Zaposlene* vabimo v BREZPLAČEN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

INDUSTRIJSKA KONOPLJA KOT POTENCIAL
SAVINJSKE DOLINE,
ki ga bomo spomladi 2017 izvajali v okviru projekta
»Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih
v Savinjski regiji«.
*V program se lahko vključite zaposleni z največ končano srednjo šolo in
predvsem starejši od 45 let.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020,
prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne
naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v
formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in
validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za
zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

03 713 35 68
www.upi.si
www.razvoj-kompetec.si

Brezplačni izobraževalni
program
Vsebina programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O potencialih konoplje, uvodno
srečanje; 18. april
Obisk kmetije Vrhivšek – primer dobre prakse in delavnica »Konopljina
kuhinja«; 21. april
Pričetek podjetniške poti in vodenje financ (excel); april in maj
Trženje in promocija (seminarji), maj - avgust
Prijava na razpise (seminarji); maj in junij
Komunikacija in medkulturnost (seminarji); maj in junij
Obisk Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo – vzgoja lastnih sort
konoplje; junij
Predavanje »Inovativni izdelki iz konoplje« in delavnica
»Konopljina kozmetika«; julij
Ekskurzije (Biopark Nivo Vrbje – ekskurzija s predavanji, maj;
Konopljarna Hannah, ekskurzija z ogledom proizvodnje, julij in
zaključna ekskurzija, september).

Pri izvedbi programa bomo sodelovali: UPI – ljudska univerza Žalec in
ZIKŠT 3 jezera Braslovče s partnerji.
Program bo potekal v prostorih DOMA KULTURE BRASLOVČE in na terenu
od aprila do septembra.
Pričetek: 18. aprila.
Podrobnejše informacije in prijave: ZIKŠT 3 jezera Braslovče na 070 788
253, zikst3jezera@gmail.com.

PROJEKT IZVAJAMO V PARTNERSKEM SODELOVANJU:
UPI – Ljudske univerze Žalec, Ljudske univerze Celje, Ljudske univerze
Rogaška Slatina, Šolskega centra Celje in Šolskega centra slovenske
Konjice-Zreče; SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje.

