kako naj bi
se uporabljal. Napake uporabnikov so dragocene možnosti za učenje. Ne pozabite, da
testirate prototip, ne uporabnika.
Vprašajte nadaljnja vprašanja. Vedno spremljajte vprašanja, tudi če mislite, da veste, kaj
pomeni uporabnik. Postavite vprašanja, kot so: »Kaj mislite, ko pravite ___?«, »Kako ste se
počutili?« In kar je najpomembnejše, »Zakaj?«.

VPLIV USTVARJALNOSTI
PROBLEMOV

IN

INOVACIJE

NA

REŠEVANJE

SOCIALNIH

Ne samo v poslovanju, ustvarjalnosti in inovacijah, ampak tudi pri reševanju različnih socialnih
problemov. Spodaj sta predstavljeni dve številni zgodbi o tem, kako lahko kreativne rešitve
spremenijo življenje ljudi, ki potrebujejo pomoč.
Prva je zgodba Bernarda Kiwie. Je izumitelj iz Arushe v Tanzaniji, ki rad dela za skupnost. Postal je
znan po izumu polnilca za mobilni telefon, ki ga upravlja kolo. V letu 2012 je Bernard začel z
usposabljanjem o oblikovanju in inovacijah prek organizacije AISE! (Svahili za "Wow!"), Ki pomeni
"Pospeševanje inovacij in socialnega podjetništva" v Arushi.
Od leta 2015 se je povezal z Jimom Elsworthom, ki je leta 2007 v Arushi ustanovil delavnico Twende
(svahili za "let go") za prepoznavanje lokalnih potreb in izdelavo novih tehnoloških rešitev, krepitev
podjetništva, nudenje poslovne podpore in spodbujanje lokalnih inovacij. Skupaj razvijajo lokalne
tehnologije, ki resnično obravnavajo potrebe njihove skupnosti, so poceni in jih je mogoče lokalno
popraviti. Vendar to še ni vse, s svojimi inovacijskimi delavnicami poučujejo lokalno prebivalstvo in jih
spodbujajo k ustvarjanju lastne tehnologije, po delavnicah pa nudijo podporo udeležencem z
zagotavljanjem sredstev, prostora in tehničnega svetovanja, da končajo prvi prototip. test.
Druga zgodba kaže, kako morajo inovatorji tvegati in kako se učijo iz njihovih »neuspehov«.
Timothy Prestero in skupina študentov z Massachusetts Institute of Technology (MIT) sta ustanovila
neprofitno podjetje Design that Matters (DtM), ki sodeluje s socialnimi podjetniki in prostovoljci pri
oblikovanju izdelkov, ki obravnavajo osnovne potrebe v državah v razvoju.
Tim in njegova ekipa sta naredila pljuskanje, ko sta ustvarila inkubator za dojenčke NeoNurture z
uporabo starih avtomobilskih delov. Imenovan je bil eden od 50 najboljših izumov revije TIME v letu
2010, vendar izdelek ni bil uspešen pri proizvajalcih ali bolnišnicah v državah v razvoju in je za vedno
ostal prototip.
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DtM se je naučil pomembne lekcije: dobro oblikovanje mora imeti v mislih, kdo bo nabavljal opremo,
kdo jo bo uporabljal, pa tudi nešteto načinov, ki bi jih lahko uporabili nepravilno. Ko oblikujejo Firefly,
napravo za fototerapijo za zdravljenje novorojenčkov z zlatenico, imajo v mislih to lekcijo in jo
oblikujejo na tak način, da je »težko uporabiti napačno«, z drugimi besedami, naprava odpravlja
najpogostejše vire odpovedi izdelka. Novembra 2018 je naprava za fototerapijo Firefly zdravila več
kot 200.000 novorojenčkov v 25 državah. Check this video where Tim explains the whole process.
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Zavednost/ Pozornosti
Pomen pozornosti
Nekateri učitelji govorijo o avtopilotu kot o sanjskem stanju, ker v tem načinu preprosto nismo
popolnoma "tam" v tem trenutku. V tem zasedenem, hiperveznem svetu, v katerem živimo, je preveč
enostavno, da se izgubimo v avtopilotu za večino dan… vsak dan.Živimo na ta način, da pogosto ne
opazimo lepote življenja, ne slišimo, kaj nam povedo naša telesa, in vse prepogosto smo obtičali v
mehansko pogojenih načinih razmišljanja in življenja, ki bi lahko škodili sebi ali drugi.
Na avtopilotu se nagibamo, da se izgubimo v "delu", zato se nenehno trudimo in se borimo in
"naredimo stvari" namesto resničnega življenja. Prav tako postajamo ranljivi za tesnobo, stres,
depresijo in reaktivnost. Raziskave dejansko kažejo, da bolj ko se naši umovi sprehajajo, manj smo
srečni.

Kaj pomeni pozornost?
Če včasih preživite čas v krogih pozornosti mindfulness, ste pogosto slišali (in verjetno recitirali), daje
pozornost attention namenjena namenu, v sedanjem trenutku in ne sodno.
Če potujete v duhovnih spiritual krogih, potem veste o drugih načinih razmišljanja o pozornosti, kot
je ohranjanje vaše pozornosti v sedanjem trenutku.
Ta spoznanja so močna in praktična. Poudarek na »namenski« je ključnega pomena kot protiutež
samodejnemu privzetku pilotov, ki večino časa naseljuje naš um. Svojo pozornost lahko namensko
usmerite na nasmeh otroka, na občutek volana ali na dihanje. To je pozornost.
Ponudba »živosti« v drugi definiciji nas poziva, da se »prebudimo« iz spanja v našem življenju in da
imamo priložnost, da to storimo skozi ves dan našega življenja. Spominja me na pametno opazovanje
Benjamina Franklina: "Nekateri ljudje umrejo pri 25 letih in niso zakopani do 75."
Nadaljujmo s temi vpogledi z raziskovanjem treh drugih opredelitev, ki se zaključijo z »uradno«
definicijo pozornosti, ki jo uporabljajo znanstveniki.
Zavest je prepuščena jemanju stvari za samoumevno.
To je čustveno prijeten način razmišljanja o pozornosti. Sprejemamo veliko, kar smo dobili v življenju.
Predvidevamo in pričakujemo, da bodo stvari ostale enake. Zavest nas izziva, da se iz teh umnih
navad prebudimo in cenimo male stvari. Vendar pa ta definicija nima nikakršne specifičnosti glede
tega, kaj se dogaja, ko se dejansko izvaja pozornost.
Zavestnost pomeni, da se vrnemo v sedanji trenutek
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Pogosto napačno prepričanje o pozornosti je, da pomeni ostati v sedanjem trenutku. Ljudje
prakticirajo meditacijo meditation in se hitro razočarajo zaradi nezainteresiranosti svojega uma, da
ostanejo v sedanjem trenutku. Mnogi bodo vzkliknili: »Ne morem biti pozoren. Ne morem ostati v
tem trenutku! «Toda realnost nihče ne zadržuje v tem trenutku. Glede na naravo tega, kar mora naš
um v vsakem trenutku obdelati in izračunati, ne bi mogli nadzorovati svojega uma, da bi kronično
ostali. Vendar imamo nadzor nad donosom. Vedno lahko vrnemo svoj um v sedanji trenutek, ga
vrnemo v svoj dih ali naše čute, ki jih lahko najdemo v sedanjem trenutku. Ta opredelitev je
poenostavljena in jasna, vendar ne dovolj natančna.
Zavedanje je samoregulacija self-regulation pozornosti z odnosom radovednosti curiosity,
odprtosti openness in sprejemljivosti
To je operativna, znanstvena opredelitev pozornosti, ki je bila predstavljena pred 13 leti. Na žalost, ko
sem to omenil tisočim udeležencem delavnic v preteklih letih, je za to slišalo le peščica (morda 5
odstotkov). Ta opredelitev je soglasje skupine uglednih raziskovalcev pozornosti, ki so želeli ponuditi
jasen način za prihodnje raziskovalce, strokovnjake in potrošnike, da razumejo to naraščajočo in
priljubljeno prakso. V nasprotnem primeru, če se zavedanje nanaša na 100 načinov, potem je vsakdo
na drugi strani. Raziskovalci ne preučujejo iste stvari. Praktiki poučujejo različne stvari. Potrošniki so
zmedeni in zavedeni. Napačne predstave in napačne informacije postajajo vse bolj verjetne.
Ta zadnja definicija je manj privlačna od nekaterih drugih, vendar ponuja specifičen, jasen in jasen
način, kako opaziti široko naravo pozornosti in njenih takojšnjih plodov. Znanstveniki so uporabili
besedo »samoregulacija« self-regulation, da se sklicujejo na to, kako lahko prevzamete nadzor nad
svojo pozornost, lahko uravnavate vašo pozornost. Svojo pozornost lahko namerno premaknete na
sliko na računalniškem zaslonu, na govor telesa body language vašega prijatelja friend, ko govori, na
spomin memory, prihodnji cilj ali na vaše dihanje. Drugi del definicije se nanaša na naš pristop, da
smo odprti za vse, na kar usmerjamo našo pozornost, da smo zainteresirani in radovedni, kaj bi lahko
odkrili. Lahko je nekaj prijetnega, neprijetnega ali dolgočasnega in v vsakem primeru lahko uporabite
vašo odprtost, radovednost in sprejemljivost.

Praktične izkušnje
Samozavedanje
Samozavedanje je zmožnost introspekcije in sposobnost prepoznavanja sebe kot posameznika,
ločenega od okolja in drugih posameznikov. Ne smemo ga zamenjevati z zavestjo v smislu qualia.
Medtem ko se zavest zaveda svojega okolja in telesa ter življenjskega sloga, je samozavedanje
prepoznavanje tega zavedanja. Samozavedanje je, kako posameznik zavestno pozna in razume svoj
značaj, čustva, motive in želje.
Obstajata dve široki kategoriji samozavedanja: notranja samozavedanje in zunanja samozavedanje
notranja samozavedanje predstavlja, kako jasno vidimo naše lastne vrednote, strasti, želje, skladnost
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z okoljem, reakcije (vključno z misli, občutki, vedenjem, močmi in slabostmi) in vpliv na druge. Druga
kategorija, zunanja samozavedanje, pomeni razumevanje, kako nas drugi gledajo. Spominjam se
povezave Ljudje imajo močan zagon, da so prijazni, toda ta pogon je običajno močnejši, ko se
počutijo povezane drugi ljudje.
Da bi pomagali spodbujati ta občutek bližine, vas ta vaja prosi, da razmislite o času, ko ste začutili
močno povezavo z drugo osebo in opisali izkušnjo v pisni obliki. Raziskave kažejo, da lahko razmislek
o občutkih povezave poveča motivacijo ljudi, da pomagajo drugim, bodisi tako, da pomagajo
prijatelju ali tujcu v stiski, prostovoljstvu ali darovanju denarja. Pomagati drugim lahko poveča srečo
in izboljša odnose.
Spominjam se povezave
Ljudje imajo močan zagon, da so prijazni, toda ta pogon je običajno močnejši, ko se počutijo
povezane
drugi ljudje. Da bi pomagali spodbujati ta občutek bližine, vas ta vaja prosi, da razmislite o času, ko
ste začutili močno povezavo z drugo osebo in opisali izkušnjo v pisni obliki. Raziskave kažejo, da lahko
razmislek o občutkih povezave poveča motivacijo ljudi, da pomagajo drugim, bodisi tako, da
pomagajo prijatelju ali tujcu v stiski, prostovoljstvu ali darovanju denarja. Pomagati drugim lahko
poveča srečo in izboljša odnose.
Sram in strah
Sram je čustvo, ki se sproži vsakič, ko mislimo, da smo kršili družbeno normo. Izpolnjuje močno
funkcijo družbene regulacije. Že milijone let se je sprejela v skupinah in kot rezultat našega preživetja.
Sram je še vedno del naše družbe, včasih pa se kaže v neprimernih situacijah.
Obstajajo situacije, ki jih lahko imenujemo tvegane, ker vemo, da je zelo verjetno, da nam bo
nerodno. Ali nas bo socialna skupina zavrnila? Verjetno ne, ampak mislimo tako. Prav tako
nenavaden dogodek označimo kot grozno. Ker pred časom verjamemo, da bomo zavrnjeni,
aktiviramo sramoto. Potem sramota sproži ukrepe, ki nas ščitijo pred morebitno zavrnitvijo.
Obstajata dva načina za prenehanje občutka disfunkcionalne sramote: ena je prepričati sebe s
pomočjo notranjega dialoga, da nimamo dokazov, ki bi kazali na naše okolje, ki nas ne odobrava. Tudi
če bi bilo tako, ne potrebujemo celotnega sveta, da nas sprejme.
Drugi način je tvegati sramoto in to storiti prostovoljno.
Kdorkoli smo, kljub temu, da delujemo, bo naša vrednost vedno ostala enaka. Tako razmišljanje nam
omogoča, da živimo veliko bolj svobodno. Živimo v skladu s potrebami in prepričanjem, ne glede na
to, ali nas okolje sprejema ali ne sprejema.
Najhujše, kar se lahko zgodi, je, da smo zavrnjeni od drugih. Toda premislimo skrbno. Ali je zavrnitev
kdaj ubila koga? Kaj pomeni, da me nekateri ljudje ne odobravajo, kot sem jaz? Čigav problem je, moj
ali njihov?
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Smisel vrednosti - 8 korakov za izboljšanje vaše samozavesti
Ko gre za vašo lastno vrednost, je samo eno mnenje resnično pomembno - vaše. Tudi to je treba
natančno oceniti; ponavadi smo naši najostrejši kritiki.
Zdravo samospoštovanje je realistično in hvaležno mnenje o sebi. Brezpogojna človeška vrednota
predvideva, da se vsak od nas rodi z vsemi zmogljivostmi, ki so potrebne za plodno življenje, čeprav
ima vsakdo drugačno kombinacijo spretnosti, ki so na različnih stopnjah razvoja. Osnovna vrednota je
neodvisna od zunanjosti, da so tržne vrednote, kot so bogastvo, izobraževanje education, zdravje
health, status - ali način, na katerega so bile obravnavane.
Nekateri vodijo svet - in odnose - iščejo kakršnekoli dokaze, da bi potrdili svoja samoomejujoča
prepričanja. Podobno kot sodnik in porota se nenehno soočata in se včasih obsodijo na samokritiko.
Sledi osem korakov, ki jih lahko naredite za povečanje občutka lastne vrednosti
•

•

•

•

23

Bodite pozorni
Ne moremo nekaj spremeniti, če ne prepoznamo, da se nekaj spremeni. Z zavedanjem
našega negativnega govorjenja self-talk se začnemo distancirati od občutkov, ki jih prinaša.
To nam omogoča, da se z njimi manj identificiramo. Brez tega zavedanja lahko z lahkoto
pademo v past, ko verjamemo v samoomejujoč govor.
Takoj ko se znajdete na poti samokritičnosti, nežno zabeležite, kaj se dogaja, bodite
radovedni in se spomnite, da so to misli, ne dejstva.
Spremenite zgodbo
Vsi imamo pripoved ali zgodbo, ki smo jo ustvarili o sebi, ki oblikuje naše samopodobe, na
katerih temelji naša osrednja samopodoba self-image. Če želimo spremeniti to zgodbo,
moramo razumeti, od kod je prišla in kje smo prejeli sporočila, ki jih sami povedamo. Čigavi
glasovi smo internalizirali?
Včasih lahko avtomatske negativne misli, kot so »debeli« ali »leni«, ponovite v glavi tako
pogosto, da začnete verjeti, da so resnične. Te misli se naučijo, kar pomeni, da jih je mogoče
naučiti. Lahko začnete s afirmacijami. Kaj si želite, da verjamete vase? Ponovite te fraze vsak
dan.
Izogibajte se padcu v luknjo za primerjavo in odganjanje
Twokeythings poudarjam, da prakso sprejemanje in stopcomparingyourself z drugimi.
Primerjajte se le z negativnim samo-pogovorom, ki vodi v tesnobo anxiety in stres stress.
Občutki za samozadostnost so negativno vplivali na vaše duševno zdravje, ki je pomembno za
vaše življenje, kot so delo, odnosi in fizično zdravje.
Usmerite svojo notranjo rock zvezdo
Albert Einstein je dejal: »Vsi smo genij. Če pa ribo presojate s sabilnostjo, da se povzpnete na
drevo, bo vse svoje življenje preživelo v prepričanju, da je neumno. «Vsi imamo svoje
prednosti in slabosti. Nekdo je morda briljanten glasbenik, ampak grozen kuhar. Niti kakovost
ne opredeljuje njene osnovne vrednote. Prepoznajte svoje prednosti in občutke zaupanja
confidence, ki jih ustvarjajo, zlasti v času dvoma. Enostavno je posploševati, ko na nečem
"zgrešite" ali "propadeš", vendar pa se spomnite na načine, kako posnemate, in ponuja bolj
realističen pogled na sebe. Če vam je težko identificirati svoje edinstvene darila, prosite
prijatelja, da vam jih pokaže. Včasih je lažje za druge, da vidijo najboljše v nas, kot je to, da ga
vidimo v sebi.

• Vaja
Številne študije studies so pokazale korelacijo med telesno vadbo in večjo samopodobo ter
boljšim duševnim zdravjem. Vadba ustvarja moč tako fizično kot duševno.
• Naredite drugim Dobro je prostovoljstvo, da bi pomagali tistim, ki so morda manj srečni. »Biti
v službi drugim pomaga, da te vzame iz glave. Ko lahko pomagate nekomu drugemu, se boste
manj osredotočali na svoja vprašanja. « Veliko je resnice dejstva, da tisto, kar smo dali v svet,
teži k bumerang nazaj k nam. Da bi to preizkusili, preživite dan namerno, da odložite pozitivne
misli in vedenja do tistih, s katerimi ste prišli v stik. Ko boste opravljali svoj dan, bodite pozorni
na to, kar se vam vrne, in opazite tudi, če se vaše razpoloženje izboljša.
• Odpuščanje Forgiveness
Je v vašem življenju nekdo, ki vam ni odpustil forgiven? Bivši partner? Družinski član? Sebe? Če
se držimo občutkov grenkobe ali zamere, se držimo v ciklu negativnosti. Če se ne bomo
odpustili, nas bo sram shame držala v tej isti zanki.
• Ne pozabite, da niste vaše okoliščine
Končno, učenje razlikovanja med vašimi okoliščinami in tem, kdo ste, je ključ do lastne
vrednosti. Prepoznavanje notranje vrednosti in ljubezen do popolnega jaza zagotavlja varno
osnovo za rast. S to varnostjo je človek svoboden, da raste z užitkom, ne strah fear pred
neuspehom - ker neuspeh ne spremeni temeljne vrednosti. Vsi smo rojeni z neskončnim
potencialom in enako vredno kot človeška bitja. Da smo nič manj, je napačno prepričanje, da
smo se sčasoma naučili. Zato se lahko s trdim delom in samo-sočutjem self-compassion
naučimo samouničujočih misli in prepričanj. Ukrepi, opisani zgoraj, so začetek prizadevanj za
povečanje lastne vrednosti.

Ljubiti in biti ljubljen
Ljubezen je jedro vseh vrlin. Ima veliko pomenov in izrazov, ki segajo od osebne naklonjenosti, kot so
ljubezen do staršev, romantična ljubezen ali ljubezen. Ko gre za krepost ljubezni, je ponazorjena v
prikazu prijaznosti, naklonjenosti, sočutja in potrpežljivosti za drugo bitje. Ko nekoga ljubiš, si
nesebičen, dobrohoten in zvest. Poskrbite za tiste, ki jih ljubite, tudi če to pomeni žrtvovati nekaj
zase. Ljubezen se pojavi povsod okoli vas v knjigah, umetnosti, filmih, poeziji, pesmih - skoraj povsod,
kjer pogledate. Ker je ljubezen močno čustvo in vrlina, vas premakne na globok in smiseln način. Je
osnova za večino medosebnih odnosov.
Zakaj je ljubezen pomembna?
Ljubezen daje svojemu življenju globlji pomen. Tako ljubezen do nekoga in ljubezen vas osreči in vas
napolni z vero, upanjem in radostjo. Daje vam globlji smisel za namen. Ko nekoga ljubiš, si prisiljen
skrbeti zanj, biti tam z njo. Ljubezen prinaša najboljše v vas in vse okoli sebe. Ljubezen zbližuje vašo
družino in ustvarja neločljivo in dolgotrajno vez. Ljubezen ima tudi pomemben, pozitiven vpliv na
vaše fizično zdravje in dobro počutje. Danes vadite ljubezen…
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Ljubezen vadite tako, da izkazujete prijaznost, skrb in sočutje do ljudi okoli sebe ... sošolci, sodelavci,
družinski člani in prijatelji. Prav tako lahko pokažete potrpljenje v njihovih pomanjkljivostih ali
življenjskem potovanju. Preprosta, prijazna beseda. Objem ali poljub. Pokažite spoštovanje in
razumevanje. Biti pozoren na njihove občutke, želje in cilje.
Toda zapomnite si, najprej ljubite sebe, potem pa ljubite druge
Ne pozabite, da morate ljubiti sebe predvsem. Brez ljubezni do sebe je težko ljubiti drugega. Ljubezen
vas napolni do prelivanja.
https://www.thinkvirtues.com/loving-and-being-loved/

Pogum
Pogum je univerzalno prepojena, pogumni posamezniki v vseh kulturah pa so preživeli v času, ko so
postali junaki kasnejših generacij.
Pogum je odločnost, da se ravnamo dobro, še posebej, če je to najtežje. Deluje za dobro, ko bi bilo
veliko lažje, če ne bi bilo tokrat.
Vsak dan lahko izkoristite vrsto poguma, tako da:
•
•
•

•
•
•
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Biti neoporečen s svojo besedo
Narediti svoje najboljše, delovanje na vaše dobro izbrane vrednote; uveljavljajo vrline.
Dokazovanje zavezanosti dobremu cilju z aktivno udeležbo, zavračanje skušnjav, da bi
upoštevali, pomagali ali prezrli: nepoštene, nepoštene, prisilne, krute, predane, potratne ali
zavajajoče besede ali prakse, ki se pojavljajo med vašimi vsakodnevnimi dejavnostmi.
Bodite pripravljeni govoriti resnico, da bi pravilno napačili.
Narediti pravo stvar, ko se soočamo z določenimi trenutki v našem življenju in vsak dan. Ne
sprejemajte podkupnin, goljufij na svojih davkih, ali vstavljajte bonov za stroške.
pogumno premagovanje ali vsaj nadzorovanje odvisnosti.

Podjetništvo
Uvod
Je Jeff Bezos iz Amazona, Steve Jobs iz Applea, Mark Zuckerberg iz Facebooka in Richard Branson iz
super podjetnikov, avanturistov, čarovnikov, izjem, ki kot posamezniki dramatično spremenijo
prihodnost vseh nas?
Uspešni podjetniki niso prisilno izpuščeni iz šole ali tajni geniji. Vsakdo ima za sebe podjetnika. Kdo
želi ustanoviti podjetje, ne potrebuje nujno ene odlične ideje ali veliko denarja. Vsakdo lahko s
podjetniškimi metodami razvije poslovno idejo s sposobnostjo uspeha.
Osnovna podjetniška metoda se začne z zbiranjem lastnih sredstev. Sestavljeni so iz vaše identitete,
vaših kompetenc in vaših stikov. Kaj pomeni: kdo sem jaz? Kaj vem? Koga vem? Iz te podlage si lahko
predstavljam veliko ciljev za reševanje konkretnih problemov namesto ene mistične super ideje.
To je kot različni načini kuhanja: lahko izberete recept in zberete potrebne sestavine ali pa je to
podjetniški način: pogledate v skladišče in razmislite, katere stvaritve so možne s temi razpoložljivimi
živili.
Primarno ne gre za osredotočenost na en sam cilj, temveč na razpoložljive vire in upoštevanje
različnih ciljev, ki jih je treba doseči z njimi. Poslovna ideja je najpreprostejši del celotnega procesa
ustanavljanja podjetja. In ne čakajte na iznajdljiv utrip navdiha. Mogoče nikoli ne pride v možgane. In
čakanje vas ovira, da začnete delovati, kar je najpomembnejši korak. Glavna stvar je oblikovati
prihodnost z viri, ki jih imate, in nenehno razvijati domišljijo in različne potencialne cilje.
Seveda ni neprimerno začeti z veliko količino denarja, vendar ni nujno. Steve Jobs je na primer začel
iz nič z denarjem staršev in majhnimi krediti - sredstvi, ki jih je imel na voljo v začetnem času. Vsi
poznamo "zagon" v garaži.
Na začetku ne smete izračunati dobička, pomislite na izgubo, lahko trpite - finančne, psihološke in
socialne izgube - na koncu nihče ne želi narediti norega samega sebe. Pomembno je, da ne
napolnimo potenciala navzgor, da ne vprašamo, kaj mi bo prineslo, ampak: kaj mi je vredno, koliko
sem pripravljen izgubiti, če se bo situacija pojavila: negativni potencial.
Kako se počutite, da bi ustanovili podjetje namesto naslednjega prazničnega potovanja in uporabili
razpoložljive vire v majhnih raziskovalnih korakih: denar, čas in zaupanje drugih? Če ne boste uspeli,
ne boste uspeli zgodaj in z znosnimi stroški.
V Evropi je drugačen položaj pred neuspehom: nesolventnost je sramota. V ZDA je to družbeno
razumevanje drugačno: nesolventnost je normalna in začetek uspešnejše dejavnosti - priložnost za
učenje in ne razlog za ustavitev. V poznem pritisku na podjetništvo lahko najdete tudi v Evropi
kampanjo za spremembo tega položaja in sprejemanje neuspeha kot dela vsake dejavnosti in velike
možnosti za napredovanje in krepitev moči.
Kako pomembno je ohraniti svoje ideje v tajnosti, da bi preprečili krajo. Ne govoriti o vaših idejah je
narobe. Izmenjava z drugimi osebami širi portfelj sredstev in možnosti. Ker podjetništvo pomeni širok

26

spekter kompetenc in področij delovanja, kot so razvoj izdelkov, logistika, računovodstvo, upravljanje
s človeškimi viri, trženje itd. Lepo je sodelovati z drugimi in uporabljati njihove sposobnosti in
izkušnje. Poleg tega sodelovati s tako imenovanim poslovnim angelom - starejšim podjetnikom, ki je
pripravljen sodelovati pri razvoju podjetja in prinašati dolgoročne izkušnje.
Bistvo je, da ne dobimo največje rezine peciva, ker zaradi negotovosti podjetniške prihodnosti torta
ni niti pečena. Vsi, ki želijo sodelovati, bodo partnerji, prinašajo svoje vire in skupaj določajo, kakšno
torto bo pečena. Ta metoda se imenuje soustvarjanje in obetaven model.
Ali ni nujno, da imate zelo podroben poslovni načrt z jasnimi cilji? Da, lahko je v pomoč, vendar ne
sme ovirati sprememb pri načrtovanju, ki odpirajo več priložnosti.
Ali potrebujete tudi srečo? Kolikor pritegnete, vendar po metodi korak za korakom na podlagi
razpoložljivih virov, so vaše možnosti za uspeh visoke. Kot je pojasnjeno, določite prag bolečine za
svoje izgube in ne boste prehitevali te meje.
Ne smete biti rojeni, da bi bili podjetnik, uspeh pa ni umeščen v gene. Podjetniška metoda se lahko
uči, pomeni učno rutino za obravnavo nepričakovanega: »podjetniki niso rojeni«.
Vsakdo ima svoj edinstven inventar virov: osebnost, znanje, izkušnje, kompetence in osebno okolje, s
katerim je najbolje izkoristiti in to določa uspeh. Podjetništvo lahko primerjate z znanostjo: tudi
znanstvenik se osredotoča na nova spoznanja in korak za korakom raziskuje njihovo tematsko
področje, ustvarja teorije in hipoteze, jih zavrne ali potrdi in nadaljuje svojo pot na naslednji ravni.
Veliko uspešnih podjetnikov se je soočilo z razočaranji in napakami. Uspeh izhaja iz sposobnosti, da
se iz tega naučimo in sposobnosti, da se nikoli ne obupamo. Steven Branson, ki je ponujal zasebne
izlete v vesolje, je nekaj zamisli. Njegova prva poslovna pot, stara 16 let, je bila revija Student. Leta
1970 je ustanovil podjetje za snemanje po pošti. Odprl je verigo glasbenih založb, Virgin Records,
pozneje znan kot Virgin Megastores. Leta 1972 je Bransonova blagovna znamka Virgin hitro rasla, ko
je ustanovil letalsko družbo Virgin Atlantic in razširil glasbeno založbo Virgin Records. Leta 2004 je
ustanovil korporacijo Virgin Galactic v vesoljskem letalu s sedežem v letalskem in vesoljskem
pristanišču Mojave.
Te izkušnje so ga oborožile proti neznanemu, ga podprle pri spopadanju s podjetniško negotovostjo
in ponovno poskusile na višji ravni. Podjetniki niso preroki, niso sposobni napovedati prihodnosti,
vendar jih lahko skupaj z drugimi konstruirajo z podjetniškim duhom.
Običajno pričakujemo visoke specializirane kompetence in / ali izdelke podjetij ter učinkovitost pri
proizvodnji in izvajanju. Toda ta visoka stopnja specializacije pomeni tveganje, da bi se spoprijeli s
spreminjajočim se okoljem, spreminjajočo se družbo in tehničnim razvojem. Učinkovitost ni dovolj,
izpolniti morate pričakovanja celotne zainteresirane strani. Specializacija ni dovolj, da bi zagotovila
uspeh: če kirurg ne skrbi za bolnika pred in po operaciji, morda deluje, ker je tako briljanten, za
bolnišnico pa sta bistvena pripravljalna dela in oskrba. Da bi ostal inovativen, mora podjetnik razviti
sposobnost, da prevzame perspektivo več kot enega strokovnjaka, kar pomeni, da postavi različna
očala, da oceni okoljske razmere in prizna spremenjene okoliščine. Vsi živimo v delnem svetu z našimi
posebnimi pričakovanji in lastnim loci gal okvirom. Podjetnik mora ostati v tesnem stiku z vsemi
različnimi interesnimi skupinami, ki so pomembne za njegovo podjetje, poslušati, zastavljati
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vprašanja, raziskovati in spoznavati razlike med svojimi skupinami deležnikov in osebnim svetom, v
katerem živijo. V tem sporočilu mora govoriti drugače. jezikov parcialnih svetov in jih prevedejo v
logiko
njegovega
podjetja.
(Source:
Die
10
Mythen
des
Unternehmertums:
https://www.youtube.com/watch?v=qaXuHlRqTes dt.)

To kaže, da mora podjetniška aktivnost vedno ostati v teku, vedno potreben razvoj, vedno znova
prilagajanje in inovacije. To je edini račun, ki ostane na žogici. Zelo redko uspeh je končno dosežen
vrh, ki upošteva spreminjajoče se razmere, kot sta okoljska in ekološka zavest - odlaganje nevarnih
odpadkov ni več mogoče na način, na katerega smo bili navajeni - ali tehnični razvoj, na primer na
mobilni telefon - konvencionalno telefonsko omrežje je skoraj neuporabna. Mladi danes so
razdraženi, če jim pokažete klicno tablico starega telefona ali če avtomobilski ključ ne odpre
avtomobil.
Podjetja, ki ignorirajo takšne spremembe zaradi svoje čudovite specializacije in visoke stopnje
učinkovitosti, bodo propadla skupaj s svojimi zastarelimi izdelki ali dosežki. Po drugi strani pa so te
zahteve podjetništvo izziv in razburljivo pustolovščino. Danes se nihče ne more ustaviti z osnovnim
izobraževanjem brez nadaljnjih izobraževalnih korakov in vseživljenjskega učenja, kar velja tudi za
podjetja. Podjetniški duh pomeni aktivno sodelovanje v prihodnost usmerjenih tehnologijah,
metodah, spoznanjih - procesu, ki se nikoli ne konča.
Opremljen z znanjem, da je podjetniški duh zaprt v vsakem človeškem možganu, da ima vsak svoj
osebni pripomoček zmogljivosti, kvalifikacij, znanja in mrež, da briljantne ideje ne padejo nenadoma
iz nebes, da ni zagotovila za trajni uspeh in da neuspeh ni katastrofa, si oglejmo nekaj orodij, ki
podpirajo podjetniško dejavnost:

Portfelj (Portfolio)
Portfelj je strukturirana zbirka vseh sposobnosti, kvalifikacij in izkušenj osebe. Pomembno je opozoriti
na neformalno pridobljene kompetence. Ta seznam pomaga identificirati pomanjkanja znanja ali
kompetenc, ki jih potrebujejo podjetniki, in načrtovati nadaljnje izobraževanje ali sodelovanje z
drugimi. Poleg tega je portfelj instrument za povečanje vaše samozavesti, ki kaže več kot le formalne
kvalifikacije in certifikate.
Na podlagi teh prednosti bo bodoči podjetnik ustvaril svojo zbirko orodij za osebne vire, ki jih bo
razumel, katere ideje bodo dosežene iz tega cilja ali pa bodo cilji doseženi z uporabo teh virov.
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Moj Portfolio
created by Gabriela Schroffenegger

Personal
NAME

PLACE OF BIRTH

RESIDENCE

My Education
Initial Education

Professional Training

Further Education

Voluntary Training

My Knowledge
Formal Certificates

Other Certificates

Professional
Experiences

Informal Knowledge

My Competences
Professional
Competences

Methodological
Competences

Social/Communicational Personal
Competences
Competences

Planning my Future
My Goals

My Activities

My Time Table
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My Success Criteria

Planina mojih osebnih ciljev
Risanje planine ali več kot enega, vsak od njih predstavlja en osebni cilj. Ob vznožju gore so sredstva,
ki so koristna za ta posebni cilj iz osebne škatle z orodjem. Gora ima različne ravni, kjer so zaključeni
razvojni koraki. Od enega nivoja do naslednjega dvigala olajšamo napredovanje, kredit, koristno
osebo, nadaljnje izobraževanje itd. Vse to zabeležimo na sliki gore. Podjetniku daje pregled nad cilji in
koraki za dosego cilja, pomočniki, potrebami, ki jih je treba opraviti, več potrebnih sredstev itd.
Učinek je, da strukturirana pot do cilja sporoča, da je cilj resničen in podjetnik ga bo lahko dosegel v
predvidenem času. Slika lahko zadrži vtis začetne faze, prvih korakov načrtovanja in izvirnih idej in
ciljev. Uporablja se lahko fleksibilno, preoblikovano, spremenjeno in dopolnjeno. Vizualizirati naše
misli je zelo praktičen in koristen način za razumevanje in določanje, kaj želimo početi.

Planina ciljev (primer udeleženca tečaja)
Created by Tom Schroffenegger
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SWOT
Izraz »SWOT analiza« je sestavljen iz prvih črk teh besed: prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje. To
idejo lahko uporabite za analiziranje različnih stvari. Oglejmo si nekaj (fiktivnih) primerov:
Primer 1: Nogometni klub Barcelona
S (prednosti): Prednosti Barcelone so: njihov ogromen stadion in infrastruktura (zlahka dostopna z
avtomobilom in javnim prevozom), dobro igrišče (visoka kakovost trave) in dolga, bogata tradicija.
Privlačna za sponzorje.
W (Slabosti): visok in netrajnosten proračun, ogromni dolgovi, veliko dragih igralcev.
O (priložnosti): vsako leto kandidat za nacionalne in mednarodne vrhunske nagrade, dobro
tekmovanje, svetovno priljubljeno blago, izobraževalni center za mlade igralce.
T (grožnje): Real Madrid in druge nacionalne reprezentance, vrhunske mednarodne ekipe (Bayern,
Paris San Germain) v Ligi prvakov, potrebno prestrukturiranje proračuna in dolgov, odhodi dobrih
igralcev.
Prav tako lahko naredite SWOT za podjetja: za vsako drugo podjetje bo izgledal drugače. Tudi isti
element je lahko močna točka za eno podjetje in slabost za drugo. Poglejte ta primer:
Podjetje za analizo SWOT:
S: močne točke so: izbor, lokacija, parkirna mesta, cene, kakovost ...
W: šibke točke so lahko: javna podoba, storitve, nizke finančne rezerve…
O: priložnosti so lahko: rast prodaje in dobička, razvoj novih izdelkov, nova embalaža, oglaševanje ...
T: Grožnje so lahko: konkurenca, izguba tržnega deleža, zastareli izdelki, stare proizvodne tehnike in
stroji, spreminjajoče se povpraševanje na strani kupcev ...
Za podjetje je dobro vedeti, kakšne so njegove prednosti: to so elementi, na katerih lahko gradite za
prihodnost. Na primer: če imate izdelek dobre kakovosti, ki opravičuje visoko ceno, potem pa
spremenite izdelek, zmanjšate kakovost in hkrati ohranite ceno na enaki ravni, potem lahko stranke
postanejo nezadovoljne, zaradi česar iščejo drugje. izdelek z boljšim ravnotežjem med ceno in
kakovostjo.
Ne samo, da je dobro poznati vaše močne točke, temveč je tudi zelo koristno, da se zavedate svojih
slabosti, da bi izboljšali in tako postali privlačnejši za (nove) stranke. Seveda se morate vprašati, ali so
vse vaše želje realistične. Če bi imeli trgovino v prometni ulici in vaša šibka točka je, da je vašo
trgovino težko doseči z avtomobilom, potem verjetno ni realno načrtovati izgradnje parkirnega
prostora za 20 avtomobilov. Morali bi razmisliti o tem, da bi jo zapustili, kot je, ali da bi pripravili
nekaj drugega, kar bi izboljšalo privlačnost vaše trgovine.
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Na ta način lahko uporabite SWOT analizo močnih in šibkih točk za izkoriščanje priložnosti in
preprečevanje groženj. Kot je bilo že poudarjeno, lahko SWOT analizo naredimo za veliko različnih
stvari. Poskusite vzpostaviti SWOT analizo glede vašega osebnega podjetništva:
Za vsak del analize v tabeli pod 5 točk, ki veljajo za vas. Na primer: močna točka je lahko vaša
motivacija ali pogon, šibka točka pa je lahko vaša nestrpnost, priložnost je v tem, da govorite več
jezikov, grožnja pa bi lahko bila, da računalniki in roboti prevzamejo človeške delovne naloge na
visoka hitrost, zaradi katere so ljudje vedno bolj odveč

SWOT – Analysis - Template

VIRI : https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
Reference:
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
http://www.businessnewsdaily.com/4245-swot-analysis.html

Canvas za poslovni model
Canvas Business Model Canvas je strateško vodenje in vitka zagonska predloga za razvoj novih ali
dokumentiranje obstoječih poslovnih modelov. Je vizualni grafikon z elementi, ki opisujejo vrednost
podjetja, infrastrukture, kupcev in financ.
Poslovni model Canvas je najprej predlagal Alexander Osterwalder, ki temelji na njegovem prejšnjem
delu o ontologiji poslovnega modela. Od izdaje dela Osterwalderja leta 2008 so se pojavila nova
platna za določene niše.
Formalni opisi podjetij postanejo gradniki njegove dejavnosti. Obstaja veliko različnih poslovnih
konceptov; Delo in teza Osterwalderja (2010, 2004) predlagata enotni referenčni model, ki temelji na
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podobnostih širokega spektra konceptualizacij poslovnega modela. Podjetje lahko s svojo predlogo za
oblikovanje poslovnega modela zlahka opiše svoj poslovni model.

Infrastruktura
•
•

•

Ključne dejavnosti: Najpomembnejše aktivnosti pri uresničevanju vrednosti podjetja. Primer
za Bic, proizvajalec peresa, bi ustvaril učinkovito dobavno verigo, da bi znižal stroške.
Ključni viri: sredstva, ki so potrebna za ustvarjanje vrednosti za stranko. Štejejo se za
premoženje podjetja, ki je potrebno za vzdrževanje in podporo podjetju. Ti viri so lahko
človeški, finančni, fizični in intelektualni.
Partnerska mreža: Da bi optimizirali poslovanje in zmanjšali tveganja poslovnega modela,
organizacije običajno gojijo odnose med kupci in dobavitelji, tako da se lahko osredotočijo na
svojo osnovno dejavnost. Dodatna poslovna zavezništva se lahko obravnavajo tudi prek
skupnih podjetij ali strateških povezav med konkurenti ali nekonkurenti.

Ponudba
•

•

Vrednostni predlogi: Zbiranje izdelkov in storitev, ki jih podjetje ponuja za zadovoljevanje
potreb svojih strank. Po Osterwalderju (2004) se vrednost podjetja razlikuje od njenih
konkurentov. Vrednostna ponudba zagotavlja vrednost prek različnih elementov, kot so
novost, zmogljivost, prilagoditev, "opravljanje dela", oblikovanje, blagovna znamka / stanje,
cena, znižanje stroškov, zmanjšanje tveganja, dostopnost in udobje / uporabnost.
Vrednostni predlogi so lahko: količinska - cena in učinkovitost; Kvalitativna - splošna
uporabniška izkušnja in rezultat

Stranke
• Segmenti kupcev: Za izgradnjo učinkovitega poslovnega modela mora podjetje ugotoviti,
katere stranke želi uporabiti. Različne sklope strank lahko segmentiramo glede na njihove
različne potrebe in atribute, da zagotovimo ustrezno izvajanje korporativne strategije za
doseganje značilnosti izbranih skupin strank. Različne vrste segmentov strank vključujejo:
o
o
o

o
o
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Masovni trg: Za podjetje, ki sledi elementu množičnega trga, ni posebne segmentacije, saj
organizacija prikazuje širok pogled na potencialne stranke. npr. Avto
tržna niša: segmentacija strank temelji na posebnih potrebah in značilnostih svojih strank.
npr. Rolex
Segmentiran: Podjetje uporablja dodatno segmentacijo znotraj obstoječega segmenta
kupcev. V segmentiranih razmerah lahko podjetje dodatno razlikuje svoje stranke glede na
spol, starost in / ali dohodek.
Diverzifikacija: Podjetje služi več segmentom strank z različnimi potrebami in značilnostmi.
Večstranska platforma / trg: za nemoteno vsakodnevno poslovanje nekatera podjetja bodo
služila medsebojno odvisnim segmentom strank. Podjetje za izdajanje kreditnih kartic bo
nudilo storitve imetnikom kreditnih kartic in hkrati pomagalo trgovcem, ki sprejemajo te
kreditne kartice.

•

•

o
o
o

o

o

o

Kanali: Podjetje lahko svojim ciljnim strankam poda svojo vrednostno ponudbo prek različnih
kanalov. Učinkoviti kanali bodo distribuirali predlog podjetja na način, ki je hiter, učinkovit in
stroškovno učinkovit. Organizacija lahko doseže svoje stranke prek svojih kanalov (spredaj),
partnerskih kanalov (večjih distributerjev) ali kombinacije obeh.
Odnosi s strankami: Da bi zagotovili preživetje in uspeh vseh podjetij, morajo podjetja
določiti vrsto odnosa, ki ga želijo ustvariti s svojimi segmenti strank. Različne oblike odnosov
s strankami vključujejo:
Osebna pomoč: Pomoč v obliki interakcije med zaposlenimi in strankami. Takšna pomoč se
izvaja med prodajo in / ali po prodaji.
Namenska osebna pomoč: najbolj intimna in praktična osebna asistenca, pri kateri je
prodajni zastopnik zadolžen za obravnavo vseh potreb in vprašanj posebne skupine strank.
Samopostrežba: vrsta odnosa, ki se prevaja iz posredne interakcije med podjetjem in
strankami. V tem primeru organizacija zagotavlja orodja, ki so potrebna strankam, da lahko
služijo sebi enostavno in učinkovito.
Avtomatizirane storitve: sistem, ki je podoben samopostrežni storitvi, vendar je bolj oseben,
saj ima sposobnost prepoznavanja posameznih strank in njihovih preferenc. Primer tega bi
bila Amazon.com, ki bi predlagala knjige na podlagi značilnosti prejšnjih nakupov knjig.
Skupnosti: Ustvarjanje skupnosti omogoča neposredne interakcije med različnimi strankami
in podjetjem. Skupnostna platforma proizvaja scenarij, v katerem se znanje lahko deli in
rešujejo težave med različnimi strankami.
Soustvarjanje: osebni odnos se ustvari s pomočjo neposrednega vnosa stranke v končni
rezultat izdelkov / storitev podjetja.

Finance
• Struktura stroškov: Opisujejo najpomembnejše monetarne posledice delovanja v okviru različnih

poslovnih modelov. DOC podjetja. Razredi poslovnih struktur:
o Stroški - Ta poslovni model se osredotoča na minimiziranje vseh stroškov in brez
obremenitev. npr. Nizkocenovne letalske družbe
o Vrednostno vodenje - Manj zaskrbljen zaradi stroškov, ta poslovni model se osredotoča na
ustvarjanje vrednosti za izdelke in storitve. npr. Louis Vuitton, Rolex
• Značilnosti stroškovnih struktur:
o Stalni stroški - Stroški so nespremenjeni med različnimi aplikacijami. npr. plačo, najemnino
o Spremenljivi stroški - Stroški se razlikujejo glede na količino proizvodnje blaga ali storitev.
npr. glasbeni festivali
o Ekonomije obsega - Stroški se znižujejo, ko je količina blaga naročena ali proizvedena
o Ekonomije obsega - Stroški se znižajo zaradi vključitve drugih podjetij, ki so neposredno
povezana z izvirnim izdelkom
• Tokovi prihodkov: način, kako podjetje doseže dohodek od vsakega segmenta kupcev. Več načinov
za ustvarjanje toka prihodkov:
o Prodaja premoženja - (najpogostejša vrsta) Prodaja lastninske pravice na fizično blago. npr.
maloprodajnih družb
o Pristojbina za uporabo - denar, ustvarjen z uporabo določene storitve. npr. UPS
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o Naročnine - Prihodki, ustvarjeni s prodajo dostopa do neprekinjene storitve. npr. Netflix
o Posojanje / lizing / najem - dajanje ekskluzivne pravice do sredstva za določeno obdobje. npr.
Najem avtomobila
o Licenciranje - Prihodki iz zaračunavanja z uporabo zaščitene intelektualne lastnine
o provizije za posredovanje - Prihodki iz vmesne storitve med dvema strankama. npr. Posrednik
prodaja hišo za provizijo
o Oglaševanje - Prihodki iz zaračunavanja pristojbin za oglaševanje izdelkov

Business Model Canvas

copyright (c) Dr. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (http://www.b4development.com/wp-

content/uploads/2012/10/Business-Model-Canvas.png)
Reference:
https://www.youtube.com/watch?v=2tdpNKdH7sM
https://www.youtube.com/watch?v=434HUjsxfYw
https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY#t=446.611961
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Platno s predlogom vrednosti
Canvas s predlogom vrednosti je orodje, ki lahko pomaga zagotoviti, da je izdelek ali storitev
postavljena okoli vrednosti in potreb kupca.
Podjetje Value Proposition Canvas je sprva razvil dr. Alexander Osterwalder kot okvir, ki zagotavlja,
da se proizvod in trg ujemata. To je podroben pogled na razmerje med dvema deloma širšega platna
poslovnega modela Osterwalderja; segmentov strank in vrednostnih predlogov.
Canvas s predlogom vrednosti se lahko uporabi, ko je treba izboljšati obstoječo ponudbo izdelka ali
storitve ali če se nova ponudba razvija od začetka.
Vrednost Provisional Canvas je oblikovana okoli dveh gradnikov - profil stranke in vrednost podjetja.
Profil stranke
•

Dobički - koristi, ki jih kupec pričakuje in potrebuje, kaj bi zadovoljilo stranke in stvari, ki
lahko povečajo verjetnost sprejemanja vrednosti

•

Bolečine - negativne izkušnje, čustva in tveganja, ki jih stranka doživi v procesu opravljanja
dela

•

Službe strank - funkcionalne, socialne in čustvene naloge, ki jih stranke želijo izvesti, težave,
ki jih želijo rešiti, in potrebe, ki jih želijo zadovoljiti

•

Za vsak segment kupcev je treba ustvariti profil kupca, saj ima vsak segment različne dosežke,
bolečine in delovna mesta

Karta vrednosti
•

Pridobite ustvarjalce - kako izdelek ali storitev ustvarja dobiček odjemalcev in kako nudi stranki
dodano vrednost

•

Zdravila za lajšanje bolečin - opis, kako izdelek ali storitev blaži bolečine pri strankah.

•

Izdelki in storitve - izdelki in storitve, ki ustvarjajo dobiček in lajšajo bolečine in ki podpirajo
ustvarjanje vrednosti za stranko

Doseganje primernosti med vrednostjo in profilom kupca
Po uvrstitvi ustvarjalcev, zdravil za lajšanje bolečin in izdelkov ter storitev se lahko vsaka
identificirana točka razvrsti od dobrega do nujnega v smislu vrednosti za stranko. Ustreznost je
dosežena, ko izdelki in storitve, ki so na voljo kot del vrednosti, obravnavajo najpomembnejše
bolečine in koristi, ki jih prinaša profil kupca.
Prepoznavanje vrednosti na papirju je samo prva faza. Potem je potrebno potrditi, kaj je pomembno
za stranke in dobiti povratne informacije o vrednosti ponudbe. Te vpoglede lahko nato uporabite, da
se vrnete nazaj in nenehno izboljšujete predlog.
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Nadaljujemo
Dodaten korak je raziskati, v kolikšni meri ima podjetje na teh področjih konkurenčno prednost, da
zagotovi, da je vrednost ponudbe edinstvena in dovolj diferencirana. Matrika se lahko uporabi za
načrtovanje vsakega vidika vrednosti ponudbe glede na njegovo vrednost. kupca in konkurenčno
prednost, ki jo ima podjetje pri ponudbi tega izdelka ali storitve.

To omogoča opredelitev ključnih sporočil in možnih področij izboljšav. Temeljna sporočila so tista, ki
bodo verjetno imela široko resonanco in bi morala imeti pomembno vlogo v literaturi za trženje.
Področja, ki jih je treba izboljšati, lahko vključujejo higienske dejavnike, prednostne naloge za
izboljšanje izdelkov ali kjer je potrebno tržno izobraževanje o ponudbi podjetja.
Reference:
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. (2014) Value Proposition Design: How to Create
Products and Services Customers Want, John Wiley & Sons.
(https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-the-value-proposition-canvas/)
Business Plan: https://www.princes-trust.org.uk/Document_Business-Plan-Pack_...
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Viri: https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas

Komunikacija s strankami
Da bi našli najboljši način za pogovor s potencialnimi kupci in predstavili svojo ponudbo, je potrebno
ustvariti jasen opis in pridobiti vpogled v zahteve, želje in cilje vaših potencialnih strank.
Raziščite, v kakšni situaciji so in kakšen potencial ali potrebo po spremembi imajo. Poskusite
ugotoviti, kaj jih resnično navdihuje in bodo zadovoljili ne le njihove potrebe, ampak tudi svoje vizije.
Pomemben prvi korak je postavljati vprašanja in poslušati vaše stranke.
Govoriti o njihovih željah, prihodnjih perspektivah, ovirah za razvoj itd. Ustvarja odnos med vami in
njimi. Pomembno je vzpostaviti odnos s svojimi potencialnimi strankami, preden predstavite svoje
znanje in ponudbe.
Naslednji vprašalnik podpira pripravo akcijskega načrta za prve pogovore in trenutno komunikacijo s
strankami.
Kaj nudim svojim strankam? Moja storitev - moj izdelek:
•
•
•
•
•
•
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Podrobno opišite svojo storitev / izdelek?
Zakaj je ta storitev / izdelek najboljša rešitev za stranke?
Kaj je pomembno za stranke?
Kakšne so njihove želje, zahteve?
V kakšni situaciji potrebujejo mojo ponudbo?
Kako bo moja ponudba rešila njihov problem?

•
•
•
•

Zakaj je moja ponudba najboljša za njih?
Kakšna je korist moje ponudbe?
Kaj se spremeni za stranke po nakupu moje storitve / izdelka?
Kaj uživajo?

Katere vrste strank mi je najbolj všeč?
Merila za izbor:
• Motivacija
V kolikšni meri je zanj pomembna težava, ki jo bo vaša ponudba / izdelek rešila za stranko?
Kako intenzivni so kupci motivirani s svojimi sanjami, željami in cilji, da bi naročili vašo
ponudbo / izdelek?
• Pripravljenost za plačilo
Ali imajo te stranke dovolj denarja za nakup vaše ponudbe in ali so pripravljene porabiti ta
denar? Ali se uporabljajo za porabo podobnih zneskov denarja za podobne izdelke / storitve?
• Skladnost in singularnost
V kolikšni meri so potrebe kupcev skladne z vašimi veščinami ali s produktom, ki ga želite
prodati? Ali te stranke točno želijo, kaj jim ponujate?
• Užitek
Kako visoka je raven zadovoljstva, ki ga imate s temi strankami?
• Enostaven dostop
Ali so te stranke lahko dostopne, ker poznate druge ali množitelje iz njihove skupnosti /
kroga. Ali poznate področja, kjer se srečujejo, na primer skupine Facebook, skupine, dogodki?
Ali berejo iste revije ali uporabljajo iste spletne platforme? Ali so organizirani v zasebne
organizacije, združenja ali se pridružijo posebnemu nadaljnjemu izobraževanju itd.?
Kako komunicirati s strankami?
•
•
•
•
•
•
•
•

Kje se bom srečal s strankami?
Kje / kako se uporabljajo mediji in kako se obveščajo?
Kako bom vzpostavil komunikacijo?
Ali obstajajo resnična območja, kjer se srečujejo in izmenjujejo informacije, kot so srečanja
zasebnih organizacij, kongresi, seminarji, sejmi…?
Ali spletni forumi, platforme, Facebook ……?
Kaj slišijo, vidijo in berejo: časopise, dnevnike, bloge, videoposnetke, poddaje…?
Katerim multiplikatorjem zaupajo?
Kaj še kupujejo ti kupci ali katere storitve uporabljajo?

Načrtujte vprašanja, ki jih lahko postavite, ko prvič govorite s potencialno stranko.
Razmislite o spodbujanju zgodb strank, ki so dosegle, kar so želele - zbiranje povratnih informacij in
referenc strank.
Pišite članke, bloge in podajte govor ali seminar ali virtualno usposabljanje v razredu.
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Kako odpreti nove perspektive?
•
•
•
•
•
•
•

Kaj morajo moji stranki narediti naslednji korak za uresničitev svojih želja, sanj in ciljev?
Ali imajo vizijo, kako spremeniti svoje trenutno stanje?
Ali potrebujejo vašo podporo za ustvarjanje takšne vizije?
Ali imajo stranke jasno predstavo o vaši storitvi / izdelku in kaj se bo zanje spremenilo po
nakupu?
Ali so prepričani o spremembi, ki jo želijo?
Ali potrebujejo vašo podporo za ustvarjanje jasnega pogleda na njihove prihodnje možnosti?
Kako boste obravnavali dvome kupcev?

Ustvarite informativne letake; opišite svoje kompetence, izdelke in storitve čim bolj jasno. Vse
informacije morajo biti preproste in udobne, ločene v modulih ali korakih, če je primerno.
Stranke morajo biti jasno obveščene, kako začeti, kaj se bo zgodilo, kakšna je njihova korist razmislite, kaj morajo vedeti, preden se srečajo z vami in začnete s svojo službo. Pokažite jim, zakaj
verjamete v svojo ponudbo, dajte jim primere.
Koristen je razdelek s pogostimi vprašanji na vašem spletnem mestu.
Ponudite posebno ponudbo za prvi stik s strankami, kratko izkušnjo s storitvijo ali majhno darilo.
Razmislite o tekmovanjih, tekmovanjih, predstavitvah odprtih vrat… ..
Lepa uvodna ponudba
Povezuje vas s potencialno stranko. To jim daje razlog, da vas kontaktirajo. To se bo dojemalo kot
korist.
Stranka ne doživlja te ponudbe kot prodajni pogovor, ki predstavlja vašo storitev ali izdelek. Ne rešuje
njegovih težav, ampak je posebna priložnost. To je podpora za naslednji korak za stranko. Pridobijo
zaupanje, znanje in motivacijo, da naredijo naslednji korak in rezervirajo ali kupijo vašo splošno
ponudbo. Kupci dobijo možnost, kar jim je mogoče, da lahko dosežejo svoje cilje. Pojasnjuje, kaj
stranke želijo in kako bo to izpolnjeno.
Da bi dobili uvodno ponudbo, bi moralo biti za stranke čim lažje.
Uvodna ponudba je zaželena zaradi omejene količine in obdobja. Dajte svojim strankam občutek, da
dobijo nekaj zelo posebnega in za manj denarja ali njegovega dela brezplačno.
Stranka lahko razmisli o izpolnjevanju vprašalnika za povratne informacije, ki vam prinaša
pomembnejše informacije o vaši storitvi / izdelku in / ali željah in zahtevah stranke.
Uporabite svojo uvodno ponudbo tudi po seminarjih in pogovorih ali po registraciji za novice itd.

Idealni začetni pogovor
• Uvod - vzpostavitev stika
• Vprašanja za vzpostavitev odnosa - odgovor naj bo preprost
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•

Kratka, preprosta, vendar osnovna dejstva za začetek pogovora

Ugotovite, kaj stranke resnično želijo
Vaše vprašanje mora motivirati stranko, da ustvarja vizije za svojo prihodnost: kaj želim doseči ...? Če
bi imel čarobno palico ...? Kje želite biti v 12 mesecih?
Uporabi čarobno vprašanje Steve de Shazer: predstavi si, da nocoj prihaja vila in rešuješ tvoj problem.
Kakšni so znaki naslednji dan, ko boste spoznali, da vas je vila obiskala? - To gradi konkretno sliko
možne spremembe.
•
•
•

Kakšen je idealen rezultat, ki ga pričakujete od moje storitve ali nakupa mojega izdelka?
Kaj je najpomembnejši rezultat in zakaj?
Kaj je potrebno, da vas zadovoljim s storitvijo / izdelkom?

Bodite zapiski in opazujte, katere izjave res navdihujejo kupca. Morda boste presenečeni glede stvari,
ki jih stranka resnično želi, kaj mislijo in kaj je zanje pomembno. Poskusite priti do dna njihovih želja
in zahtev.
Kaj se bo spremenilo po spremembi, izpolnitvi želje stranke?
•
•
•

Če bi bilo vse za vas popolno, kaj bi bilo drugače?
Kateri bi bil najboljši nabor sprememb in zakaj?
Kaj bi še posebej ustrezali?

Kaj je izziv?
•
•
•

Kaj menite, da bi vas lahko oviralo ali upočasnilo?
Katere ovire bi lahko bile na vaši poti?
Kaj vas lahko odvrne od izpolnjevanja vaših želja ali zahtev?

Izzivi so lahko spretnosti, kompetence, viri, omejitve, zunanji dejavniki, okolje ……
Kakšni so učinki teh izzivov / ovir?

Vpliv na vaše vsakdanje življenje, vaše telo, stanje v vaši družini, delovno klimo v vaši ekipi, vašo
motivacijo, motivacijo drugih, podjetja, denar.
Poskusite dobiti 360-stopinjsko vizijo, ki pokriva vsa področja življenja, in pregled nad stroški do
sedaj. Cilj ni izzvati slabih občutkov; cilj je pokazati posledice in odpreti možnost sprememb za
stranko. Posledica tega je, da se obstoječe težave pojavljajo na površini in jih je mogoče obdelati. Cilj
je motivirati stranko, da nekaj spremeni, čeprav vas ne zaposli.
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Kaj se bo zgodilo, ko bomo premagali ovire?
• Če se prosto gibljete proti svojim ciljem, kaj bi se spremenilo?
• Kako pomembna je to za vas?
• Kaj bi bilo najbolje?
Predstavite storitev / izdelek
Najprej vprašajte za povratne informacije za pogovor: kaj je za vas pomembno v našem pogovoru, v
času, ki ga preživimo skupaj.
Pokažite sočutje in razumevanje ter povejte, da poznate nekaj oseb v podobnih situacijah, ki se
soočajo z enakimi ovirami.
Potem lahko pokažete svoje strokovno znanje: veliko ljudi sem lahko pomagal premagati te ovire in
doseči njihove cilje. Za ta namen sem razvil poseben program / poseben izdelek. Prilagodila sem ga
osebam v enakem položaju kot vi. Če je mogoče, uporabite študije o učinku vaše ponudbe. Postavite
se kot strokovnjak.
Moja prva ideja za vas bi bila ...
Zdaj lahko nadaljujete z jasnim opisom, kaj počnete, kako podpirate svoje stranke, da dosežejo svoje
cilje in premagate ovire. Pojasnite svoja jamstva, možnost izbire cene - najbolje je, da kupca vprašate
za ceno.
Razložite združljivost vaše cene s proračunom stranke.
Da bi okrepili svoje strokovno znanje in izvedeli več o svojih strankah, lahko uporabite preverjanja in
teste. Za nove ponudbe lahko začnete pilotno študijo.
Udeležba je lahko brezplačna ali za posebne pogoje. Določite željo, ki jo želite od udeleženca - na
primer, da uporabite svojo zgodbo o uspehu na vaši spletni strani. Vprašajte sodelujoče osebe, ki vas
poznajo in / ali vaše druge ponudbe.
Kako izbrati osebe za začetni pogovor?
Koga vem, kdo je lahko dostopen? Kje lahko srečam ljudi?
Izberite osebe, s katerimi se boste počutili udobno in varno za prve poskuse. Razmislite o osebah, ki
jih cenite, in takoj zapišite imena, ki prihajajo v vaš um. Preiščite svoje sezname stikov - telefon, epošta, Facebook itd. - za osebe, ki jih želite olajšati sodelovanje ali prejem vaše začetne ponudbe,
pilotne študije itd
Pomislite na nekdanje stranke, stike z družabnimi mediji.
Zabeležite imena in jih združite z določenim časom, da jih izpolnite. Načrtujte, kako želite stopiti v stik
z njimi - po pošti, Facebooku, telefonskem klicu, tradicionalnem pismu itd.
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Ustvarite akcijski načrt, ki bo vključeval tudi dogodke, kjer boste sodelovali, da bi se srečali s
potencialnimi strankami ali multiplikatorji. V načrtovanje vključite svoje hobije in športne dejavnosti.

Mreženje
Vsaka oseba ima individualno mrežo, začenši z družinskimi člani, prijatelji, družinami, sodelavci, s
katerimi sodeluje, poslovnimi stiki, člani zasebnih podjetij, ki jih je vključena, itd. Facebook, LinkedIn
in drugi.
Naše vzpostavljanje mreže se začne v osnovnošolskem izobraževanju in postaja vse širše in širše.
Zbira se več članov, nekateri pa so izgubljeni, ker naše zanimanje za njih izginja.
Za vzpostavitev podjetja je zelo pomembna mreža sorodnikov, saj jih potrebujemo za razumevanje
naših idej, psihološke in / ali finančne podpore, preizkušanje naših izdelkov, svetovanje na področjih,
ki jih poznamo bolje od nas itd. potrebujejo nenehno, vendar strokovna mreža prihaja v ospredje.
Družinski člani so navadno strpni do svojih sorodnikov, člani poslovne mreže morajo biti obravnavani
zelo previdno. Če želite dobiti njihovo pomoč v posebni situaciji, morda dve leti kasneje, morate ves
čas ostati v stiku na lep, a ne prepričljiv način.
Družinska povezava je lahko stabilna, vendar je treba profesionalno mrežo stalno gojiti in izboljševati.
Poseben primer je povezovanje z mediji, kot so časopisi in televizija. Če se na tem področju obrnete
le na vaše omrežje, če jih želite spodbuditi, da napišejo članek ali opravijo intervju, bo to delovalo le,
če je vaša »zgodba« izredna, sicer je to dober način za pogovor z njimi in obveščanje. o novih
dosežkih, izdelkih, načrtih in neformalnem načrtovanju ter vprašanju o njihovem delu v rednih
časovnih presledkih. Tako ste sposobni namestiti razmerje, in poskušali bodo povrniti vaše zanimanje
za svojo osebo in delo, ko bodo pisali članek ali vas intervjuvali.
Pomembno je razumeti, da poklicna mreža, ki je bila ustanovljena, ne bo ostala živa brez stalne
interakcije in truda.
Zato boste morali razmisliti o koristih, povabilih, majhnih darilih, osebnih srečanjih in pogovorih ter
jih načrtovati, da najdejo čas za realizacijo. To je na primer lepa in produktivna ideja, da vsak dan
pokličete 3 obstoječe stike, da se spomnite in da se vsak teden srečate z novo osebo, ki bo razširila
omrežje. Lahko uporabite tudi dogodke in srečanja v svojem sektorju, da spoznate nove ljudi.
Zanimivo pa je tudi obiskati kulturne prireditve, razstave, gledališke predstave - kar pomeni dogodke
za »vse« - ker tudi tam obstaja možnost, da najdejo člane za osebno mrežo. Ti stiki lahko odprejo
nova obzorja, zbudijo več inovativnih idej kot mreža na vašem strokovnem področju ter vzpostavijo
sodelovanje in sinergije.
Ne oklevajte zapustiti svoje območje udobja! To bo tudi zmaga.
Kako začeti osebno omrežje?
•
•
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Zabeležite imena vseh družinskih članov in prijateljev, ki jih poznate
Obvestite jih o svojih poslovnih načrtih in jih prosite za idejno podporo

•
•
•
•
•
•
•
•

Povabite jih k pomembnim korakom pri ustanavljanju vašega podjetja
Prosite jih za testiranje, finančno podporo in sodelovanje
Uporabite svojo tržno analizo za raziskovanje potencialnih partnerjev
Poiščite predstavnike medijev in stopite v stik z njimi
Uporabite dogodke na drugih poljih, da vzpostavite stike
Pripravite bazo podatkov svojega omrežja
Izdelajte načrt za mreženje
Sledite temu načrtu in nenehno obnovite bazo podatkov in načrt

Ne pozabite: ne glede na to, kako nadarjeni ali neverjetni ste, je bistveno poznavanje pravih ljudi.

Trženje (Marketing)
Ob lastnem podjetju boste poskušali prodati čim več, da bi povečali svoj dobiček. To je preprosto
tisto, kar pomeni voditi komercialno podjetje. Dobiček lahko ustvarite s prodajo (oprijemljivega)
blaga ali s prodajo (neoprijemljivih) storitev. Kakšno podjetje bo vaše?
Vsekakor je pomembno vedeti, ali obstaja resnično povpraševanje po vaših izdelkih ali storitvah. Ali
bodo stranke pripravljene plačati za to? Kako izračunate ceno tega, kar prodajate? Kateri kraj bi
izbrali za iskanje vašega podjetja? Kakšno storitev boste ponudili svojim strankam? Kaj pa zunanji
videz vašega podjetja: kako bo izgledal? Kdo so vaši konkurenti in kako bo bistvena razlika v
primerjavi z njimi?
Trženje pomeni vse dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjate s prodajo svojih izdelkov ali storitev. Te
dejavnosti lahko razdelite na: politiko produktov (ki sedaj zajema »storitve«), politiko cen, politiko
kraja (lokacije), politiko promocije, politiko osebja (osebje) in politiko predstavitve.
Najpomembneje je, da se prepričate, da so vaši p-ji skladni. Seveda lahko kupite ali najamete lepe in
centralno nameščene prostore na premijski lokaciji, vendar to ustreza vašemu finančnemu stanju in
proračunu? Je primeren / privlačen za vaše ciljne stranke? Resna vprašanja.
Torej, preden počnete karkoli, morate narediti nekaj bistvenih raziskav: kakšne so zahteve vaše
stranke? Kaj iščejo? Ali ste sposobni to zagotoviti? To imenujemo tržna raziskava. Sestavili in sestavili
boste vprašalnik, s katerim boste lahko (vaše podjetje) ugotovili, kaj trg potrebuje ali želi. Vprašalnik
oblikujte na dobro strukturiran in jasen način.

Izvedli boste tržno raziskavo. Naslednje elemente je treba upoštevati pri:
•
•
•
•

Kaj želijo moje stranke (vrsta izdelka, cena, kraj, storitev itd.)…
Kdo so moji konkurenti (imena njihovih podjetij, izdelki, kakovost in cene)
Kako lahko svoje podjetje poudari pred svojimi konkurenti
Kako izgleda prihodnost (npr. Napoved pričakovanih prihodkov)

Ustrezna trženjska prizadevanja zagotavljajo izdelek, ki ustreza potrebam in željam potrošnikov,
hkrati pa ustvarja dobiček za podjetje. V skladu z definicijo Ameriškega združenja za trženje (AMA,
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2008) je trženje »organizacijska funkcija in niz procesov za ustvarjanje, komuniciranje, zagotavljanje
vrednosti in upravljanje odnosov s strankami na način, ki je za organizacijo donosen.« Na kratko,
trženje je poslovno filozofija, usmerjena k strankam.
S tega vidika je končni cilj trženja ustvarjanje in ohranjanje dobičkonosnosti strank z zadovoljevanjem
njihovega povpraševanja. Drug pomemben koncept pri trženju je, da je dobiček, ki ga podjetje
prejme, posledica ustvarjanja vrednosti za stranke in boljšega zadovoljevanja njihovih potreb kot
konkurentov. Dodati je mogoče, da trženje ni le dolžnost ali funkcija strokovnjakov, ki delajo v
oddelku za trženje. Uspeh zahteva vključenost vseh zaposlenih na vseh ravneh in oddelkih. Če
povzamemo, tri glavne vidike tržnega koncepta:
•
•
•

Potrebe, potrebe in želje potrošnikov - namen trženja je zadovoljiti jih
Dobiček - cilj podjetja je ustvariti dobiček z zadovoljevanjem potrošniškega povpraševanja
bolje kot njegovi konkurenti
Integracija - trženje predstavlja skupna prizadevanja vseh zaposlenih v podjetju

Opredelitev trženja uporablja nekaj osnovnih pojmov: potrebe, potrebe, želje, iskanje, trg, izmenjavo
izdelkov. Potreba je stvar pomanjkljivosti, ki jo človek čuti. Nujnost predstavlja potrebo, ki je sprejela
posebno obliko, odvisno od kulturnega razvoja in osebnosti posameznika. Na ta način lahko ena
potreba ustvari povpraševanje po različnih predmetih zaradi njihovega zadovoljstva pri različnih
uporabnikih. Potrebe v primerjavi z potrebami so relativno stalne. Po drugi strani pa se potrebe
spremenijo; ustvarjate ali vplivate na željo kupcev. Povezan je z želenim načinom zadovoljevanja
potrebe. Kadar je potreba podprta s kupno močjo, se opredeli povpraševanje po konceptu.
Neposredno je povezan s trgom - vsoto vseh dejanskih in potencialnih uporabnikov. Koncept
»produkt« v trženju imenuje vse, kar lahko zadovolji potrebo in se ponuja na trgu, da bi pridobilo
pozornost, nakup in porabo.
Blago, storitve, ideje, kraji, dejavnosti, organizacije in posamezniki se lahko štejejo za izdelek.
Izmenjava je način, kako pridobiti nekaj zaželenega, če ponudimo drugega v zameno. Za izmenjavo
potrebujete pet pogojev:
•
•
•
•
•

Vsaj dve državi
Vsak od njih mora imeti nekaj dragocenega, ki ga lahko ponudi drugi strani
Vsaka od strank bi morala imeti možnost, da doseže komunikacijo in dostavo svojega izdelka
Vsaka stranka lahko sprejme ali zavrne predlog drugega
Stranke morajo biti prepričane o primernosti izmenjave

Naloga upravljanja trženja je vplivati na raven in naravo povpraševanja, tako da pomaga doseči cilje
podjetja. Povpraševanje, na katerega lahko tržniki vplivajo, se razlikuje glede na kakovost (glede na
potrošniške odnose) in kvantitativne lastnosti. Obstaja več vrst. Negativno iskanje - uporabniki ne
marajo izdelka in se nagibajo k izogibanju porabi. Pomanjkanje povpraševanja - ciljni potrošniki niso
zainteresirani za izdelek ali so brezbrižni do njega. Latentno povpraševanje - potrošniki čutijo močno
željo, ki je ni mogoče zadovoljiti s komercialno dostopnimi izdelki. Presežno povpraševanje povpraševanje je večje od sposobnosti ali pripravljenosti podjetja. Popolno iskanje - iskanje, ki
ustreza prodajnemu cilju podjetja. Upadanje povpraševanja - povpraševanje, ki se sčasoma
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zmanjšuje. Nepravilno povpraševanje (sezonsko) - iskanje, ki niha sezonsko, dnevno ali celo na uro. V
vsakem od teh primerov bodo naloge trženja drugačne.
Proces upravljanja trženja poteka v več korakih:
•
•
•
•

Analiza tržnih priložnosti
Izbira ciljnega trga
Razvoj trženjskega spleta
Izvajanje tržnih politik

Analiza tržnih priložnosti zahteva stalno spremljanje dejavnikov tržnega okolja (makro okolje demografski, socialno-kulturni, ekonomski, politični, tehnološki in okoljski dejavniki; mikro okolje kupci, konkurenti, dobavitelji, občinstvo).
Izbira ciljnega trga zahteva natančno opredelitev trga, segmentacijo, oceno privlačnosti segmentov in
izbiro ciljnega trga. Segmentacija je osrednji del sodobnega trženja. Glavna ideja je, da potrošniki niso
enaki in se različno odzivajo na tržne predloge. Zato je trg razdeljen na uporabniške skupine, ki se
imenujejo segmenti, z uporabo različnih kriterijev (demografski, psihološki, vedenjski, itd.). Ta
koncept je nasproten množičnemu marketingu, v katerem so vsi uporabniki obravnavani enako.
Odločite se lahko za samo en segment (koncentriranje trženja) ali več segmentov, ki razvijajo ločeno
trženjsko mešanico (diferencirano trženje). Ko je izbran ciljni trg, je treba sprejeti ukrepe za izpolnitev
njegovih potreb.
Segmentation base
Demographic
Geographical
Psychographic
Behavioural

Criteria
Gender, age, income, education, occupation,
marital status,
Location, nationality
lifestyle, personality, social class
benefits sought, ready for purchase, awareness,
treatment, frequency of purchases

Izvajanje tržnih politik vključuje postavitev tržnih ciljev, opredelitev strategij za njihovo doseganje,
podrobno predstavitev taktičnega delovanja in dodelitev marketinškega proračuna. Tržni načrt ima
več ključnih značilnosti: predstavlja vse zunanje dejavnike organizacije, trge, izdelke, kupce,
konkurente, združuje različne oddelke v podjetju in jih usmerja na stranke; določa cilje in časovne
razporede za njihovo doseganje; pripravlja natančne strategije in taktike za njihovo doseganje. Za
učinkovit tržni načrt so značilni jasni, merljivi in dosegljivi cilji, posebne strategije in orodja za njihovo
izvajanje.
Reference:
EU LLP/Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation, Ref. No. LLP-LdV-Tol-2011-RO-02
http://businessballs.com/market.htm#marketing-planning-process

46

Komunikacija
Uvod
Komunikacija je primerna za uspeh: vse, kar počnemo, je komunikacija; prenašajmo v to, v kar
verjamemo, kdo smo in kako vidimo svet v vsakem posameznem dejanju, vključno z vsakim dejanjem
govora. Ustna spretnost komuniciranja ni neločljivo povezana z osebo, temveč z zmožnostjo, ki se jo
naučimo razvijati. Komunikacijska sposobnost se doseže z medsebojno povezano uporabo različnih
tehnik in se odraža v doseganju poklicnega uspeha, ki ga razumemo kot sposobnost doseganja
zastavljenih ciljev. Raziskave kažejo, da so anglosaški ljudje boljši govorniki kot latinskoameriške
skupnosti in latinsko-evropske države. Zakaj? Razlog je zelo preprost: poučujejo se od najmlajših do
govorjenja in obnašanja v javnosti. Pomembno je, da mladim ponudimo priložnosti za učenje in
prakticiranje komunikacijskih spretnosti.

Osebna komunikacija
Učinkovita komunikacija je ena najpomembnejših življenjskih veščin. Omogoča nam, da posredujemo
informacije drugim in razumemo sporočilo, ki ga prejmemo. Gledanje otroka, ki pozorno posluša
svojo mamo in poskuša posnemati zvoke, ki jih naredi, je samo ponazoritev, kako v bistvu želimo
komunicirati.
Komunikacija je dejanje prenosa informacij iz enega kraja v drugega. Lahko je ustno (glasovno), pisno
(z uporabo tiskanih ali digitalnih medijev, kot so pisma ali e-pošta, knjige, revije, letaki, spletne strani
itd.), Vizualno (z uporabo kakršne koli slike, kot so logotipi, slike, zemljevidi, ilustracije, grafikoni) ali
neverbalni (govorica telesa ter ton in smer glasu). Zelo pogosto je kombinacija več teh.
Spretnosti komuniciranja mnogi vidijo kot nemogoče obvladati, nekateri so zelo sramežljivi in
nekateri drugi preprosto trdijo, da niso dobri javni govorniki. Vendar pa obstaja veliko stvari, ki jih
lahko storite, da izboljšate svoje komunikacijske spretnosti in zagotovite, da ste sposobni posredovati
vaše sporočilo.
Osebna komunikacija se nanaša na zasebna pisma, beležke, elektronske komunikacije, kot so e-pošta,
sporočila Whatsapp, osebni razgovori in osebni ali telefonski pogovori. V pogovoru v oči, to pomeni,
ne samo to, kar pravite, temveč tudi vašo obleko, vaše kretnje, ton vašega glasu in aktivno
poslušanje. Komunikacija ni le govorjenje. Pravzaprav je najpomembnejši del govora pozorno
poslušanje in razumevanje, kaj druga oseba poskuša posredovati.
Osebna komunikacija se razvija tako z ustnim kot pisnim spretnostim. Oglejte si jih.
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Ustne spretnosti
Čustveni in psihološki elementi v komuniciranju: kako obvladati stres in tresenje na odru
Stres je nespecifično biološko in duševno razburjenje, ki ga povzroča vsakdanje življenje. Je naraven
odziv na spremembe, ki jih naša biološka struktura vidi kot potencialne nevarnosti, tudi če sploh ni
nevarnosti ali nevarnosti.
Stres je krožni proces vedenjske verige, ki vključuje različne elemente: dražljaje and fizično in
duševno vzburjenje kratkoročne in dolgoročne učinke. Javni govorniki in profesionalni govorni
uporabniki, kot so učitelji, profesorji, politiki in tako naprej, so nenehno izpostavljeni visokim
stresom, saj jih pozorno opazujejo številne opazovalne oči. Profesionalni govorni uporabniki morajo
ohraniti ravnotežje stresa, če želijo delovati, ne da bi ogrožali njihovo varnost, varnost in
ustvarjalnost; in tudi, če želijo njihovi poslušalci razumeti svoje sporočilo.
Nekaj nasvetov za nadzor tresljajev
•
•
•
•
•
•
•

Misli pozitivno: »Vadil sem; vse bo v redu
Nasmeh: vaš um bo pomislil, da se tako počutite dobro, da se boste počutili dobro
Pomagajte si z trebušnim dihanjem; boste se počutili varno
Zaupaj si. Bolj kot je vaja, tem bolje
Prihodite z veliko časa vnaprej, boste bolj sproščeni in vam bodo dali čas za soočanje z
nepričakovanimi dogodki
Uživajte v trenutku: če se boste zabavali, bodo ljudje opazili, da bodo uživali v vašem
pogovoru
Naučite se: se zavedajte učinkov vašega javljanja na pogovor, pazite na svojo držo. Če je
mogoče, si zabeležite sebe, analizirajte svojo uspešnost in izboljšajte te vidike, ki vam niso
všeč

Struktura in izdelava našega sporočila: kako se lahko povežemo z ljudmi?
Sporočilo je ideja, ki jo želimo posredovati, razmisliti o tem, kaj želite povedati in na koga se
nanašate. Dobro sporočilo izpolnjuje tri osnovne pridevnike:
•
•

•

Kratka: eno sporočilo za eno idejo. Glavna ideja bo glavno sporočilo vsega govora. Boljše, da
jasno razkrije kratko predstavo, kot da bi dala veliko zmedenih.
Nepozabno: omogočite vaši javnosti, da se spomnite, kaj ste želeli komunicirati. Uporabite
privlačen stavek; ponovite glavno idejo na začetku in na koncu govora. Ne pozabite, da je
lažje obdržati to, kar je prijetno, simpatično, zanimivo ali čustveno pozitivno
Različne: bodite izvirni, uporabite svojo ustvarjalnost in presenetite svoje poslušalce

Tehnike govorne komunikacije in vokalno zdravje: kako pravilno uporabljati svoj glas
Glavno orodje pri ustnem komuniciranju je glas, zato je pomembno, da ga razdelimo in skrbimo za
vokalni trakt, da ga poslušalci dojemajo kot naravno in kultivirano.
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Uporaba glasu pomeni različne vidike, katerih skrb in pozornost neposredno vplivata na sporočilo.
Oglejmo si jih:
•

•

•

•

•

•
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Vokalizacija in izgovorjava: neustrezna izgovorjava in artikulacija fonemov povzročata slabo
ustno izražanje; pomembno je delati na jasni izgovorjavi besed in na položaju glasovnih
organov, da bi dosegli pravo dikcijo. Govorite jasno, izgovorite svoje besede zvočno in
razumljivo, vokalizirajte, vadite težke besede pred ogledalom ali glasno preberite - to vam bo
pomagalo trenirati in nadzorovati zvoke.
Intonacija: ton našega glasu bo zagotovo sprožil čustva v naših poslušalcih, zato bodite
previdnejši pri tem, kako intoniramo besede, ki jih izgovarjamo. Nizek ton, skupaj z drugimi
elementi, bi lahko prenesel negotovost; medtem ko bi visok ton lahko našo javnost izgubil
pozornost. Na splošno globok ton je bolj prepričljiv kot visok ton, ko prenaša varnost.
Nežnost glasu, njegova glasnost in nazalnost dajejo jasne informacije o čustvenem stanju in
namenih oddajnika. Globoki glasovi zagotavljajo prejemniku večjo spoštljivost in avtoriteto
kot glas z nizko domeno.
Premor/ pauza: kratek trenutek tišine je koristen za uvajanje ključne ideje, ki jo želimo
poudariti. Včasih je bolje ne govoriti ničesar, predvsem če želimo poslušalcu dati čas, da
asimilira sporočilo ali pripravi odgovor in ustvari razpravo. Nikoli ne bi smeli pospešiti
komunikacije, da bi zapolnili čas, ko ljudje potrebujejo čas, da razmišljajo o tem, kaj želijo
povedati. Čeprav so premori potrebni za poudarjanje ločil, za ustvarjanje pričakovanj, za
organiziranje idej in za sprejemanje odločitev o tem, kaj naj rečejo, jih bo preveč pokazalo na
neorganiziranost, nelagodje ali neodločnost. Izogibajte se mukam, ponovitvam in
ponarejenim začetkom; dobra vaja, preden bo vaša predstava pomagala nadzorovati čas.
Obseg: kazalec sramežljivosti, togosti, vsiljevanja, resnosti, umirjenosti, gotovosti ali varnosti;
to bo povzročilo, da bodo poslušalci pozorni na vaše sporočilo ali ga ne upoštevali. Če je sila,
ki jo uporabljamo za naše sporočilo, v neravnotežju s situacijo, lahko izzovemo napetost, ki se
pojavi v prejemniku, zato bomo izgubili njeno pozornost.
Ritem: upočasnjevanje v ključnih trenutkih in uporaba premorov za pripombe besede in
ločevanje idej projektne varnosti, poleg ohranjanja in pridobivanja pozornosti prejemnika.
Ritem, ki ga zaznamo v našem pogovoru ali govoru, je ključnega pomena za ohranjanje
pozornosti naših poslušalcev, saj lahko počasni in monotoni vzorec nosijo sprejemnik. Tako
se izogibajte monotoni intonaciji, tako da izmenjujete različne vrste stavkov, kot so zaslišanja
in vzklik med eksponatnim govorom; in vedno si zapomnite, da poudarite ključne besede. Na
enak način lahko zaznavamo hitri ali presihajoči ritem kot anksioznost, zaradi katere bomo
izgubili verodostojnost kot govorci. Ritem prenaša čustva in občutke, zato je pomembno
ohraniti izrazni ritem v skladu s sporočilom, ki kaže varnost in gotovost ter s tem ohranja
zanimanje naših poslušalcev. Upoštevajte tudi, da se lahko hitri ritem uporabi za izražanje
preprostih idej; bolje pa je upočasniti, ko razkrivamo abstraktne ideje ali kompleksno
sklepanje.
Dihanje: moteno ali občasno dihanje lahko ustavi mehanizem pogovora ali govora,
usposobite se za globoko dihanje v trebuhu: to vam bo omogočilo vdihavanje več zraka, da se
boste vzdrževali - kar bo odražalo varnost za vašo javnost - in ohranite svoj govor dlje. Ne
pozabite tudi, da uskladite svoje dihanje z sproščanjem zvokov, pomagali vam bodo globoko
v svojem diskurzu, ne da bi vplivali na vašo intenzivnost ali ton.

Tehnike neverbalne komunikacije
Kinestezija in njena uporaba v različnih trenutkih
Kinestezija je zavedanje položaja v gibanja dela telesa. Je ključni element, ko govorim v javnosti, ki
vključuje znanje s področja nadzora nad govorico telesa. V tem elementu sta dva osnovna vidika
komunikacije: govorica telesa in drža.
Vaše telo prenaša. Ustrezna drža je pravilno dikcijo v prinaša varnost; elegantna drža tudi krepi vašo
podobo. Ko govorite javno, vsak, ko lahko, da shranite tako:
•
•
•
•
•
•

•

Noge, pritrjene na tla, poravnane z boki.
Ravne noge z minimalnim upogibom kolen. Izogibajte se uravnoteženju, nihanju z boki ali
upogibanju enega kolena.
Hrbet, vrat v glavo drži naravnanost, kot če je nit lutke potegnila za glavo.
Roke ob telesu ali rokah ob višini pasu, ne da bi jih prečkali.
Vedno imejte rahel nasmeh, ne pletejte obrvi in ne naslonite.
Pazi na javnost: poglej v njihove oči; če ne morete, dajte vsak svoj pogled, ne da bi se ustavili
v vsakem posebej - kot skener - poglej prostor med obrvmi namesto oči; če berete, dvignite
glavo v premore v poglej zadnjo osebo v zadnji vrsti sobe. In vedno se spomni, da se smeješ.
Rahlo premaknite roke, glede na diskurz. Nikoli jih ni postavljajte na hrbet, v svoje žepe ali na
boke, ne prečkajte jih. Preprosto vadite gibe, ki vam pomagajo nadalje govor. Ne pozabite,
več oddaljenosti od javnosti, boste bolje razširili svoje roke.

Uporaba Zen predstavitev
Če uporabljate avdio-vizualno predstavitev, jo ustrezno oblikujte in poskusite pogledati zaslon
računalnika, da ne boste vrnili vaše javnosti. Pomembno je tudi, da obdržite nadzor nad
predstavitvijo, zato se izogibajte temu, da bi vam drugi posredovali diapozitive.
Oblikujte svojo predstavitev tako, da boste razmišljali o javnosti, s katero se boste pogovarjali, vplivali
na njih s čudovitimi podobami, igrali se bodo z barvami in bili ravni in preprosti. Če želite doseči, da
bo vaša predstavitev preprosta in privlačna, boste imeli 90% opravljenega dela:
•
•
•
•
•
•

Uporabite največ 6 besed na vsakem diapozitivu ali pa lahko na kratko navedete točko.
Nikoli ne preberite, kaj je napisano na diapozitivih; vaša javnost lahko to stori.
Naredite svoje diapozitive privlačno in jasno: uporabite dobro velikost in čitljivo pisavo, dajte
kontrast barvam in uporabite navadna ozadja ali polne slike z eno ali dvema besedama.
Ne pretiravajte z animacijami in ekstravagantnimi prehodi.
Če uporabljate zvok, ne govorite.
Pomembno je, kaj razstavite in razložite; diapozitivi naj bi vam pomagali samo povečati
pogled javnosti, ne bi vas smeli nadomestiti.

Zen predstavitve so označene s tremi ključnimi elementi:
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•
•
•

Zadrževanje: imate omejeno časovno obdobje, tako da vaše sporočilo ostane preprosto in
natančno.
Enostavnost: enostavnost pomeni doseganje maksimalnega učinka z minimalnimi sredstvi; ni
samo povedati manj, ampak kako to reči.
Naravnost: veliki voditelji razvijajo svoj govor, saj je bil naraven pogovor, zato boste
sodelovali s svojim občinstvom in ljudje bodo izgubili čas.

Za estetiko zena je značilen dinamičen prazen prostor, v katerem nič ni naključno; vsaka posamezna
podoba in beseda je dobro premišljena, kar daje celotni kompoziciji občutek integritete, ne da bi jo
okrasili. Kako narediti? Poskrbite, da bodo ti elementi preprosto: simetrija, ravnotežje, jasnost in
nepretrgano odstranjevanje elementov na diapozitivih.Garr Reynolds je mednarodno priznan
strokovnjak za komunikacije, avtor uspešnice "Presentation Zen". Oglejte si ta video, v katerem deli
svoje znanje in poda nekaj nasvetov, kako narediti dobro predstavitev, ne da bi trpel tako imenovano
smrt s strani Power Pointa.

Veščine pisanja
Skiciranje in razvoj poklicnega življenjepisa
Življenjepis je kratek obrazec za Curriculum Vitae, latinski izraz, ki pomeni »potek življenja«.
Življenjepis je podroben dokument s poudarkom na strokovnih izkušnjah in dosežkih posameznika. To
je vaša predstavitvena kartica za vsakega delodajalca, edina priložnost, ki jo morate na prvi pogled
navdušiti, da bi jo tako bolje oblikovali.
Kaj vključiti v življenjepis:
•
•
•

•

•
•
•
•
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Kontaktni podatki: polno ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov.
Akademska zgodovina: navedite vse šolanje od srednje šole do podiplomskega, vključno z
diplomo, letom diplomiranja in imenom šole ali ustanove.
Delovne izkušnje: navedite organizacije, v katerih ste delali, naziv delovnega mesta in
datume. Če je mogoče, vključite povzetek svojih izkušenj, opravljenih nalog, dolžnosti, za
katere ste bili odgovorni, in dosežke v podjetju. Če opis traja predolgo, ga pustite zunaj
življenjepisa, vendar jih med razgovorom ne pozabite razložiti, ko vas vprašajo za določeno
delo.
Kvalifikacije in spretnosti: navedite kvalifikacije, ki ste jih dobili, in najpomembnejša znanja,
ki ste jih razvili v svoji karieri. Vaše osebne sposobnosti bodo tudi pomagale delodajalcu, da
pozna osebo, ki stoji za dokumentom.
Nagrade in priznanja: ime, leto prejema in organizacija, kjer ste prejeli nagrado.
Publikacija: popolna navedba vaše publikacije, vključno s soavtorji, datumom, povzetkom,
količino in številko DOI.
Predstavitve: naslov, datum in kraj, kjer ste se predstavili.
Poklicna združenja: če ste ali ste bili aktivni član katerega koli poklicnega združenja, navedite
ime organizacije, lokacijo in datume aktivnega članstva.

•
•

Dotacije in štipendije: če niso omenjene v vaši akademski zgodovini, vključite kratek del, ki
določa nagrado, ki ste jo prejeli, datume in institucijo.
Dovoljenja in potrdila: datum in institucija licence ali potrdila, ki ga imate.

Ne glede na to, ali lahko navedete vse te elemente ali samo nekatere, ni pomembno, če upoštevate 9
univerzalnih pravil za skiciranje svojega življenjepisa:
•
•
•
•

Posodobite svoj življenjepis: posodobite svoj življenjepis z najnovejšimi delovnimi mesti ali
drugimi dejavnostmi.
Preberite opis delovnega mesta: povedal vam bo, kaj išče delodajalec. Zavedajte se jezika, ki
ga uporabljajo, in poiščite ključne besede, ki jih želite vključiti v svoj življenjepis.
Najpomembnejše informacije v zvezi s tem delom, kvalifikacijami, izkušnjami ali veščinami.
Pokrijte vse osnove:
o KONTAKTNE INFORMACIJE: postavite na vrh, da bi jim olajšali stik z vami.
o IZOBRAŽEVALNE STOPNJE ALI CERTIFIKACIJE: vaše izobraževanje bo pomembno v skladu z
delom, za katerega se prijavljate.
o DELOVNE IN VOLONTERNE IZKUŠNJE: najprej postavite najnovejše, osredotočite se na
svoje dosežke.
o POMEMBNE SPRETNOSTI: zakaj ste primerni za delo?

•
•
•
•
•

Uporabite čim manj besed: lažje in zanimivejše branje. Pojdi na točko, tipičen učni načrt je
največ dve strani.
Osredotočite se na pozitivne vidike vaših izkušenj: želite se razlikovati med drugimi
prijavitelji. Če vam manjka izkušenj, poudarite vaše zanimanje za učenje.
Poskrbite, da so vaši računi za družabne medije nastavljeni na zasebno: bodite previdni pri
slikah v profilu in objavah, ki jih objavljate, in se prepričajte, da so primerne.
Bodite pošteni: ne pozabite, da so zaposleni v kadrovskih službah strokovnjaki, za katere je v
razgovoru zelo enostavno dohiteti laž.
Večkrat preberite naslednje: včasih je dovolj ene preproste napake, da delodajalec nekoga
odpusti. Prosite prijatelja, naj pregleda, zunanja perspektiva je vedno koristna.

Tukaj imate zelo aktiven in jasen videoposnetek o tem, how to write a CV kako napisati življenjepis, ki
ga delodajalci danes opazijo. Ta druga kaže na zelo preprost način, how to use a Microsoft Word’s
template kako uporabiti predlogo Microsoft Worda, da ne izgubite misli, ko poskušate vključiti
tabele in dati obliko svojemu življenjepisu.
Obstajajo različne vrste CV, katerih glavna razlika je vrstni red zgoraj navedenih elementov. Oglejte si
nekaj primerov s klikom na naslov spodnjih slik, preberite, kako jih boste razvili, in izbrali, kateri je vaš
cilj najboljši. V indeedyou boste našli tudi veliko informacij o tem, kako razviti dober življenjepis, s
primeri za številne kariere.
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CV for High School students
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Chronological CV
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Functional CV

Pisanje pisnih vlog
Za vsakim življenjepisom mora biti dobro spremno pismo. Spremno pismo je dokument, ki ga
priložite svojemu življenjepisu, ko se prijavite na delovno mesto, v katerem pojasnite razloge, zakaj
vas zanima, da tam delate. Ne gre za ponavljanje informacij v vašem življenjepisu, ampak za odprto
razlago vaših motivacij, povezanih z delom.
Ustvarite prijavno pismo
•
•

55

Datum in kontaktni podatki v levem zgornjem delu.
Ime upravljavca najema / direktorja.

•
•
•
•
•
•

Pozdrav, naslovljen na določeno osebo, ki jo pošljete svoj življenjepis: “Dragi John Graham”.
Če tega ne veste, uporabite skupni pozdrav: "Spoštovani!"
Odprtje: takoj vzemite pozornost bralca tako, da začnete z osebno izkušnjo in razložite, zakaj
ste navdušeni nad tem, da v tej konkretni organizaciji dobite to posebno mesto.
Motivacija: pojasnite svoj interes in razloge, zakaj se prijavljate na to delovno mesto.
Primernost: prepričajte bralca, da se dobro prilegate; svoje predhodne dosežke povežite z
zahtevanimi znanji.
Zaključek: povzemite svojo motivacijo in kaj lahko ponudite kot primernega kandidata.
Pozdravni podpis in podpis: zahvalite se delodajalcu za njihov čas in pozornost. Zaprite pismo
s formalnim, vendar znanim podpisom, kot je “S spoštovanjem”.

Oblikujte vašo prijavno pismo
Ko napišete svoje spremno pismo, sledite preprostim nasvetom, da ga oblikujete:
•
•
•
•
•
•

Celotna struktura mora biti zajeta v približno treh ali štirih odstavkih, saj jo je treba prebrati v
dveh ali treh minutah. Nikoli manj, nikoli več.
Uporabite ustrezno osnovno, jasno pisavo, brez pisanih črk ali barv - drugače bo vaša prijava
obravnavana kot neprofesionalna.
Uporabite velikost 10 ali 12 točk za preprosto branje in se prepričajte, da uporabljate enako
vrsto pisave in velikost pisave za vaš življenjepis in spremno pismo.
Pomemben je tudi dober razmik: uporabite en prostor in dodajte presledek med
posameznimi odseki, da bo vizualno jasen.
Poskrbite, da boste uporabili ustrezne robove in poravnavo: poravnajte besedilo na levo,
opravičite vrstice in uporabite standardne robove 2'5 cm.
Shranite spremno pismo v združljivi obliki za vse naprave, na primer .doc ali PDF. Podajte mu
določeno ime in dodajte svoje polno ime, tako da je primernejši za osebo, ki jo prenaša.
Kasneje je lažje najti dokument z naslovom »John Graham Cover Letter« kot »j2983432 —
download«, s čimer prihranite čas za vašega potencialnega zaposlenega.

Ne pozabite, da je spremno pismo odlična priložnost za ponazoritev vaših sposobnosti in zmožnosti,
primernih za delo, poleg tega pa poudarite svojo osebnost. Tudi če ne omenjate svojih osebnih
lastnosti, ostanejo v vašem pisnem izrazu. Oglejte si ta videoposnetek o tem, on how to write a
powerful cover letter kako napisati zmogljivo spremno pismo in si oglejte spodnji primer. Zakaj ne
poskusite zdaj?
Primer spremnega pisma
Opis zaposlitve: Iščemo izkušenega tekstopisa, da se pridruži naši ekipi. Če imate veliko oko za
ravnovesje, hitro razumevanje in lahko prilagodite glas blagovne znamke kateremu koli mediju,
potem je ta vloga prava za vas.
Odgovornosti:
• Pišite za komunikacijo z blagovnimi znamkami, vključno z oglasi, e-poštnimi sporočili,
dogodki, ciljnimi stranmi, videoposnetki, trženjem izdelkov in še več.
• V sodelovanju z drugimi ohranjati in razvijati glas naše blagovne znamke.
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•
•
•
•
•
•
•

Razvijte kopijo za interno komunikacijo, ki ustvarja navdušenje nad kulturo našega podjetja.
Delajte samostojno in dobro upravljajte svoj čas.
Močne spretnosti kopiranja: za lastno delo in za druge.
Zahteve:
portfelj vašega dela
Najmanj 5 let pisanja, idealno v agenciji
Močna pozornost do podrobnosti

Spremno pismo:
Anne Galindo
(123) 456-7890
anne.smith@email.com
January 23, 2018
Dear Hiring Manager:
There are least two less-than-obvious ways to improve your vocabulary (and by extension, your
copywriting skills): studying for the GRE and becoming a crossword puzzle enthusiast. I’ve done both
but for the purposes of this job application; I’d like to focus on the latter.
My grandmother was the best writer I’ve ever known. She wasn’t a professional writer, but she had a
gift and a love of writing was something we shared. It wasn’t until last year that I also took up her
love of crossword puzzles, and immediately saw how the two went hand in hand. Before long, I was
solving Monday through Wednesday puzzles in the New York Times, needing to look up words less
and less frequently as time passed. Soon, I was able to complete Thursday to Saturday, too.
Throughout this process, I could feel my stock of quips, rejoinders, and turns of phrase steadily
growing. Eventually, I worked up the courage to attempt the Sunday puzzles.
It was this courage that was the real turning point for me. In my current agency, I was already known
as a hard worker and creative spirit; my peer and manager evaluations had made this clear. But while
I felt confident in my abilities, I had never seen myself as particularly daring. Considering new
challenges and mastering each one along the way had given me a renewed sense of myself and
clarity about my chosen profession.
I began a career as a copywriter because I was skilled at finding combinations of words to fit a
thought or feeling. I’m continuing down that path because I’ve realized how I can shape and hone
that skill to reach new heights. I’d like copywriting at *** to be the next step in my journey.
All the best,
Anne Galindo
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Pisanje uradnih pisem in elektronske pošte
Formalna pisma in e-poštna sporočila so naslovljena na ljudi, ki jih ne poznamo osebno. Obstaja
veliko razlogov, zakaj bomo morda morali napisati uradno pismo ali e-pošto, kot je pritožba,
pošiljanje opravičila, dajanje ali povpraševanje po informacijah, prošnja za donacijo ali štipendijo itd.
Preden začnete pisati uradno pismo, je bistveno, da si zastavite nekaj vprašanj:
•
•
•
•

Na koga se nanašam?
Zakaj pišem? Kaj moram izraziti?
Kaj želim od njih?
Ali imam pred seboj vse potrebne informacije, kot so datumi, imena in naslovi, preden
začnem pisati?

Struktura uradnega pisma je zelo preprosta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaši lastni kontaktni podatki: polno ime, naslov in kontaktni podatki, napisani v levem
zgornjem kotu.
Kraj in datum, ko boste poslali pismo
Podatki o prejemniku prejemnika bodisi pod krajem in datumom ali v desnem zgornjem kotu.
Pozdrav: “Draga gospa Smith:” ali “Spoštovani gospod ali gospa:”
dejansko pismo s tremi glavnimi odstavki:
Uvod: zakaj pošljete to pismo?
Telo: kaj želite od te osebe?
Zaključek: ločilna fraza.
Zapiranje in podpis: uporabite ustrezen pozdrav, kot je »S spoštovanjem,«

Za več informacij o pisanju uradnega pisma si oglejte ta videoposnetek this video..
Vaše uradno pismo mora izgledati takole:
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Toda kaj se zgodi, ko moramo pisati uradno e-pošto? Danes je bolj običajno, da vzpostavimo stik z
institucijami prek interneta, zato moramo vedeti, kako jih ustrezno obravnavati. To je zelo preprosto:
sledite natančno enakim smernicam za uradni dopis, vendar prezrite naslov prejemnika in kraj ter
datum. Vaši osebni podatki se morajo prikazati na dnu, pod vašim podpisom. Oglejte si spodnje
primere:

Pisanje esejev
Mnogim študentom je grozno pisati eseje. Ne glede na to, ali je esej namenjen razredu, tekmovanju
ali štipendiji, je lahko naloga precejšnja, saj jo učenci zamislijo kot zelo težko besedilo. Vendar pa
obstaja sedem preprostih korakov, ki vam pomagajo, da opravite nalogo in jo razdelite na bolj
obvladljive dele:
• Določite temo. Razmislite o dokumentu, ki ga morate pripraviti: ali mora biti splošen pregled
teme ali konkretna analiza določene teme? Nato določite svoj namen: ali bo vaš esej
obveščen, prepričan, argument za ali proti nečemu? Ko je namen jasen, si vzemite čas za
raziskave o temah, ki so vam zanimive, ali o temi, ki ste jo že izbrali. Pridobite ideje, pridobite
informacije, pridobite podatke, ki bi vam lahko bili koristni za ponazoritev vaših točk.
• Skicirajte svoje ideje. Zapišite si svoje misli, ki vam bodo pomagale videti povezave med
vašimi idejami in jih organizirati. Narišite diagram, konceptualno karto ali shemo. Odcepitev
od glavne teme do bolj specifičnih idej in razvrščanje v ustrezne kategorije vam bo
omogočilo, da boste jasno videli povezave in vam bodo pomagali organizirati pisanje eseja.
• Zapišite si izjavo o tezi. Imeti naj bi dva dela: prvič, izjavo o temi; drugič, izjava točke. To ne
sme biti daljše od dveh ali treh stavkov.
• Napišite telo svojega eseja, razpravljajte, razlagajte ali opisujte svojo temo. Razdelite vsako
glavno idejo, ki ste jo skicirali prej, v ločene oddelke in sledite isti strukturi v vsakem odstavku
telesa:
• Začnite z uporabo ene od glavnih zamisli kot uvodni stavek, ki bo dala moč vsakemu odstavku
in bo ohranila vašo pozornost bralca.
• Nadaljujte s podpornimi idejami in navedite primere, ki podpirajo svoje argumente.
• Navedite relativne informacije, ki pomagajo povezati manjše ideje skupaj.
• Napišite zaključek: povzemite svoje ideje in zagotovite končno perspektivo. To ni ponavljanje
vaše izjave, ampak pregled vaših točk, poudarek na glavni ideji.
• Napišite uvod: Vedno je bolje, da ga pustimo za konec, saj boste imeli jasno znanje o svojem
delu. Z uvodom si oglejte bralčevo pozornost tako, da začnete s šokantnim stavkom, zgodbo,
citatom, kratkim dialogom ali zanimivim dejstvom. Ne pozabite dodati izjave teze v zadnjem
stavku svojega uvoda.
• Bodite pozorni na podrobnosti. Preverite večkrat, preverite slovnične napake ali napačno
črkovanje, preverite vrstni red odstavkov, poskrbite, da bodo smiselne in sledite skladni
strukturi. Preglejte navodila za vaš esej in se prepričajte, da jih boste upoštevali.

Učenje, kako napisati ustrezen esej, bo služilo študentom ne le med srednjimi šolskimi leti, temveč je
ključnega pomena tudi za sprejem v šole in prošnje za štipendije, ne da bi omenili, kako pogosto so v
univerzitetnem življenju. In this video, Tim Wilson na kratko in živahno razlaga, kako napisati dober
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esej, v katerem navede svoje argumente in brani svoje zamisli, da ne bi le dobil dobre ocene, temveč
tudi naredil vtis na bralca.
Pisanje poročil o strokovnih dejavnostih
Poročila so predstavitve preiskave in analize vprašanja, priporočanje ukrepov in dajanje predlogov za
izboljšanje. Poročila služijo zelo specifičnemu namenu in so naslovljena na določeno občinstvo, pri
čemer dajejo posebne informacije in dokaze o določenem vprašanju. Obstaja veliko vrst poročil,
odvisno od tega, ali je njihov predmet znanstveni, poslovni ali raziskovalni, vendar pa vsi sledijo
istemu strukturiranemu formatu, tako da je informacije lahko najti. Oglejmo si strukturo dobrega
poročila:
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Naslovna stran: kratek opis namena poročila. Vnesete lahko tudi svoje ime, datum in za koga
je poročilo napisano.
Referenčni pogoji: kratka razlaga, komu se obračate (občinstvo), vaš namen in uporabljene
metode. Lahko je v obliki podnaslova ali enega odstavka.
Povzetek (abstrakt): kratek opis vsebine poročila, ki zajema njegove cilje, odkritja in kakšne
ukrepe je treba izvesti. Dolžina naj bi bila pol strani, da bi se izognili podrobnostim ali
razpravi; samo poudarite glavne točke. Abstraktno je prva stvar, ki jo beremo; bralcu mora
zagotoviti jasen in koristen pregled vsebine dela.
Ključne besede: napišite med 5 in 10 besedami, ki prikazujejo glavno temo vašega poročila.
Vsebina: kazalo vsebine, v katerem so navedena poglavja skupaj s številkami strani.
Uvod: nastavite sceno za glavno telo. Podrobno pojasni cilje poročila; ugotovite katero koli
težavo ali omejitev, ki ste jo našli; opisati raziskovalne metode, parametre in zgodovino
ozadja.
Metode: navedite uporabljeno opremo, razložite uporabljene postopke, podajte ustrezne
informacije o materialih in virih, pojasnite morebitne težave in kako so spremenili prvotni
postopek.
Rezultati: povzemite rezultate preiskave z uporabo grafov za ponazoritev vaših podatkov.
Razprava: to je glavno besedilo vašega poročila, kjer morate dati dejstva in dokaze ter
analizirati svoje točke o tem vprašanju.
Zaključek: kratek pregled najpomembnejših točk vašega poročila. Poudarite tisto, kar menite,
da so osrednje ugotovitve.
dodatki: vse podporne informacije, ki ste jih uporabili med preiskavo.
Bibliografija: seznam vseh objavljenih virov, navedenih v vašem poročilu.
Priznanja: priznajte pomoč posameznikov ali organizacij, ki so posredovali informacije ali
pomoč.
Slovar tehničnih izrazov: abecedni seznam tehničnih izrazov s kratko definicijo.

This video Ta videoposnetek iz kanala YouTube Centra za angleški jezik Politehnične univerze v
Hongkongu daje splošno strukturo o tem, kako pisati akademska poročila.
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Socialno komuniciranje
Družbena komunikacija se nanaša na situacije, v katerih se pogovarjamo z drugimi. Spretnosti,
povezane s socialnim komuniciranjem, vključujejo:
•
•
•
•
•

Uporaba jezika za različne funkcije: zagotavljanje informacij, dvom, predlaganje, pogajanje
itd.
Začetek, spremljanje in končanje pogovorov.
Razumevanje skupnega znanja.
Uporaba spretnosti neverbalne komunikacije.
razumevanje implicitnega pomena in namenov drugih.

Organizacijska komunikacija
V vsakdanjem življenju se večinoma ukvarjamo s socialno komunikacijo. Danes je obvladovanje
socialnih komunikacijskih veščin ključnega pomena v timskem delu, da bi zagotovili dobro delovno
okolje in odnose med sodelavci. Organizacijska komunikacija se nanaša na vse komunikacijske
procese, ki se odvijajo med člani organizacije; je osnova za dobro delovanje vsake institucije, ki je
bistvena za izmenjavo informacij, ki bi lahko bile koristne pri sprejemanju odločitev. To sporočilo je
lahko:
•
•
•

• Naraščajoče in padajoče: odvisno od tega, ali je komunikacija narejena z vrha hierarhije, to
je od direktorjev do delavcev; ali obratno.
• Horizontalno: med sodelavci z enakim položajem.
• Formalno nasproti neformalnemu: odvisno od tega, ali poteka znotraj ali zunaj okvirov, ki
jih je ustanovila institucija.

Glavni cilji notranje ali organizacijske komunikacije so zagotoviti, da bodo odgovorni v podjetju imeli
resnično znanje o delovnem okolju svojih zaposlenih; obveščati, usklajevati in motivirati vse delavce
za skupni projekt. Komunikacija med člani institucije je bistvena za njeno učinkovitost, zato je
pomembno, da se naučite komunicirati s partnerji in sodelavci.
Tukaj je Dekalog za medosebno organizacijsko komuniciranje
• Vedno iščite povratne informacije: ne dajte mu samoumevno, da je bilo to, kar ste poskušali
komunicirati, dobro razumljeno, postavljati vprašanja, poskrbeti, da so dobili sporočilo.
• Upoštevajte dejstva: bolj je konstruktivno govoriti o dejstvih iz objektivnih virov, kot pa o
interpretacijah, ki so vedno subjektivne.
• Vedno se sklicujte na konkretno: uporabite najbolj konkretne besede, da pogovore
spremenite v vire razumevanja.
• Poskusite doseči dogovore: osredotočite svojo pozornost na točko, ki jo imate skupaj s
prejemnikom, ne izgubljajte časa in energije, ko se prepirate o tistih točkah, kjer se ne
strinjate.
• Ko se pogovor konča, povzemite obravnavane teme in dogovorjene zaključke.
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• Izberite najprimernejšo vrsto sporočila in sredstva za vsako komunikacijo: razmislite o tem,
kaj potrebujete za komuniciranje, kaj želite posredovati in kako boste izrazili svojo potrebo.
• Zavedajte se moči besed: ne opisujejo samo realnosti, ampak jo ustvarjajo. Besede
spreminjajo način, kako čutimo svet, na primer, ni enako, kot da bi ga naročili; ni enako kriviti
osebo kot določeno vedenje v določenem trenutku.
• Vadite aktivno poslušanje: pozorno poslušajte, kako pravi vaš sogovornik, govorite le, ko ste
prepričani, da ste razumeli njihovo sporočilo. Vzemite trenutek tišine, da bi razmislili o tem,
kaj je druga oseba rekla in izdelala svoj odgovor.
• Vsakič, ko lahko, prosite za dovoljenje, preden izrazite svoje mnenje o vedenju ali odnosu
nekoga.
• Da bi se izognili neuporabnim argumentom, ne pozabite, da je vsako stališče le eno izmed
mnogih. Vsak način reševanja problema je le eden izmed mnogih.

Komuniciranje v socialnih omrežjih

Estonsko podjetje Dreamgrow nam ponuja 15 najbolj priljubljenih spletnih mest za socialno
mreženje. Poznaš vse?
Vsi vemo, kaj so socialne mreže, vendar je vprašanje: ali jih pravilno uporabljamo? Če želite
odgovoriti na to vprašanje, si poglejte, kaj so socialni mediji v tem članku Daniel Nations, objavljenem
v Lifewire.com. Po branju članka razmišljajte o prednostih in slabostih socialnega mreženja. Ali se
nanašajo na te analize these, ki jih je analizirala Elise Moreau? Kako se počutite, ko gledate na
delovna mesta drugih? Preberite ta članek the reflection of our lives on social media o refleksiji
našega življenja na družabnih medijih in razmislite o vtisu, ki ga dobite od drugih, in o vtisu, ki ga
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lahko dajete drugim o vašem življenju. Končno, ste odvisnik od socialnih medijev? Preberite ta this
article članek Leslie Walker in razmislite o lastni uporabi socialnih omrežij.
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Socialne spretnosti
Z njimi so povezane tudi socialne veščine
•
•
•
•

Medosebne veščine kot socialne veščine in obvladovanje avtoritete
Organizacijske spretnosti, kot so osebna organizacija in sposobnost naročanja ter določanja
prednostnih nalog
Analitične spretnosti, kot so sposobnost presojanja, upravljanje časa ali reševanje problemov
Osebne spretnosti, kot so vpogled, motivacija, zaupanje, zanesljivost in zdravstvena zavest

Socialne veščine se lahko dejansko učijo in študije so opredelile številne najboljše prakse za njihovo
poučevanje. Z dajanjem prednosti socialnim veščinam lahko organizacije spodbujajo uspeh, rast in
večjo donosnost naložb v usposabljanje.
Oseba, ki ima socialne veščine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je ustvarjalna, domiselna, umetniška
Isetično
Je natančen in se zaveda podrobnosti
Je uporabnik / naročnik
ima dobre medosebne spretnosti
Urejanje / predstavitevizobraževanja
ima komunikacijske spretnosti (tudi v tujih jezikih, če je uporabno)
Ima sposobnost za timsko delo
Lahko išče, organizira in sintetizira
Lahko analye (oceni, oceni, kritika, test)
Lahko pojasni (brani, zagovarja, upraviči)

Kako usposobiti socialne veščine
Trener mora motivirati učence, da bi okrepil sporočilo tečaja in poudaril točke, ki bi jih učenec moral
prenesti v njihovo resnično življenje, pa tudi zagotoviti konkretne primere vedenja, ki ga trener
poskuša naučiti. Da bi učenci obvladali spretnost, je ključno oblikovati priložnosti za prakso. Obstaja
pomembna raziskava, ki podpira idejo, da je vsebina, ki izkorišča možganski emocionalni sistem
razmišljanja, boljši gonilnik vedenja kot abstraktne analitične informacije, kot so grafi, grafikoni in
statistike, ki gre skozi kognitivni sistem razmišljanja možganov. Vsebina usposabljanja mora biti čim
bolj čustvena ali osebna. Z uporabo definicij, predlaganih korakov in ilustracij, kako uporabiti
spretnost, je treba pritegniti učenčeve izkušnje ali čustveno razmišljanje. Ne glede na izbrane socialne
medije - izmenjavo primerov ali forum in ne glede na metodo, ki se uporablja - učenje na osnovi
scenarijev ali interaktivni pripovedni profil, se mora trener spomniti - poskuša spremeniti vedenje
učenca.
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Usposabljanje za socialne veščine mora vključevati delovno etiko, komunikacijske spretnosti,
pozitiven odnos, sposobnost učinkovitega upravljanja časa, spretnosti reševanja problemov,
prožnosti, sprejemanja kritik in zaupanja. Trener mora ovrednotiti socialne veščine učencev in dati
premišljene povratne informacije o svojih prednostih in slabostih. Po drugi strani pa mora biti trener
pripravljen dati povratne informacije o razvoju udeležencev, kritizirati, če niso pravilno opravili vaje,
ponuditi alternativo in dati učencu priložnost, da ponovno izvede vajo, da bi dokazala izboljšanje
spretnosti.
V nadaljevanju bomo podali nekaj predlogov o tem, kako je mogoče v vsakodnevnem urjenju
usposabljati in spodbujati razvoj posebnih socialnih veščin.
Je ustvarjalna, domiselna, umetniška
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti, je ustvarjalna, inovativna in prenosljiva metoda
•
•

Usposabljanje tehnik ustvarjalnosti
Usposabljanje v zaprtih prostorih in na prostem za uporabo najboljših tehnik in prenos
rezultatov v stroko

Ustvarjalnost je ključna kompetenca in ključna sestavina enačbe za inovacije. Ustvarjalnost zahteva
razmišljanje celih možganov; domišljija desnih možganov, umetnost in intuicija, plus logika na levi
možgani in načrtovanje.
Usposabljanje za razvoj veščin ustvarjalnosti in inovacij lahko vključuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tehnike in metode, ki izhajajo iz poslovanja, umetnosti, znanosti in oblikovanja.
Vaje, zasnovane tako, da vplivajo na premike v dojemanju, in pomagajo ljudem, da se
prebijejo iz tradicionalnih miselnih vzorcev in ponovno oblikujejo svoj pogled na svet
Odkrivanje stilov ustvarjalnosti in inovativnosti
Kako ustvariti, analizirati, ovrednotiti in izvajati ideje
Razviti kritično mišljenje in strateške sposobnosti odločanja.
Kako učinkovito sodelovati
Kako v svoje ideje vpisati druge
Upravljanje procesov ustvarjalnosti in inovativnosti
Oblikovanje in izvajanje sej za reševanje problemov

Je etična
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti, je osnovno razumevanje točnosti etičnih načel
•
•
•

Etika odgovornosti
Učinkoviti ukrepi
Trajnost

Etika se nanaša na prepoznavanje etičnih dilem, razumevanje posledic in ustrezno obnašanje. Etika je
integrirana kot kvalifikacija socialnih veščin, da bi razvila etične zmožnosti - da lahko vedno ve, kako
sprejeti prave odločitve in jih upravičiti.
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Programi usposabljanja za etiko bi lahko oblikovali tako, da bi razvili znanje posameznikov o tem,
kako rešiti etična vprašanja, s katerimi se srečujejo, in pomagati pri izvajanju struktur, ki podpirajo
etično kulturo.
Izobraževalci, ki so usposobljeni za izobraževanje, etično teorijo, institucionalni razvoj in psihologijo,
bi lahko v usposabljanje vključili teme kot so:
•
•
•
•
•
•
•
•

Razvijanje znanja in razumevanje etičnih usmeritev in teorij
Moralna vprašanja, konflikti in odgovornosti
Moralne vrednote in pragi
Prepoznavanje posebnih moralnih vidikov situacije
Pridobitev moralnega poguma
Kako ravnati z moralnimi vprašanji in konflikti
Komunicirati moralno razumevanje
Povečanje občutka lastništva in zavezanosti etični kulturi in strukturam organizacije (osebe)

Is precise and aware of details
Je natančen in se zaveda podrobnosti Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti, je osnovno
razumevanje in posledice natančnih in zavednih podrobnosti
•
•
•
•

Tehnike nadzora usposabljanja
Analiza, identifikacija in opredelitev zahtev
Analiza tveganja / SWOT analiza
Ozaveščanje o kontekstu

Če pomislimo na osebo, ki je natančna, jo opisujemo kot podrobno usmerjene, točne, dokončne in
natančne. Natančna oseba mora skrbno spremljati podrobnosti.
To vrsto spretnosti je treba razmejiti glede na področje usposabljanja, saj so lahko posamezniki na
nekaterih področjih zelo natančni in se zavedajo podrobnosti, v drugih pa ne. Ne smemo pozabiti, da
natančnost zahteva veliko koncentracije, zato lahko delovno okolje vpliva nanj. Če hočemo biti
natančni, moramo vedeti, kakšni so cilji, v kolikšni meri je treba doseči natančnost.
Je usmerjen na uporabnika / kupca
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti, je temeljno razumevanje življenjskega sveta uporabnikov,
kako ravnati s strankami s posebnimi potrebami, kako uporabljati ali ustvarjati inovacije glede na
potrebe posameznih ranljivih skupin, kako preoblikovati izkušnje prostovoljstva v družbeno
dejavnost, kako sodelovati s skupnostmi
•
•
•
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Transdisciplinarni pristop
Analiziranje in razumevanje potreb uporabnikov
Prepoznavanje problemov življenjskega sveta uporabnikov

Ko se dosledno in celovito približujemo uporabnikom, usmerjenost enako zajema strateške, kulturne in
vedenjske vidike ter operativne in metodološke dejavnike.

Usposabljanje za izboljšanje usmerjenosti uporabnikov mora vključevati naslednje korake:
•
•
•
•
•

Razvijanje koncepta orientacije uporabnika
Določanje profila uporabnikov, njihovih potreb in pričakovanj
Opredelitev različnih načinov in situacij interakcije: vmesniške delavnice za izboljšanje
notranjega sodelovanja, telefonske stike, e-pošta, prodaja itd.
Izvajanje, kako določiti potrebe uporabnika. Situacije je treba realistično opisati, da bodo
lahko udeleženci enostavno vstopili v dele
Razvijanje in testiranje instrumentov za redne preglede statusa uporabnikov

Ima dobre medosebne sposobnosti
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti, so medosebne spretnosti
•
•
•

Kako komunicirati z drugimi
zaupanje in naša sposobnost poslušanja in razumevanja
Reševanje problemov, odločanje in osebno upravljanje stresa

Učinkovite medosebne veščine izboljšujejo načine komunikacije in ravnanja z ljudmi / sodelavci na
vseh ravneh.
Te vrste spretnosti vključujejo tudi čustveno inteligenco, zaupanje, sposobnost poslušanja in
razumevanja, pripravljenost za interakcijo. Druge medosebne veščine so reševanje problemov,
odločanje ter upravljanje časa in stresa. Ljudje z visoko stopnjo medosebnih veščin imajo veliko
verjetnost za uspeh.
Za povečanje medosebnih spretnosti učencev usposabljanje vključuje naslednje teme: načine, kako
izboljšati učinkovitost komunikacije in zmanjšati nesporazume; pomen aktivnega poslušanja; veščine
asertivnosti; razumevanje in vrednotenje razlik; kako učinkovito prenesti; konstruktivno
obravnavanje kritike; odločanje, reševanje problemov; oblikovanje akcijskega načrta za prihodnost.
Je zmožnost moderiranja / predstavitve
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti, je predstavitev in zmožnosti moderiranja
•
•

Predstavitev ciljne skupine
Metode in tehnike moderiranja

Govorjenje in predstavljanje je še en način za začetek pogovorov in vzpostavljanje odnosov.
Sposobnosti predstavitve in moderiranja se lahko zelo enostavno naučijo v različnih delavnicah. Te
delavnice naj bi zagotovile glavne korake pri pripravi predstavitve, pomagale pripravnikom, da si
zastavijo cilje predstavitve, načrtujejo vizualne pripomočke in predvsem predstavijo predstavitev,
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premagajo tresenje in prepričajo občinstvo. To znanje bo udeležencem pomagalo obvladati
vsakodnevne pogajanja in probleme z drugimi.

Lahko komunicira (tudi v tujih jezikih, če je uporabno)
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti:
•
•
•
•

Samoocenjevanje: komunikacijske spretnosti
kritična vloga odnosa
Obravnavanje konfliktov
Učinkovito upravljanje pričakovanj

Učinkovita komunikacija združuje vrsto spretnosti, vključno z neverbalno komunikacijo, pozornim
poslušanjem, zmožnostjo obvladovanja stresa in številnimi drugimi. Učinkovita komunikacija je več
kot le izmenjava informacij; gre tudi za razumevanje čustev za informacijami. Učinkovita
komunikacija lahko izboljša odnose na delovnem mestu in v družabnih razmerah s poglabljanjem
povezav z drugimi in izboljšanjem timskega dela, odločanja in reševanja problemov. Učinkovita
komunikacija bo vodila do močnega timskega dela in sposobnosti za sodelovanje z drugimi ter za
doseganje ciljev.
Danes obstaja veliko možnosti, ki segajo od osebnega, ki je še vedno najučinkovitejša oblika
komunikacije, telefoniranja, elektronske pošte na spletne forume in socialne medije. Izobraževalci
morajo zagotoviti, da se učenci zavedajo orodij IT, ki so jim na voljo, in kako jih učinkovito uporabljati.
Usposabljanje komunikacijskih veščin bi moralo vključevati elemente, kot so analiziranje lastne
delovne / življenjske situacije na podlagi komunikacijskih potreb in pričakovanj, razlikovanje med
komunikacijskimi stilskimi preferencami, da bi bolje razumeli in vplivali na druge, kako se pravilno
predstaviti, kako narediti smiseln stik z očmi, kako začeti in vzdržujte pogovore, kako komunicirati z
vsemi vrstami ljudi, kako dati uspešen intervju, upravljati odnose in sčasoma vstati in se z avtoriteto
in samozavestjo lotiti žive publike.
Učenci se morajo naučiti ustvarjati odnos, zaupanje in spoštovanje. Izobraževalci morajo zagotoviti
smernice za izboljšanje šibkih področij in povečanje moči, pri čemer je treba posebej poudariti
pomen govorice telesa. Učenci bi morali vedeti, kako svoje točke prenašati v različnih
komunikacijskih kontekstih, da bi pravilno zbrali misli, zagotovili hitre in učinkovite odgovore, torej
pomen dobrega poznavanja teme, o kateri se razpravlja.
Poleg pomembnosti, da imajo posamezniki dobre komunikacijske sposobnosti v svojem maternem
jeziku, bo visoka dodana vrednost, če bodo sposobni komunicirati v tujih jezikih, kar jim bo
omogočilo, da se brez težav srečujejo na mednarodni ravni ali delajo v tujini.

Lahko dela v ekipi
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti, je timsko delo
•
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Sodelovanje v skupinah

•
•

Vloge in naloge v skupinah
Upravljanje konfliktov

Vloga skupin v podjetjih in organizacijah je zdaj priznana kot ključni dejavnik pri izpolnjevanju ciljev in
ciljev. Toda preprosto združevanje skupine visoko usposobljenih ljudi in nato njihovo prepustitev ne
bo vedno prineslo pričakovanih rezultatov. Vsak član ekipe mora priznati svojo vlogo pri ustvarjanju
timskega uspeha.
Usposabljanje raziskuje prave značilnosti ekipe in njene infrastrukture, da lahko člani tima sami
izkoristijo prednosti in talente ekipe, vidike učinkovitega timskega dela in kako delati skozi težave, ko
ekipa razvija svoje kompetence.
Učenci bi morali vedeti, kako prepoznati ključne značilnosti ekipe, katalizatorje in ovire za
sinergistično delo v skupini, ovrednotiti okolje, v katerem mora delovati skupina, določiti svoje
prednosti in talente v ekipi, opisati svojo prednostno vlogo, delati v ekipi in oblikovati tiste dejavnike,
ki so ključni za uspeh ekipe in se osredotočajo na načrtovanje prihodnje naloge. Učenci bi morali biti
sposobni prispevati k visoko učinkovitim sestankom skupine, ne glede na to, ali je to član ekipe ali
vodja skupine / projektni vodja ter pozitivno upravljati z viri možnih konfliktnih situacij.
Obstaja veliko načinov za usposabljanje skupinskega dela. Dober primer, ki prikazuje prednosti
timskega dela, so tako imenovane NASA igre (Izgubljeno na morju, Izgubljeno v puščavi, Na Luni). Te
vaje so primerne tudi za predhodne predmete kot so natančnost, analitično razmišljanje in
organiziranje ter sinteza.
Lahko išče, organizira in sintetizira
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti za osnove znanstvenega dela
•
•
•

Raziskovanje metod in sistemov
Prenos uporabe metod
Razvoj konceptov za izvajanje

Pomembno je vedeti, kako poiskati specifične informacije, opredeliti merila za strukturiranje in
organiziranje teh informacij glede na lastne potrebe in kar je najpomembneje, da pripravimo skladne
sklepe. Obstaja več dejavnikov, ki v zvezi s tem prispevajo k dobrim znanjem. Vsak od njih je
bistvenega pomena za najučinkovitejšo uporabo dragocenega časa. Skupaj bodo pomagali učencem
ustvariti trdne temelje za izboljšanje njihove uspešnosti in doseganje svojih ciljev. Usposabljanje na
tem področju mora biti usmerjeno v doseganje naslednjih učnih rezultatov: Pripravniki morajo
pregledati in gojiti osnovne elemente, da bi postali uspešen učenec:
•
•
•
•
•
•
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Poznavanje - priklic določenih podatkov iz spomina
Razumevanje - razumevanje pojmov v lastnih besedah
Uporaba - ustrezno uporabiti koncepte v novih situacijah
Analiziranje - razumevanje odnosov med idejami
Sintetiziranje - povezovanje vseh elementov v celovito celoto
Vrednotenje - oblikovanje mnenja in utemeljitev z prepričljivimi argumenti

Lahko analizira (oceni, oceni, kritiko, test)
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti, je sposobnost analize problemov
•
•
•

Metode reševanja problemov
SWOT analize
metode vrednotenja in testiranja

V bistvu je analitična veščina vizualizirati določeno situacijo, nalogo, projekt ali vprašanje iz več zornih
kotov, da bi ga razčlenili na manjše korake. V našem vsakodnevnem življenju, ne glede na to, ali je to
uradno, osebno ali socialno, se moramo spopasti s težavami. Nekatere situacije so zapletene, kar
vzame mir uma, ker se naši možgani zaljubijo v to, kako najbolje ravnati s takšnim stanjem. Tu
pomagajo analitične veščine. Usposabljanje bi moralo jasno določiti glavni namen za analizo vsake
situacije - spoznati temeljni (-e) vzrok (-i) problema, napovedati vpliv in načrtovati strategijo
korektivnih / preventivnih ukrepov.
Spodaj so različne situacije, v katerih so naše analitične sposobnosti potrebne:
Naslednja struktura predlaga metodo za razvoj teh analitičnih spretnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

določiti cilje raziskave; to bo pomagalo organizirati informacije in usmeriti analizo
Povzemite veliko količino podatkov
Analizirajte „kvantitativne“ informacije: npr. uvrstitve, ocene in statistike. Ločeno, tabelarno
in kategoriziranoinformacijo
Analizirajte »kvalitativne« informacije: v tej fazi je treba rezultate primerjati glede na
raziskovalne cilje, informacije pa je treba razvrstiti v skladu z določenimi standardi.
Dodelitev velikega projekta
Nakup
Reševanje tehničnega vprašanja
Obravnavanje sporov
v poročilu pripravi sklepe in priporočila
Poročajte o rezultatih: poročanje o rezultatih lahko ima različne oblike, kot to zahtevajo
raziskovalni cilji. To je lahko pisno ali ustno poročilo, javna predstavitev itd.

Lahko pojasni (brani, zagovarja, upraviči)
Glavna vsebina, ki jo je treba usposobiti:
•
•
•

Komunikacijsko usposabljanje
Tehnike argumentiranja
Prepričajte strategije

Ljudje z zgodovino, da nimajo svojih misli in čustev, ki jih vrednotijo drugi, so nagnjeni k
opravičevanju, zagovarjanju, obrambi in razlaganju vsake stvari, ki jo mislijo in čutijo. Sposobnost, da
razložimo, zagovarjamo, zagovarjamo in utemeljujemo določeno perspektivo ali stališče, je ključna
veščina. Namen razlage je, da drugi razumejo določeno idejo, vodi od znanega do neznanega,
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pomaga učencu, da asimilira in prilagodi nove informacije ali izkušnje. Pojasnila izpolnjujejo dva cilja:
(1) uvajanje novih tem, s tem da se poda ozadje o njegovi uporabnosti in uporabi: (2) opisati predmet
na preprost, popoln in razumljiv način. Dobro poznavanje te spretnosti bo imelo za posledico boljšo
komunikacijo znotraj lastne ekipe.
Strokovnjak, ki je sposoben podati ustrezna pojasnila v zvezi z določenimi temami, mora biti
prepričan, da so njihova pojasnila jasna, kontinuirana. Da bi bila vsebina razlage relevantna, mora
imeti ustrezne začetne in zaključne izjave, ki po mnenju občinstva pokrivajo bistvene točke.
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Glavna orodja IKT
Programska oprema za Office (Word, Excel, Powerpoint)
Officeova programska oprema je zbirka izdelkov, ki jih je razvila družba Microsoft Corporation in
vključuje Microsoft Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint in Outlook. Vsak program ima
drugačen namen in je združljiv z drugimi programi, vključenimi v paket. Skupina programov je
združljiva z operacijskim sistemom Windows in Macintosh. Microsoft Office je najpogostejša oblika
programske opreme, ki se uporablja v zahodnem svetu.
Microsoft Word
Microsoft Word je programska oprema za obdelavo besedil, ki jo lahko uporabite po nakupu celotnih
paketov zbirke Microsoft Office.
Microsoft Word pomaga upravljati uradna dela vsakdanjega življenja. Microsoft Word je najbolj
produktivna aplikacija v katerem koli računalniku, v katerem lahko študentje ustvarijo šolske projekte
in strokovnjaki lahko uporabijo za ustvarjanje dokumentov na delovnem mestu.
Microsoft Word se uporablja za ustvarjanje različnih vrst uradnih dokumentov, ki jih lahko natisnete
in objavite. Ko odprete Microsoft Word, vsebuje privzeti dokument, kot je papir. Ta dokument se
uporablja za tipkanje in pisanje karkoli želite. Pri tem lahko uporabite položaj kazalca in funkcije za
oblikovanje in profesionalno poravnavo dokumenta. Obstajajo različne privzete predloge, ki vam
pomagajo pri ustvarjanju dokumenta Microsoft Word.
Več o Microsoft Word-u lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=S-nHYzK-BVg&ab_channel=TechnologyforTeachersandStudents
Microsoft Excel
Microsoft Excel je program za preglednice, vključen v zbirko aplikacij Microsoft Office. Preglednice
predstavljajo tabele vrednosti, razvrščene v vrstice in stolpce, s katerimi se lahko matematično
manipulira z uporabo osnovnih in kompleksnih aritmetičnih operacij in funkcij.
Poleg standardnih funkcij za preglednice ponuja Excel tudi programsko podporo preko
Microsoftovega Visual Basic za aplikacije (VBA), zmožnosti dostopa do podatkov iz zunanjih virov prek
Microsoftovega dinamičnega izmenjave podatkov (DDE) ter obsežnih zmožnosti grafičnega in
grafičnega prikaza.
Več o Microsoft Excelu lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=rwbho0CgEAE&ab_channel=TechnologyforTeachersandStudent
s
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Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint PowerPoint je predstavitveni program, ki ga je razvil Microsoft. Vključena je v
standardni zbirki Office skupaj z Microsoft Wordom in Excelom. Programska oprema omogoča
uporabnikom, da ustvarijo vse, od osnovnih diaprojekcij do kompleksnih predstavitev.
PowerPoint se pogosto uporablja za ustvarjanje poslovnih predstavitev, lahko pa se uporablja tudi za
izobraževalne ali neformalne namene. Predstavitve so sestavljene iz diapozitivov, ki lahko vsebujejo
besedilo, slike in druge medije, kot so zvočni posnetki in filmi. Zvočni učinki in animirani prehodi so
lahko vključeni tudi, da bi predstavitvi ponudili dodatno privlačnost. Vendar pa bo prekomerna
uporaba zvočnih učinkov in prehodov verjetno naredila več za motnjo vašega občinstva kot za
privabljanje njihove pozornosti. (Da, vsi smo slišali, kako avto škripi hrup dovolj časa za eno življenje.)
Večina PowerPointovih predstavitev je ustvarjena iz predloge, ki vključuje barvo ozadja ali sliko,
standardno pisavo in izbiro več postavitev diapozitivov. Spremembe predloge se lahko shranijo na
"glavni drsnik", ki shranjuje glavno temo diapozitiva, uporabljeno v predstavitvi. Ko so spremembe na
glavnem diapozitivu, na primer pri izbiri nove slike ozadja, se spremembe prenesejo na vse druge
diapozitive. To ohranja enoten pogled med vsemi diapozitivi v predstavitvi.
Pri predstavitvi PowerPointove predstavitve se lahko vodja odloči, da se diapozitivi spremenijo v
vnaprej določenih intervalih ali pa se odločijo za ročni nadzor pretoka. To lahko storite z miško,
tipkovnico ali daljinskim upravljalnikom. Pretok predstavitve se lahko dodatno prilagodi tako, da
obremenitve diapozitivov v celoti ali eno kroglo naenkrat. Na primer, če ima voditelj več strani z
oznakami, se lahko prikažejo posamezne točke, ko klikne miško. To omogoča več interaktivnosti z
občinstvom in prinaša večjo osredotočenost na vsako točko.
PowerPoint predstavitve lahko ustvarite in si jih ogledate s programom Microsoft PowerPoint. Lahko
jih tudi uvozite in izvozite z Apple Keynote, Appleovim predstavitvenim programom za platformo
Macintosh. Ker večina ljudi ne želi gledati predstavitev na prenosnem računalniku, so predstavitve
PowerPointa pogosto prikazane s projektorjem. Če torej pripravljate PowerPointovo predstavitev za
polno sobo, se prepričajte, da imate pravilno grafično kartico.
Več o Microsoft PowerPointu lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=XF34Wu6qWU&ab_channel=TechnologyforTeachersandStudents

Socialne mreže (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, povezane)
Socialno omrežje je spletno mesto, ki ljudem s podobnimi interesi omogoča, da se združijo in
izmenjujejo informacije, fotografije in videoposnetke.
Ljudje, ki se ukvarjajo s socialnimi mrežami, lahko to počnejo kot osebno ali poslovno pot. Tisti, ki
sodelujejo na spletnih mestih socialnih omrežij kot osebni podvig, sodelujejo z uporabo različnih oblik
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medijev, da bi razpravljali o svojih življenjih in interesih. Najbolj priljubljena socialna omrežja za to
vrsto znane interakcije so Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ali drugi.
Več o družabnih omrežjih lahko izveste tako, da kliknete to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=-tdFvJLw2UQ&ab_channel=NeilPatel
Facebook
Facebook je priljubljena spletna stran za socialno mreženje, ki registriranim uporabnikom omogoča
ustvarjanje profilov, nalaganje fotografij in videov, pošiljanje sporočil in ohranjanje stikov s prijatelji,
družino in sodelavci.
Spletno mesto, ki je na voljo v 37 različnih jezikih, vključuje javne funkcije, kot so:
Marketplace - omogoča članom, da objavljajo, berejo in odgovarjajo na klasificirane oglase.
Skupine - omogočajo članom, ki imajo skupne interese, da se najdejo in sodelujejo.
Dogodki - članom omogočajo objavo dogodka, povabijo goste in spremljajo, kdo se namerava
udeležiti dogodka.
Strani - članom omogočajo ustvarjanje in promocijo javne strani, zgrajene okoli določene teme.
Tehnologija prisotnosti - omogoča članom, da vidijo, kateri stiki so na zvezi in klepetajo.
V osebnem profilu vsakega člana je več ključnih omrežnih komponent. Najbolj priljubljena je verjetno
zid, ki je v bistvu virtualna oglasna deska. Sporočila na zidu člana so lahko besedilo, video ali
fotografije. Druga priljubljena komponenta je virtualni foto album. Fotografije lahko prenesete z
namizja ali neposredno iz fotoaparata pametnega telefona. Količina ni omejena, vendar bo osebje
Facebooka odstranilo neprimerne ali avtorsko zaščitene slike. Interaktivna funkcija albuma omogoča,
da stiki članov (ki se imenujejo generično imenovani »prijatelji«) komentirajo fotografije drugih in
identificirajo (označujejo) osebe na fotografijah. Druga priljubljena komponenta profila je
posodobitev statusa, funkcija za mikro-bloganje, ki članom omogoča, da svojim prijateljem
predvajajo kratke objave, podobne Twitterju. Vse interakcije so objavljene v novicah, ki se v realnem
času razdelijo prijateljem člana.
Facebook svojim članom ponuja vrsto možnosti zasebnosti. Član lahko vse svoje komunikacije naredi
vidnim vsem, lahko blokira določene povezave ali pa vse svoje komunikacije ohrani zasebno. Člani se
lahko odločijo, ali jih je mogoče iskati, ali se odločijo, kateri deli njihovega profila so javni, ali se
odločijo, kaj ne bodo objavili v svojih novicah, in določijo, kdo lahko vidi njihove objave. Za člane, ki
želijo uporabiti Facebook za zasebno komunikacijo, obstaja funkcija sporočila, ki je zelo podobna epošti.
Več o Facebooku lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=fGcHOcj1SQA&ab_channel=Techboomers
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Twitter
Twitter je brezplačna storitev mikroblogov v družabnih omrežjih, ki registriranim članom omogoča
oddajanje kratkih objav, imenovanih tweets. Člani Twitterja lahko oddajajo tweet-ove in spremljajo
tweete drugih uporabnikov z uporabo več platform in naprav. Tweete in odgovore na tweete lahko
pošljete z besedilnim sporočilom mobilnega telefona, namiznim odjemalcem ali z objavo na spletni
strani Twitter.com.
Privzete nastavitve za Twitter so javne. Za razliko od Facebooka ali LinkedIna, kjer morajo člani
odobriti socialne povezave, lahko kdorkoli sledi na publicTwitter. Če želite vtkati tweet-ove v nit
pogovora ali jih povezati s splošno temo, lahko člani ključni besedi v objavo dodajo hashtags.
Hashtag, ki deluje kot meta oznaka, je izražen kot #keyword.
Tweeti, ki lahko vključujejo hiperpovezave, so omejeni na 140 znakov, zaradi omejitev sistema za
pošiljanje storitev SMS s storitvijo kratkih sporočil (SMS) storitve Twitter. Ker se lahko tweeti
dostavljajo spremljevalcem v realnem času, se zdi, da so uporabnikom začetnikom lahko takojšnja
sporočila. Toda za razliko od IM-jev, ki izginejo, ko uporabnik zapre aplikacijo, so tweeti objavljeni
tudi na spletnem mestu Twitter. Trajne so, jih je mogoče iskati in so javne. Vsakdo lahko išče po
Twitterju na Twitterju, ne glede na to, ali je član ali ne.
Tukaj je primer, kako lahko vi, kot IT pro, uporabljate Twitter:
Recimo, da vas zanima več o računalništvu v oblaku. Prvič, lahko iščete Twitter, da vidite, ali kdo
govori (tweeting) o računalništvu v oblaku. Hitro iskanje razkriva, da veliko članov Twitterja govori o
računalništvu v oblaku.
Zdaj lahko naredite nekaj od tega. Lahko preprosto spremljate računalništvo v oblaku tako, da vsak
dan povrnete in iščete Twitter (ne zelo učinkovito - vendar učinkovito) ali pa se pridružite storitvi
Twitter in spremljate ljudi, ki so objavili tweets, ki ujamejo vaše zanimanje. Kot član Twitterja lahko
objavljate lastne tweete ali pa ostajate sledilec in skrivate.
Twitter uporablja odprtokodni spletni okvir, imenovan Ruby on Rails (RoR). API je odprt in na voljo
razvijalcem aplikacij.
Več o Twitterju lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=5jWNpLvdocU&ab_channel=Techboomers
Instagram
Instagram je brezplačna spletna aplikacija za delitev fotografij in platforma za socialno omrežje, ki jo
je Facebook pridobil leta 2012.
Instagram uporabnikom omogoča urejanje in nalaganje fotografij in kratkih videoposnetkov prek
mobilne aplikacije. Uporabniki lahko dodajo napis za vsako od svojih objav in uporabljajo indeksne
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oznake in geografske oznake, ki temeljijo na lokaciji, da indeksirajo te objave in jih poiščejo drugi
uporabniki v aplikaciji. Vsak prispevek uporabnika se prikaže na vireh svojih Instagramov, ki jih lahko
spremljajo tudi uporabniki, kadar so označeni z uporabo oznak ali geografskih oznak.
Uporabniki imajo tudi možnost, da svoj profil označijo kot zasebnega, tako da si lahko samo njihovi
spremljevalci ogledajo njihove objave. Kot pri drugih platformah za družabno mreženje, lahko
uporabniki Instagram-a všeč, komentirajo in zaznamujejo druga delovna mesta ter pošiljajo zasebna
sporočila prijateljem prek funkcije Instagram Direct. Fotografije lahko delite z enim ali več drugimi
spletnimi mesti v družabnih medijih - vključno s storitvami Twitter, Facebook in Tumblr - z enim
klikom.
Instagram ni samo orodje za posameznike, ampak tudi za podjetja. Aplikacija za izmenjavo fotografij
podjetjem ponuja priložnost, da ustanovijo brezplačen poslovni račun za promocijo svoje blagovne
znamke in izdelkov. Podjetja s poslovnimi računi imajo dostop do meritev brezplačnega sodelovanja
in prikazov. Glede na Instagramovo spletno stran več kot milijon oglaševalcev po vsem svetu
uporablja Instagram za izmenjavo zgodb in poslovne rezultate. Poleg tega 60% ljudi pravi, da v
aplikaciji odkrivajo nove izdelke.
Več o Instagram lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=SdCfsQXpqy0&ab_channel=FiveMinuteSocialMedia
Youtube
YouTube je storitev souporabe videoposnetkov, ki uporabnikom omogoča gledanje videoposnetkov,
ki so jih objavili drugi uporabniki, in prenos lastnih videoposnetkov. Storitev se je začela kot
neodvisna spletna stran leta 2005 in jo je kupil v Googlu 2006. Videoposnetki, ki so bili naloženi v
YouTube, se lahko prikažejo na spletnem mestu YouTube in se lahko objavijo tudi na drugih spletnih
mestih, čeprav so datoteke na strežniku YouTube.
Slogan spletne strani YouTube je "Broadcast Yourself". To pomeni, da je storitev YouTube namenjena
predvsem navadnim ljudem, ki želijo objaviti videoposnetke, ki so jih ustvarili. Medtem ko več
podjetij in organizacij tudi YouTube uporablja za promocijo svojega poslovanja, velika večina
videoposnetkov v YouTubu ustvarijo in naložijo amaterji.
Videoposnetke v YouTubu objavljajo ljudje z vsega sveta iz vseh vrst ozadij. Zato je na spletnem
mestu YouTube na voljo širok nabor videoposnetkov. Nekateri primeri vključujejo amaterske filme,
domače glasbene videoposnetke, športne blooperje in druge zabavne dogodke, ujete na videu. Ljudje
uporabijo tudi YouTube za objavljanje učnih videoposnetkov, kot so pomoč za računalnik po korakih,
vodniki po meri in drugi videoposnetki z navodili. Ker Google ponuja delitev prihodkov za klike na
oglase, ustvarjene na straneh z videoposnetki, so nekateri uporabniki lahko YouTube spremenili v
donosno podjetje.
YouTube lahko uporablja poslovno platformo, vendar večina ljudi preprosto obišče YouTube za
zabavo. Ker veliko ljudi prenaša digitalne fotoaparate ali mobilne telefone z možnostjo snemanja
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videoposnetkov, je več dogodkov zdaj posnetih na video kot kdaj koli prej. Čeprav je to ustvarilo
veliko zbirko zabavnih videoposnetkov, pomeni tudi, da se morajo ljudje zavedati, da se vse, kar
počnejo v javnosti, ujame na videoposnetku. Če je nekaj posneto na videoposnetku, se lahko zgodi,
da bo na YouTube videl ves svet.
Več o YouTubu lahko izveste tako, da kliknete to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=b38ef8n1p4U&ab_channel=CroatCode

Linked-in
LinkedIn je spletno mesto za družabno mreženje, zasnovano posebej za poslovno skupnost. Cilj strani
je registriranim članom omogočiti, da vzpostavijo in dokumentirajo mreže ljudi, ki jih strokovno
poznajo in jim zaupajo.
Stran profila profila LinkedIn, ki poudarja veščine, zgodovino zaposlitve in izobraževanje, ima
strokovne omrežne novice in omejeno število prilagojenih modulov. Osnovno članstvo za LinkedIn je
brezplačno. Člani mreže se imenujejo »povezave«. Za razliko od drugih brezplačnih spletnih mest za
socialno mreženje, kot sta Facebook ali Twitter, LinkedIn zahteva povezave, da bi imele že obstoječe
razmerje.
Z osnovnim članstvom lahko član vzpostavi le povezave z nekom, s katerim je delal, se poklicno
(online ali offline) ali pa je šel v šolo. Povezave do treh stopinj oddaljenosti (glej šest stopenj
ločevanja) so vidne kot del članske mreže, vendar članu ni dovoljeno, da se obrne na njih preko
LinkedIn brez uvoda. Premium naročnine lahko kupite tako, da članom omogočite boljši dostop do
stikov v podatkovni bazi LinkedIn.
LinkedIn so soustanovili Reid Hoffman, nekdanji izvršni podpredsednik, zadolžen za poslovanje in
razvoj podjetja PayPal. Spletna stran, ki se je začela maja 2003, ima trenutno več kot 300 milijonov
članov iz 200 držav, ki predstavljajo 170 industrij. Po Reidu Hoffmanu je 27 odstotkov naročnikov
LinkedIn.
Microsoft je pridobil LinkedIn junija 2016 za 26,2 milijarde USD. Po mnenju nekaterih strokovnjakov
so bogati delci polstrukturiranih podatkov, ki jih člani LinkedIna prosto razdeljujejo - naslovi delovnih
mest, geografije, informacije o industriji, nabori veščin - poskrbeli, da je posel ukradel, čeprav je bil
nakup programa LinkedIn Microsoftov dražji nakup. datum. LinkedIn zbira podatke v več kot 225
milijonih profilih LinkedIn v ekonomskem grafu, da bi oblikovalcem politik, delodajalcem, delavcem in
izobraževalcem omogočil vpogled v vzorce, ki bodo pomagali uskladiti ponudbo delovne sile s
povpraševanjem. Takšni vzorci vključujejo, ko ljudje na splošno iščejo naslednji korak v svoji karieri,
migracijske tokove dela na določenih geografskih lokacijah, vrzeli v strokovnosti v določenih panogah
in mesta, ki so "najhitrejša", tj.
Več o LinkedInu lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=_kwqqtpprrE&ab_channel=ProfessorHeatherAustin
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Komunikacijska orodja (Facebook WhatsApp, Facebook Messenger, Microsoft
Skype, Google Hangout)
Facebook WhatsApp
WhatsApp Messenger je aplikacija za večpredstavnostna sporočila, ki omogoča iPhone,
Uporabniki BlackBerry, Android, Windows Phone in pametnih telefonov Nokia lahko brezplačno
izmenjujejo besedilna, slikovna, video in avdio sporočila.
WhatsApp je še posebej priljubljen pri končnih uporabnikih, ki nimajo neomejenega besedilnega
sporočila. Poleg osnovnih sporočil ponuja WhatsApp skupinski klepet in možnosti za skupno rabo
lokacije.
Tehnično gledano, WhatsApp uporablja prilagojeno različico odprtega standarda Extensible
Messaging in Presence Protocol (XMPP). WhatsApp Inc so leta 2009 ustanovili Brian Acton in Jan
Koum, veterani Yahoo!
Več o WhatsApp lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=TblDK2VETLk&t=2s&ab_channel=SupremeGuru
Facebook Messenger

Facebook Messenger je mobilna aplikacija, ki omogoča komunikacijo med klepetanjem, glasom in
videom med spletnimi sporočili in pametnimi telefoni spletnega mesta družabnih medijev. (Določene
zmogljivosti se razlikujejo glede na napravo in geografsko lokacijo uporabnika.) Messenger je na voljo
za naprave iOS, Android, Windows 10 in Blackberry in se lahko poveže prek Wi-Fi ali mobilnega
podatkovnega načrta.
V sistemih Android aplikacija vključuje tudi SMS-sporočila, tako da uporabnikom ni treba preklapljati
med komunikacijskimi vmesniki za različne stike. Ko uporabnik izbere Messenger kot privzetega
odjemalca SMS, so besedilna sporočila in klepet FB na voljo prek vmesnika. SMS sporočila in niti so
vijolične barvne, da jih ločite od modro-kodiranih FB sporočil.
Na konferenci razvijalcev F8 za leto 2016 podjetja Facebook je družba poročala, da vključuje
klepetalnice, ki omogočajo pogovore s podjetji. Facebook je tudi objavil, da bo Messenger platforma
prosto dostopna za razvoj botov. Uporabniki lahko komunicirajo s poslovnim bot pogovorom, kot bi
to storili vsi drugi stiki, namesto da prenesejo ločene aplikacije za vsako podjetje in preklapljajo med
programi za komunikacijo. V Messengerju lahko uporabnik preveri športne rezultate ali vreme, opravi
nakup, dobi filmske vstopnice ali rezervira mizo v restavraciji ali let - med številnimi drugimi
možnostmi. Aprila 2016 je FB Messenger imel več kot 900 milijonov uporabnikov po vsem svetu .
Več o Facebook Messengerju lahko izveste s klikom na to povezavo:
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https://www.youtube.com/watch?v=gvNpyt2oEdA&ab_channel=PaulWilson
Microsoft Skype
Skype je ponudnik IP telefonije, ki ponuja brezplačno klicanje med naročniki in nizkocenovne klice
osebam, ki ne uporabljajo storitve. Skype poleg standardnih telefonskih klicev omogoča tudi prenos
datotek, pošiljanje sporočil, video klepet in videokonference. Storitev je na voljo za namizne
računalnike, prenosne in tablične računalnike in druge mobilne naprave, vključno z mobilnimi
telefoni.
Številna podjetja, vključno s Skypeom, proizvajajo namenske telefone Skype. V brezplačno storitev je
vključena aplikacija za softphone, ki jo je mogoče prenesti na katero koli računalniško napravo z
operacijskimi sistemi Windows, Macintosh, Linux ali Windows Mobile. Funkcija, imenovana
SkypeOut, omogoča klice na redne telefone; ti klici se zaračunavajo na predplačniški račun ali na
pavšalno letno naročnino.
Prednosti Skypea, poleg brezplačnih in poceni klicev, naj bi vključevale enostavno nastavitev in dobro
kakovost zvoka. Če želite uporabiti Skype iz namiznega računalnika, preprosto priključite slušalke,
specializirani VoIP telefon ali običajni telefon (prek analognega telefonskega adapterja). Podatke
dodate tako, kot to storite za takojšnje sporočanje, nato pa za klic kliknite ikono poleg stika.
Več o programu Microsoft Skype lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=S38e-t6rhKA&ab_channel=Techboomers
Google Hangout
Google Hangouts je poenotena komunikacijska storitev, ki članom omogoča, da začnejo in sodelujejo
v besedilnih, glasovnih ali video klepetih, bodisi ena na ena ali v skupini. Klepetalnice »Hangout« so
vgrajene v storitve Google+ in Gmail, aplikacije za mobilne aplikacije Hangouts pa so na voljo za
naprave iOS in Android.
Google Hangouts je lahko tudi koristna in stroškovno učinkovita platforma za sodelovanje za
poslovne stranke. Hangouts ima tudi možnost, ki se imenuje Google Hangouts on Air, ki uporabnikom
storitve Google+ omogoča, da predvajajo videoklic v živo v YouTubu. Klepetalnice »Hangouts on Air«
so se uveljavile kot brezplačen način za organizacije, da izvajajo spletne seminarje in pogovorne
oddaje.
Google Hangouts nadomešča prejšnje možnosti klepeta, vgrajene v storitve Google+ in Gmail, kot
tudi samostojno aplikacijo Google Talk. Klepetalnice Hangouts se lahko integrirajo tudi s storitvijo
Google Voice, kar uporabnikom te storitve omogoča, da iz svojih računalniških naprav brezplačno
kličejo domače telefonske klice.
Več o Google Hangouts lahko izveste tako, da kliknete to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=DPZb3D0500I&ab_channel=Teacher%27sTech
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Primerjava orodij za komunikacijo z video klici
Vsako komunikacijsko orodje ima svoje prednosti in slabosti.
Več o prednostih in slabostih nekaterih komunikacijskih orodij lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=qXzAdy2nA9U&ab_channel=HarshPunjabi

Cloud storage (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox)
Cloud storage comparison
Vsako shranjevanje v oblaku ima svoje prednosti in slabosti. Več o prednostih in slabostih nekaterih
tipov za shranjevanje v oblaku lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=hMyMwLpgOCE&ab_channel=cloudwards
Google Drive
Google Drive je brezplačna storitev shranjevanja v oblaku, ki uporabnikom omogoča shranjevanje in
dostop do datotek na spletu. Storitev sinhronizira shranjene dokumente, fotografije in še več v vseh
uporabniških napravah, vključno z mobilnimi napravami, tablicami in osebnimi računalniki.
Google Drive se integrira z drugimi storitvami in sistemi podjetja - vključno z Google Dokumenti,
Gmailom, Androidom, Chromeom, YouTube, Google Analytics in Google+.
Več o storitvi Google Drive lahko izveste tako, da kliknete to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=LW9gh2myDhA&ab_channel=AnsonAlexander
Microsoft One drive
OneDrive (prej SkyDrive) je spletna storitev za shranjevanje oblakov, ki jo ponuja Microsoft.
OneDrive se integrira z Microsoft Officeom, tako da lahko uporabniki dostopajo do dokumentov
Word, Excel in Powerpoint v programu OneDrive. Sistem uporabnikom omogoča hkratno urejanje
Officeovih dokumentov, urejanje dokumentov v brskalnikih ter ustvarjanje in skupno rabo map.
OneDrive ponuja tudi integracijo s Facebookom, avtomatsko varnostno kopiranje fotoaparata in
možnost, da uporabniki pošiljajo diaprojekcije.
Več o pogonu Microsoft One lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZwmxUgSfZM&ab_channel=eTopTechnology%2CInc.
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Dropbox
Dropbox je osebna storitev za shranjevanje v oblaku (včasih imenovana tudi spletna rezervna
storitev), ki se pogosto uporablja za skupno rabo datotek in sodelovanje. Aplikacija Dropbox je na
voljo za operacijske sisteme Windows, Macintosh in Linux. Na voljo so tudi aplikacije za naprave
iPhone, iPad, Android in BlackBerry.
Po namestitvi povezane aplikacije se pojavi mapa Dropbox z drugimi uporabniškimi mapami.
Uporabniki lahko shranijo datoteke v mapo, dodajo nove mape in povlečete in spustite datoteke med
mape, kot če bi bile vse lokalne. Do datotek v mapi Dropbox lahko dostopate od koderkoli z
internetno povezavo - uporabnik se mora samo prijaviti v svoj račun za nalaganje, prenos in skupno
rabo datotek.
Če želite dati datoteko v skupno rabo, lahko uporabnik generira URL za to s spletnega mesta Dropbox
in jo pošlje, tako da jo lahko drugi vidijo. Mape si lahko delite tako, da pošljete povabilo s spletnega
mesta Dropbox. Prejemniki, ki nimajo računov Dropbox, se bodo morali prijaviti za dostop do mape.
Ko je mapa v skupni rabi, se bo pojavila v sistemu map za vse, ki imajo dostop do nje, in vsi člani bodo
lahko spreminjali datoteke. Vse različice datotek so shranjene.
Dropbox je ponavadi veljal za storitev potrošniškega trga. Vendar pa se vedno bolj uporablja v
podjetju in kot tak je primer potrošniške potrošnje IT.
Storitev je poimenovana za repozitorije, ki jih uporabljajo banke, pošte, videoteke in knjižnice, da
ljudem omogočajo varno odlaganje predmetov.
Več o Dropboxu lahko izveste s klikom na to povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=-_vUEW-ONsQ&ab_channel=ShadzGaming
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Evropska dimenzija transnacionalnih socialnih solidarnostnih
shem in prostovoljstva
Uvod
Prostovoljne dejavnosti mladih so v zadnjih letih postale pomembne na evropski ravni. Splošno soglasje
je, da ima prostovoljstvo pomembno vlogo pri socialnem, poklicnem in gospodarskem vključevanju
mladih. Te koristi so še večje v primeru čezmejnega prostovoljstva. Izkušnje kažejo, da prostovoljno
sodelovanje v drugi državi močno vpliva na mladega človeka in njegov osebni in poklicni razvoj. Dejstvo
je, da so koristi čezmejnega prostovoljstva jasne tistim, ki se ukvarjajo z njim: 62% nekdanjih
prostovoljcev v okviru Evropske prostovoljne službe (EVS), akcije programa Mladi v akciji, meni, da se je
ta izkušnja spremenila. boljše njihove poklicne možnosti.
Resolucija o novi strategiji EU za mlade 2019–2027 priznava, da si mladi želijo prevzeti nadzor nad
svojim življenjem ter sodelovati z drugimi in jih podpirati. Ko prevzamejo nadzor, doživijo več tipičnih
prehodov v svojem osebnem življenju in okolju, od izobraževanja do dela, življenja samega sebe,
partnerstva ali začetka družinskega življenja.
Ta strategija poziva države članice, naj vsem mladim, pa tudi mladinskim delavcem, omogočijo dostop
do možnosti čezmejne mobilnosti, vključno s prostovoljnim delom v sektorju civilne družbe, z odpravo
ovir in izvajanjem ukrepov podpore s posebnim poudarkom na mladih z manj priložnosti.
Opredelitev prostovoljstva
Glede na Evropski forum mladih se lahko dejavnost opredeli kot prostovoljno, če je:
•
•
•
•

Izvajanje svobodne volje osebe in vključuje zavezanost časa in energije ukrepom, ki koristijo
drugim in družbi kot celoti
neplačani (čeprav lahko vključuje povračilo stroškov, ki so neposredno povezani z dejavnostjo)
Za nepridobitne namene, ki se v glavnem izvajajo v okviru nevladne organizacije in očitno niso
motivirani z materialno ali finančno koristjo
se ne uporablja za nadomestitev ali zamenjavo plačane zaposlitve

EU in orodja za solidarnostne sheme
Da bi ustvarila več priložnosti za čezmejno prostovoljstvo, Evropska komisija spodbuja države članice, da
zagotovijo, da ima vsaka mlada oseba, ki želi prostovoljno delo, to možnost. V ta namen je Evropska
komisija razvila podatkovno bazo za prostovoljstvo (https://europa.eu/youth/volunteering/evsorganisation_en), da bi mladim prostovoljcem olajšala iskanje prostovoljnih projektov, obstaja pa tudi
baza podatkov o akreditiranih projektih. obveščanje o zaupanja vrednih subjektih, ki ponujajo program
prostovoljstva.
Poleg tega prostovoljni projekti Erasmus + mladim, starim od 17 do 30 let, ponujajo možnost
prostovoljnega dela v drugi državi članici in zunaj nje. Takšne možnosti prostovoljstva so bile podprte od
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leta 1996 v okviru Evropske prostovoljne službe (EVS), ki je najbolj znan program, ki mladim pomaga
prostovoljno delo v tujini. Vendar pa je Evropska prostovoljna služba kot blagovna znamka prekinjena in
je odstranjena iz programa Erasmus +. Od konca leta 2018 je Evropski Solidarnostni korpus glavni
program EU, ki mladim ponuja prostovoljske možnosti. Korpus gradi na uspehu in razvoju kakovosti
Evropske prostovoljne službe.

Evropske solidarnosti (European Solidarity Corps)
Evropska solidarnostna zveza je nova pobuda Evropske unije, ki mladim omogoča ustvarjanje
prostovoljstva ali dela v projektih, ki koristijo skupnostim in ljudem po Evropi. Predsednik Juncker ga je
napovedal v svojem govoru o stanju v Uniji 14. septembra 2016 in je zasnovan tako, da ljudem, mlajšim
od 30 let v Evropi, ponudi priložnost, da podprejo nevladno organizacijo (NVO), lokalno oblast ali
zasebno podjetje, ki se ukvarja z izzivi. razmere v Evropski uniji - na primer: obnova skupnosti po
naravnih nesrečah; obravnavanje socialnih izzivov, kot so socialna izključenost, revščina, zdravje in
demografski izzivi; ali dela na sprejemu in vključevanju beguncev.
Kdo se lahko pridruži ESS?
Vsaka oseba v Evropi, mlajša od 30 let, ne glede na njihovo ozadje in ali je trenutno v izobraževanju,
usposabljanju, zaposlenem ali brezposelnem, je dobrodošla, da se pridruži korpusu.
Mladi se lahko prijavijo za evropsko solidarnostno enoto, ko so stari 17 let, vendar ne morejo začeti
projekta, dokler niso stari več kot 18 let.
Prav tako morate zakonito prebivati v državah članicah EU ali naslednjih partnerskih državah:
•
•
•
•
•
•

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija
Lihtenštajn, Islandija in Norveška
Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Srbija
Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina
Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija
Ruska federacija

Nekateri projekti lahko poleg tega, da se srečujejo s temi podjetji, dodatno omejujejo starost, zakonito
prebivališče ali državljanstvo, odvisno od vrste projekta in načina njegovega financiranja.

Poslanstvo in načela ESS
Ko se nekdo pridruži Evropski solidarnosti, bo prosil za potrditev, da se strinja in bo podpiral Misijo in
načela Evropske solidarnosti. Ta splošna načela ravnanja upoštevajo veliko raznolikost potencialnih
udeležencev, organizacij in okolij, v katerih se lahko opravljajo dejavnosti.
Kako deluje?
Kandidati, ki se želijo pridružiti korpusu, in subjekte, ki so pripravljeni poklicati člane, bodo lahko to
storili prek ene same vstopne točke: posebnega spletnega portala Evropske solidarnosti.

85

Evropska solidarnostna zbornica je skupina mladih, ki se zanimajo za ta portal in sodelujejo pri projektih,
povezanih s solidarnostjo, in se strinjajo z misijo in načeli evropske solidarnosti ter se z njimi strinjajo.
1. korak: Ko je nekdo registriran, bodo njegovi podatki shranjeni v sistemu Evropske solidarnostne enote
in organizacije (nevladne organizacije, lokalne oblasti ali zasebna podjetja, ki se ukvarjajo z zahtevnimi
situacijami) bodo lahko iskali podatke za ljudi za svoje projekte. Organizacije bodo nato prosile izbrane
udeležence, da se pridružijo tem projektom.
2. korak: Evropska komisija bo povabila organizacije, da zaprosijo za financiranje ali drugo podporo za
projekte, ki ustrezajo misiji in načelom Evropske solidarnosti. Po odobritvi projektov bodo te organizacije
lahko dostopale do skupine udeležencev, da bi izbrale mlade, ki bi lahko bili najbolj primerni za vključitev
v projekt. Organizacije se bodo nato obrnile na potencialne zaposlene in opravile končno odločitev.
Vse organizacije bodo pregledane, preden bodo pooblaščene za vodenje projektov za Evropsko
solidarnostno skupino, in preden bodo lahko iskale in zaposlile udeležence za svoje projekte.
3. korak Odvisno od vrste projekta in kandidatovega obstoječega znanja in izkušenj lahko pred začetkom
projekta prejme usposabljanje iz Evropske solidarnostne enote.
Če organizacija vzpostavi stik s prostovoljcem in mu ponudi stališče o njihovem projektu, se prostovoljcu
ni treba strinjati, da sprejme svojo ponudbo - odločitev, ali naj se pridruži projektu, je vedno popolnoma
odvisna od njega.
Če se prostovoljec odloči, da ne želi sodelovati pri projektih evropske samotnice, se lahko kadar koli
prijavi v svoj osebni račun in začasno skrije svoj profil iz organizacij ali izbriše svoj račun. popolnoma.
Lahko se tudi odločijo, da prenehajo prejemati e-pošto in druga sporočila.
Vrste projektov ESS
• Vključevanje
To je široka tema, ki zajema vprašanja, kot so delo z invalidnimi osebami ali dodatne potrebe
po podpori, boj proti diskriminaciji in nestrpnosti, delo z manjšinskimi skupinami, kot so
romska in medkulturna, medverska in medgeneracijska vprašanja.
• Sprejem in vključevanje beguncev in migrantov
Pomoč pri zagotavljanju varne dobrodošlice za ljudi, ki so na novo prispeli v Evropi, in pomoč
pri vključevanju v nove skupnosti v Evropi
• Državljanstvo in demokratična udeležba
Potencialno delo na področju človekovih pravic, pravosodja in pravnih vprašanj ter pomoč
ljudem pri razumevanju in boljši povezavi z demokratičnimi procesi in nosilci odločanja.
• Preprečevanje nesreč in okrevanje
Pomoč skupnostim, da se izognejo ugotovljenim tveganjem za naravne katastrofe ali podpori
skupnosti, da si opomorejo po naravnih nesrečah. Prosimo, upoštevajte, da se od
udeležencev evropske solidarnosti ne bo zahtevalo, da zagotavljajo kakršne koli storitve,
povezane z takojšnjim odzivom na nesreče. Tovrstne naloge bodo še naprej izvajali tisti, ki
imajo strokovno usposabljanje in izkušnje za varno delo v teh nevarnih okoljih
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• Okolje in naravna zaščita
Projekti, povezani s podnebnimi spremembami, energijo in naravnimi viri ter na različnih
področjih, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
• Zdravje in dobro počutje
Podpiranje projektov, ki spodbujajo splošno zdravje in dobro počutje, kot so zdrav način
življenja in aktivno staranje
• Izobraževanje in usposabljanje
Projekti bi lahko vključevali širok spekter tem, povezanih z izobraževanjem, kot so boj proti
zgodnjemu opuščanju šolanja, povečanje osnovnih kompetenc, kot so matematika ali
računalniška znanja ali poučevanje tujih jezikov.
• Zaposlovanje in podjetništvo
Pomoč pri projektih, ki obravnavajo vprašanja brezposelnosti in pomagajo ljudem, da
postanejo bolj podjetni
• Ustvarjalnost in kultura
Uporaba ustvarjalnih umetnosti in kulture za sodelovanje s skupnostmi za reševanje številnih
vprašanj
• Šport
Povečanje vključenosti, enakih možnosti in sodelovanja v športu ter spodbujanje kroga
športa

Podpora za financiranje ESC in glavne ukrepe
Evropska solidarnostna enota je bila najprej ustanovljena z uporabo razpoložljivih sredstev EU iz
različnih programov, vključno z Erasmus +. Uredba, s katero je bila ustanovljena evropska
solidarnostna enota (sprejeta 2. oktobra 2018), je postala samostojen program, ki zdaj izkorišča svoj
proračun. S proračunom v višini 375,6 milijona EUR za obdobje 2018–2020 ponuja mladim
priložnost, da izvajajo prostovoljne dejavnosti, pripravništva in delovna mesta ter vodijo lastne
solidarnostne projekte.
Štirje glavni ukrepi, ki jih podpira program Evropske solidarnosti, so:
• Oznaka kakovosti
• prostovoljstvo (projekti prostovoljstva; partnerstva za prostovoljstvo; ekipe prostovoljstva
na prednostnih področjih);
• Pripravništva in delovna mesta
• Solidarnostni projekti

Oznaka kakovosti
Znak kakovosti je vstopnica organizacije za evropsko solidarnostno enoto. To je predpogoj za
sodelovanje pri prostovoljstvu, pripravništvu in delovnih mestih, vendar samodejno ne vodi do
nepovratnih sredstev za projekte Evropske solidarnosti. Organizacija se lahko prijavi za različne vidike
in vloge znaka kakovosti, odvisno od dejavnosti, v katere želi biti vključena, in za kombinacijo več
oznak kakovosti:

87

• znak kakovosti za prostovoljstvo - vloga podpore in / ali gostiteljice
• znak kakovosti za pripravništva
• Oznaka kakovosti za delovna mesta
Znak kakovosti se podeljuje za celotno trajanje programskega obdobja (2018–2020) in ostane
veljaven do konca zadnjega projekta, v katerega je vključena organizacija, ki se izvaja s pomočjo v
tekočem programskem obdobju.
Takoj ko se podeli znak kakovosti, imajo organizacije dostop do portala Evropske solidarnostne
enote, kjer so povabljene k oglaševanju dejavnosti, za katere iščejo udeležence. Organizacije morajo
uporabiti bazo podatkov portala Evropske solidarnosti za iskanje udeležencev. Informacije v
podatkovni bazi so objavljene, kot so oblikovane v prijavnem obrazcu za znak kakovosti.

Prostovoljstvo
V okviru Evropske solidarnostne enote je prostovoljstvo solidarnostna dejavnost, ki je v obliki
prostovoljnega (vsaj 30 in največ 38 ur na teden) prostovoljne neplačane dejavnosti za obdobje do 12
mesecev. Mladim daje priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij v solidarnostnih
dejavnostih v končno korist skupnosti, v kateri se izvajajo dejavnosti.
V okviru korpusa so podprte naslednje dejavnosti prostovoljstva:
•
•

Prostovoljno delo posameznika: 2 do 12 mesecev
Prostovoljne ekipe: 10 do 40 udeležencev iz vsaj dveh držav (2 tedna do 2 meseca)

Pripravništva in delovna mesta (Traineeships and Jobs)
V okviru Evropske solidarnostne enote, so pripravništva in delovna mesta solidarnostne dejavnosti, ki
mladim zagotavljajo možnosti za polni delovni čas (v skladu z nacionalno zakonodajo), njihovo
delovno prakso ali zaposlitev, ki jim pomaga izboljšati svoje spretnosti in izkušnje ter tako olajšati
njihovo zaposljivost in zaposlitev. prehod na trg dela.
Pripravništva in delovna mesta se lahko odvijajo na številnih področjih, kot so na področju varstva
okolja, blažitve podnebnih sprememb in večje socialne vključenosti, vendar ne vključujejo dejavnosti,
ki so del učnih načrtov formalnega izobraževanja, sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja
ter dejavnosti za ukrepanje ob nesrečah.
Pripravništva
Pripravništvo evropske solidarnosti je obdobje delovne prakse, ki traja od 2 do 6 mesecev in se lahko
enkrat podaljša. Upravičene dejavnosti pripravništva morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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• plačuje organizacija, ki opravlja pripravništvo Vključujem komponento učenja in usposabljanja, ki
bo udeležencu pomagala pridobiti ustrezne izkušnje z namenom razvijanja kompetenc, ki so koristne
za osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in poklicni razvoj udeležencev.
• temeljijo na pisnem sporazumu o pripravništvu, sklenjenem na začetku pripravništva v skladu z
veljavnim regulativnim okvirom države, kjer poteka pripravništvo, kot je ustrezno
• Treba je jasno ločiti od prostovoljstva s finančnega in organizacijskega vidika in ne sme nikoli voditi
k zamenjavi dela.
Pripravništva morajo spremljati ustrezne priprave, usposabljanje na delovnem mestu in podpora ob
vrnitvi.

Jobs
Službe Zaposlitev v okviru evropske solidarnosti je solidarnostna dejavnost, ki traja najmanj 3 mesece
in jo plača sodelujoča organizacija, ki zaposluje udeleženca. Za pogodbo o zaposlitvi ni najdaljšega
trajanja, vendar je finančna podpora, zagotovljena prek evropske solidarnosti, omejena na 12
mesecev. Upravičene dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•
•

•

plačuje organizacija, ki zaposluje udeleženca
vključiti komponento učenja in usposabljanja, ki bo udeležencu pomagala pridobiti ustrezne
izkušnje z namenom razvijanja kompetenc, ki so koristne za osebni, izobraževalni, socialni,
državljanski in poklicni razvoj udeležencev;
temeljijo na pisni pogodbi o zaposlitvi, ki upošteva vse pogoje za zaposlitev, kot so
opredeljeni v nacionalni zakonodaji, veljavne kolektivne pogodbe ali obe državi, v kateri se
opravlja delo;

Delovna mesta morajo spremljati ustrezne priprave, usposabljanje na delovnem mestu in podpora ob
vrnitvi.

Solidarnostni projekti
Mladi naj prevzamejo pobudo, da se odzovejo na vprašanja in izzive, ki so okoli njih, zato bi moral biti
projekt solidarnosti neposredno povezan z lokalno skupnostjo, v kateri živijo, čeprav nekateri od njih
lahko rešujejo tudi regionalna ali celo nacionalna vprašanja. Projekt solidarnosti mora vplivati na
lokalno skupnost z obravnavanjem lokalnih vprašanj, namenjenih določeni skupini, ali razvoju
lokalnih priložnosti (zlasti v skupnostih, ki se nahajajo na podeželju, izoliranih ali marginaliziranih
območjih), pa tudi z vključevanjem različnih akterjev in razvijanjem novih partnerstev.
Mladi, ki želijo ustanoviti skupino za vodenje projekta solidarnosti, morajo biti registrirani na portalu
Evropske solidarnosti. Največje število udeležencev ni. Dejavnosti bodo potekale v državi stalnega
prebivališča udeležencev, kar bo olajšalo sodelovanje mladih z manj priložnostmi, ki se lahko
srečujejo s težavami pri vključevanju v transnacionalne dejavnosti.
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Skupina se bo samostojno odločala o delovnih metodah in načinu upravljanja projekta. Eden od
udeležencev bo prevzel vlogo zakonitega zastopnika, ki bo predložil vlogo (razen če se organizacija
prijavlja v imenu skupine). Skupina bo uredila razdelitev nalog in odgovornosti, zagotovila učinkovito
usklajevanje in komunikacijo med udeleženci in opredelila čas, porabljen za izvajanje nalog glede na
cilje projekta. Cilj metod dela mora biti uravnotežen pristop vseh udeležencev skupine skozi različne
faze projekta in dejavnosti (priprava, izvajanje in razširjanje). Faze morajo biti jasno strukturirane.
Trajanje projektov: 2 do 12 mesecev.
Priznavanje učnih rezultatov
Kompetence (kombinacija znanja, spretnosti in odnosov), ki so neformalni in priložnostni učni
rezultati, pridobljeni v okviru solidarnostnih dejavnosti, se opredelijo in dokumentirajo zlasti z orodji
za priznavanje na ravni EU, kot sta Youthpass in Europass.
Identifikacija in dokumentiranje učnih rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja je na voljo
udeležencem (prostovoljno) in sodelujočim organizacijam (obvezno, če jih udeleženec zahteva). To
pomeni, da lahko vsak mladi človek, ki sodeluje v kateri koli dejavnosti Evropske solidarnostne enote,
izkoristi prednosti postopka in potrdila, ki opredeljuje in dokumentira posamezne učne rezultate.
Vsaka mlada oseba, ki sodeluje v dejavnostih Evropske solidarnostne enote, je upravičena do
postopka Youthpass in ob koncu postopka prejme potrdilo Youthpass.

Projekti Erasmus + prostovoljstva (Erasmus+ Volunteering Projects)
Erasmus + je eden od programov financiranja EU, ki podpirajo prostovoljne dejavnosti v okviru
pobude Evropske solidarnosti. Erasmus + prostovoljstvo je tudi del programa Erasmus + - programa
EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Cilj programa je povečati veščine in
kompetence mladih ter njihovo aktivno državljanstvo. Projekti Erasmus + Prostovoljno delo lahko
vključujejo številne dejavnosti na področjih, kot so mladinsko delo, kulturne dejavnosti, socialno
varstvo ali varstvo okolja.
Ta pobuda mladim, starim od 17 do 30 let, ponuja priložnost, da izrazijo osebno zavezanost s
prostovoljnimi dejavnostmi s polnim delovnim časom v tuji državi znotraj ali zunaj meja Evropske
unije. Prostovoljne dejavnosti trajajo najmanj 2 tedna in največ 12 mesecev.
Udeležba v prostovoljnem delu programa Erasmus + je za prostovoljca nižja. Prostovoljca, razen
možnega prispevka za potne stroške, ne sme biti v celoti ali delno neposredno ali posredno obtožen
sodelovanja v prostovoljnem projektu Erasmus +. To pomeni, da je prostovoljec upravičen do ene
povratne vozovnice med državo pošiljateljico in državo prejemnico ter zavarovanjem, hrano (obroke
ali hrano je treba zagotoviti tudi na prosti dan in med počitnicami) in lokalni prevoz.
Erasmus + spodbuja mobilnost znotraj in zunaj meja EU. Mladinske dejavnosti v okviru programa
Erasmus + temeljijo na neformalnem učenju in medkulturnem dialogu ter spodbujajo vključevanje
vseh mladih ne glede na njihovo izobraževalno, socialno ali kulturno ozadje.
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Mobilnost mladih. Mladinske izmenjave
Mladinske izmenjave omogočajo skupinam mladih iz vsaj dveh različnih držav, da se srečajo in živijo
skupaj do 21 dni. Med mladinsko izmenjavo udeleženci, ki jih podpirajo vodje skupin, skupaj izvajajo
delovni program (mešanico delavnic, vaj, razprav, igranja vlog, simulacij, dejavnosti na prostem itd.),
Ki so jih oblikovali in pripravili pred borzo. Mladinske izmenjave mladim omogočajo: razvijanje
sposobnosti; spoznajo družbeno pomembne teme / tematska področja; odkrivati nove kulture,
navade in življenjske sloge predvsem prek vzajemnega učenja; krepitev vrednot, kot so solidarnost,
demokracija, prijateljstvo itd.
Proces učenja v mladinskih izmenjavah se sproži z metodami neformalnega izobraževanja. Precej
kratek čas omogoča ustrezno vključevanje mladih z manj priložnostmi; kot taka mladinska izmenjava
ponuja izkušnje mednarodne mobilnosti v varnosti skupine, ki ima možnost, da ima ustrezno število
vodij skupin, ki skrbijo za udeležence. Mladinska izmenjava je lahko tudi dobra podlaga za razpravo in
učenje o vprašanjih vključevanja in raznolikosti.
Dejavnosti za krepitev zmogljivosti na področju mladine
Prostovoljne dejavnosti mladim, starim od 17 do 30 let, omogočajo, da izrazijo svojo osebno
zavezanost s pomočjo neplačanega prostovoljnega dela v drugi državi. Mladim prostovoljcem je dana
priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskimi
informacijami in politikami, z osebnim in socialno-izobraževalnim razvojem mladih, državljansko
vključenostjo, socialnim varstvom, vključevanjem prikrajšanih, okoljskih, neformalnih izobraževalnih
programov, IKT in medijska pismenost, kultura in ustvarjalnost, razvojno sodelovanje itd.
Naslednje dejavnosti se ne štejejo za prostovoljne dejavnosti v okviru programa Erasmus +: občasno,
nestrukturirano, prostovoljno delo s krajšim delovnim časom; delovno mesto v podjetju; plačano
delo; rekreacijske ali turistične dejavnosti; jezikovni tečaj; izkoriščanje poceni delovne sile; obdobje
študija ali poklicnega usposabljanja v tujini.
Strateška partnerstva na področju mladine
Transnacionalne mladinske pobude. Cilj teh strateških partnerstev na področju mladine je spodbujati
družbeno zavezanost in podjetniški duh mladih. Posebnost te oblike strateških partnerstev je, da
mladinsko pobudo sprožijo, oblikujejo in izvajajo mladi sami.
Te pobude lahko na primer zadevajo:
• ustanovitev (mrež) socialnih podjetij, združenj, klubov, nevladnih organizacij
• Informacije, medijska pismenost, ukrepi ozaveščanja ali ukrepi, ki spodbujajo državljansko
zavezanost med mladimi (npr. Razprave, konference, dogodki, posvetovanja, pobude o
evropskih temah itd.)
• Ukrepi v korist lokalnih skupnosti (npr. Podpora ranljivim skupinam, kot so starejši ljudje,
manjšine, migranti, invalidi itd.)
• Umetniške in kulturne pobude (gledališke predstave, razstave, glasbene prireditve,
razprave itd.)
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Posebnost te oblike strateških partnerstev je, da mladinsko pobudo sprožijo, oblikujejo in izvajajo
mladi sami.

Prostovoljci EU za pomoč (EU Aid Volunteers)
Prostovoljci EU Aid združujejo prostovoljce in organizacije iz različnih držav, ki zagotavljajo praktično
podporo projektom humanitarne pomoči in prispevajo h krepitvi lokalnih zmogljivosti in odpornosti
skupnosti, ki jih je prizadela nesreča. Udeleženci v pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč
morajo biti starejši od 18 let in morajo biti državljani držav članic EU ali rezidenti za daljši čas v EU.
Paket podpore prostovoljcem med razporeditvijo vključuje nastanitev, potovanja, zavarovanje,
sprotno učenje, razvoj, mesečno nadomestilo ob napotitvi in dodatek za preselitev za pomoč pri
izdatkih za vrnitev domov.
Ponuja:
•
•
•
•

Priložnosti za evropske državljane, da postanejo prostovoljci v humanitarnih projektih po
vsem svetu, ki kažejo solidarnost z ljudmi, ki potrebujejo pomoč
Strokovno podporo usposobljenih in dobro pripravljenih prostovoljcev za skupnosti, ki so jih
prizadele nesreče
Krepitev zmogljivosti lokalnega osebja in prostovoljcev organizacij za pomoč v državah, ki so
jih prizadele nesreče
Tehnična pomoč organizacijam s sedežem v Evropi za krepitev njihovih zmogljivosti za
sodelovanje pri pobudi Prostovoljci EU za pomoč

Od leta 2016 do leta 2020 bodo humanitarne organizacije napotile 4.000 posameznikov za podporo
projektom po vsem svetu. Za prostovoljce na spletu bo na voljo dodatnih 10.000 priložnosti za
podporo.
Večina obstoječih prostovoljnih shem v Evropi se osredotoča na dom in malo jih ponuja možnosti za
podporo humanitarne pomoči. Pobuda prostovoljcev EU za humanitarno pomoč bo prostovoljce in
organizacije iz različnih držav združila v skupne projekte na področjih, kot so izgradnja odpornosti,
zgodnje opozarjanje in obvladovanje tveganja nesreč, kot praktičen izraz solidarnosti s skupnostmi, ki
so izpostavljene humanitarnim krizam.
Evropska komisija je vzpostavila skupni evropski program usposabljanja za humanitarne prostovoljce
in razvila evropske standarde za humanitarne organizacije, da bi s prostovoljci sodelovali v projektih,
ki jih financira EU, in pomagali okrepiti in podpreti lokalne zmogljivosti za preprečevanje, pripravo in
obnovo po nesreči.
Kdo se lahko prijavi?
Kandidati za prostovoljce EU za pomoč otrokom morajo biti starejši od 18 let in morajo biti državljani
držav članic EU ali rezidenti za daljši čas v EU. Državljani iz držav, kot so države kandidatke za vstop v
EU, potencialne države kandidatke, države EGP ali evropske sosedske politike se lahko uporabljajo, ko
so sklenjeni dvostranski sporazumi o njihovem sodelovanju s temi državami.
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Prostovoljno delo s polnim delovnim časom je velika zaveza. Od prostovoljcev se pričakuje, da bodo
na voljo ves čas, ki je naveden v razpisu za prosto delovno mesto, ki lahko traja od 1 meseca do 18
mesecev. Ni nujno, da potrebujejo izkušnje s humanitarno pomočjo, da bi lahko zaprosile za
prostovoljca EU za pomoč, je odprta za ljudi z različnimi izkušnjami in izkušnjami. Kandidati pa morajo
izpolnjevati zahteve vsakega prostovoljca, kar je razvidno iz vsakega prostega delovnega mesta.
Pobuda je odprta za različne profile: kandidati so lahko mladi strokovnjaki, ki želijo pridobiti izkušnje
v humanitarnem sektorju; višji strokovnjaki z več kot 5-letnimi strokovnimi izkušnjami, ki želijo
podporo pri pridobljenem znanju. Možnosti za pripravo in uporabo bodo odvisne od ravni spretnosti
in sposobnosti kandidatov.
Usposabljanje se bo izvajalo na spletu in osebno na osrednjem mestu usposabljanja za skupine
izbranih kandidatov za prostovoljce. Kurikulum usposabljanja temelji na kompetencah in obsega
tečaje o sistemu EU za odzivanje na krize, uvod v humanitarne akcije, upravljanje varnosti, varnosti in
zdravja, vodenje projektov, medkulturno ozaveščenost, zagovorništvo in komunikacijo, prvo pomoč,
usposabljanje multiplikatorjev, upravljanje prostovoljcev in organizacijsko upravljanje. razvoj.
Prostovoljci EU za pomoč se ne bodo napotili na operacije za ukrepanje ob nesrečah na območjih
oboroženih spopadov.
Postopek izbire
Prosta delovna mesta za prostovoljno delo s polnim delovnim časom in spletno prostovoljstvo prek
prostovoljcev EU za pomoč bodo objavljena na strani prostih delovnih mest prostovoljcev EU. Pri
prijavi naj prostovoljci sledijo navodilom, da pošljejo vse potrebne dokumente in informacije
organizaciji pošiljateljici, kot so: motivacijsko pismo, Europass življenjepis, samoevalvacijski
vprašalnik. Organizacija pošiljateljica bo prejela prijave in jih upoštevala med postopkom izbire.
Po oceni vseh vlog bo organiziran Skype razgovor z izbranimi kandidati. Po tem intervjuju bo za
nadaljevanje usposabljanja izbrana vsaj ena oseba. Objava prostega delovnega mesta bo olajšala
približne datume za sporočanje rezultatov izbora; vendar pa je možno, da bo ta proces zamudil zaradi
priliva prosilcev. V vseh primerih bodo po zaključku izbirnega postopka vsi prijavitelji obveščeni o
rezultatih.
Izbrani kandidati za vsako delovno mesto se bodo specializirali. Proces je sestavljen iz 30-urnega
spletnega usposabljanja in 9 do 12-dnevnega osebnega usposabljanja nekje v Evropi. Usposabljanje
bodo zagotavljale prestižne institucije z izkušnjami na humanitarnih področjih.
Končna odločitev o napotitvi bo objavljena, ko bodo vse informacije pregledane. Datumi
usposabljanja so določeni v vsakem razpisu. Stroške osebnega usposabljanja (potovanja znotraj EU,
stroške nastanitve in samo tečaj) bodo v celoti pokrili tisti, ki zagotavljajo usposabljanje.
Ko so informacije dokončane, se sprejme končna odločitev glede osebe, ki bo razporejena na terenu.
Bistvenega pomena je, da se postopek usposabljanja opravi in se potrdi kot „primeren za napotitev“.
Tisti, ki so opravili, vendar niso končno izbrani, bodo vključeni v zbirko podatkov in se lahko
razporedijo v primerih razrešitve ali potrebe prostovoljcev s svojim profilom.
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Spletno prostovoljstvo
Spletne možnosti prostovoljstva bodo mladim omogočile, da stopijo v stik z organizacijami, ki
potrebujejo podporo, ki jo je mogoče ponuditi na daljavo. Spletni prostovoljci podpirajo delo
prostovoljcev EU s polnim delovnim časom, tako da izvajajo kratke, časovno specifične spletne
naloge, s čimer povečujejo vpliv in dolgoročno trajnost projektov.
Za prostovoljno delo na spletu bodo kandidati zaprosili neposredno za organizacijo prostovoljcev EU
za humanitarno pomoč, ki upravljajo prosto delovno mesto. Spletni prostovoljci se ne bodo udeležili
usposabljanja.

Viri
Study on the Impact of Transnational Volunteering through the European Voluntary Service
(European Commission, April 2017). https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/01a810b3-3712-11e7-a08e-01aa75ed71a1
European Solidarity Corps Programme Guide 2019:
https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_en
Erasmus+ Guide 2019:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programmeguide_en

94

The Partnership
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