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PROGRAM USPOSABLJANJA ZA CILJNO SKUPINO »PROMOTORJI REUSE«
S projektom REUSE ZA NAPREDEK IN ZMANJŠEVANJE (VEČ KOT 1X) bomo na inovativen način
osveščanja in svetovanja javnosti prek osebnega stika in različnih vrst aktivnosti vpeljali sistemske rešitve, ki
bodo spremenile obstoječ način ravnanja z odpadki in njihovo dojemanje. Z njim bomo kot civilnodružbena
organizacija zapolnili vrzel med zakonodajo in usmeritvami, ki veljajo na tem področju, in implementacijo teh
predpisov.

USPOSOBLJENI MLADI STROKOVNJAKI - PROMOTORJI, BODO AKTIVNO DELOVALI NA
PODROČJU OSVEŠČANJA, IZOBRAŽEVANJA IN PROMOCIJE »PONOVNE UPORABE« POMENA
OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, ETNOLOŠKEGA IZROČILA IN OBRTNIH DEJAVNOSTI.
Usposobljeni mladi strokovnjaki - promotorji, bodo aktivno delovali na področju osveščanja,
izobraževanja in promocije »ponovne uporabe« pomena ohranjanja kulturne dediščine, etnološkega
izročila in obrtnih dejavnosti. Načrtujemo, da bi po usposabljanju za 30% zmanjšali količino odloženih
kosovnih in komunalnih odpadkov v gospodinjstvih in javnih ustanovah, ki sodelujejo v aktivnostih
ponovne uporabe. Za 20% bi se povečalo ločevanje zaradi spremenjenega odnosa do rabljene opreme in
posledično do odpadkov, za 20% bi bilo manjše število ilegalno odloženih odpadkov zaradi možnosti
dovoza kosovnih materialov v zbirni center izvajalca javne službe in večje informiranosti. Pridobili bi
vsaj 5 novih zelenih delovnih mest, 100 udeležencev izobraževanj in delavnic, praktične izkušnje
promotorjev z delom na terenu, ravnanjem z ljudmi in poseganju v njihov osebni prostor ravnanja in
odnosa do odpadkov. Izboljšali bi odnos do odpadkov v obiskanih gospodinjstvih in javnih ustanovah.

1 UVODNA PREDSTAVITEV PROGRAMA

Splošni cilj projekta VEČ KOT 1X je zvišanje ozaveščenosti ljudi o pomenu ponovne uporabe dobrin, ki so
omejene, povečanju reciklaže ter posledično zmanjšanje količin odloženih odpadkov, tako kosovnih kakor
komunalnih za vsaj 30%. S tem prispevamo k odpiranju novih delovnih mest na okoljskem področju, razvoju
socialnega podjetništva, ohranjamo naravne vire in etnološko dediščino skozi predmete kakor tudi preko
pristopov obdelave in promocije obrtniških poklicev.
Glavni cilj je vzbuditi večje zanimanje in interes pri gospodinjstvih za skrb za okolje in okoljsko-družbeno
odgovornost ter posledično zmanjšanje količine odloženih tako kosovnih kakor komunalnih odpadkov za vsaj
30% v projektnem območju.
Odpiranje novih zelenih delovnih mest, trajnostna potrošnja in ter ohranjanje delovnih mest obrtnikov in
njihovega izročila, kar se promovira skozi uporabo REUSE izdelkov v vsakdanjem življenju in v turistične
namene.
Z izdelanim programom usposabljanja bomo v naslednjih 5-ih letih, po zaključku projekta v ostalih regijah
Slovenije in izven meja, usposobili vsaj 60 dodatnih promotorjev.
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Trajanje usposabljanja
Predviden je max. 220 urni program usposabljanja in sicer 100 ur usposabljanja na temo odpadkov, 40 ur
usposabljanja o etnološkem izročilu, kulturni dediščini, 40 ur usposabljanja na področju tehnik restavriranja in
oblikovanja ter 40 ur usposabljanja na področju komunikologije, psihologije in pristopa do različnih skupin
ljudi. Usposabljanje bo potekalo v REUSE centru, na lokaciji Centra ponovne uporabe v Rogaški Slatini ter v
Razvojnem centru narave v Poljčanah.
2 CILJI TEORETIČNEGA DELA USPOSABLJANJA



Vzbuditi večje zanimanje in interes pri gospodinjstvih za skrb za okolje in okoljsko-družbeno
odgovornost ter posledično zmanjšanje količine odloženih tako kosovnih kakor komunalnih odpadkov
za vsaj 30% v projektnem območju.



Odpiranje novih zelenih delovnih mest, trajnostna potrošnja in ter ohranjanje delovnih mest obrtnikov
in njihovega izročila, kar se promovira skozi uporabo REUSE izdelkov v vsakdanjem življenju in v
turistične namene.



zvišanje ozaveščenosti ljudi o pomenu ponovne uporabe dobrin, ki so omejene, povečanju reciklaže
ter posledično zmanjšanje količin odloženih odpadkov, tako kosovnih kakor komunalnih za vsaj 30%.
S tem prispevamo k odpiranju novih delovnih mest na okoljskem področju, razvoju socialnega
podjetništva, ohranjamo naravne vire in etnološko dediščino skozi predmete kakor tudi preko
pristopov obdelave in promocije obrtniških poklicev.



Seznanitev z osnovami promocije in okoljskega osveščanja javnosti



Seznanitev z evropsko mrežo RREUSE in njihov način delovanja



Seznanitev z snovnim tokom odpadkov (od nastanka odpadka do predelave oziroma odstranitve)

3 PREDSTAVITEV STANDARDA ZNANJA

Raven zahtevnosti za PROMOTORJA REUSE:
Opredelitev zahtevnosti teoretičnih znanj:


do VI. ravni zahtevnosti: izbor 12 bodočih promotorjev od 30 na osnovi vprašalnika; Izbor 12-tih
prostovoljcev, ki bodo sodelovali v projektu kot prostovoljci bo izveden na osnovi vprašalnika, kjer
bomo preverili interes prostovoljcev za delo na področju ravnanja z odpadki, ponovne uporabe in
komunikativnost; merilo izbora bo najvišje število točk.

Po usposabljanju prostovoljci izvajajo naslednje naloge:
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a) PROMOTOR REUSE CENTRA

1. Vsak promotor bo neposredno deloval in skrbel za določeno število gospodinjstev, javnih ustanov ter
posredno osveščal ljudi preko krajevnih skupnosti in nevladnih organizacij.
2. Ključna vloga posameznega promotorja bo osveščanje ljudi v izbranih gospodinjstvih o pomenu ponovne
uporabe.
3. Predstavitev prednosti ponovne uporabe ter osveščanje o pomenu spreminjanja odnosa ljudi do dobrin.
4. Promotorji v gospodinjstvih bodo tudi osveščali in spremljali odnos do ločevanja komunalnih odpadkov.
5. Izvedba svetovanj lokalnim skupnostim o drugačnem pristopu do opremljanja poslovnih in javnih
prostorov in koriščenja dobrin (priprava delavnic).
6. Priprava praktičnih ukrepov za manj odpadkov.
7. Promotorji spremljajo priporočene ukrepe v praksi.
8. Promotorji bodo sodelovali pri oblikovanju mreže nevladnih organizacij in krajevnih skupnosti preko
katerih bodo ob pomoči vodje projekta verižno izvajali dogodke za promocijo ponovne uporabe,
izobraževanja, seminarje, osveščevalne večere, odprte mize,..
9. Izvedena svetovanja lokalnim skupnostim, krajevnim skupnostim, nevladnim organizacijam izven
projektnega območja z namenom širitve prepoznavnosti projekta in učinkov.
10. Svetuje strankam v Centru ponovne uporabe glede možnosti ponovne uporabe.
11. Ocenjuje in vrednoti predmete ponovne uporabe.
12. Pri svojem delu upošteva načela okoljske etike in deluje kot okoljsko ozaveščen subjekt.
13. Aranžira in ureja prostore centra ponovne uporabe.
14. Obvladuje komercialna dela – skrbi za prodajo izdelkov ponovne uporabe.
15. Skrbi za stike z dobavitelji Centra ponovne uporabe.
16. Sodeluje pri organizaciji dogodkov za javnost za namene promocije reuse.

4 IZVEDBEN PRIKAZ USPOSABLJANJA

OBLIKE USPOSABLJANJA
Usposabljanje se bo izvajalo v delavnici Centra ponovne uporabe v Rogaški Slatini in na terenu – mobilna
reuse enota z izvajanjem del in nalog reuse procesa ter inovativne izdelave raznih novih artiklov.

UDELEŽENCI USPOSABLJANJA
Udeleženci bodo prostovoljci, ki so se odločili za usposabljanje na področju REUSE. Baza identificiranih
udeležencev je 30. Prevladujejo študentje, ki bodo kmalu diplomirali in so tako iskalci prve zaposlitve,
kakor tudi zaposleni, ki imajo zaposlitev za nekaj mesecev in se jim začasno delo izteče. Pri prijavitelju so
vložili vlogo za delovno mesto z namenom, da si pridobijo praktične izkušnje s sodelovanjem na projektu.
Pri praktični izvedbi usposabljanja bodo razdeljeni v več skupin, da bodo lahko nemoteno sodelovali pri
usposabljanju. Izvajanje programa usposabljanja bo potekalo na lokaciji Centra ponovne uporabe v
Rogaški Slatini in na lokacijah zbirnih centrov ter z izvedbo mobilne reuse postaje.
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NOSILCI IN IZVAJALCI USPOSABLJANJA
Nosilec usposabljanja je Okoljsko raziskovalni zavod Slovenske Konjice (ORZ), sodeluje CPU d.o.o.,
SO.P. (socialno podjetje), ter posamezniki kot drugi izvajalci, ki bodo izbrani glede na specifična znanja
in veščine, ki jih predvideva program. Cena za izvajanje programa je določena s stroškovnikom in te
vrednosti bodo po izvajalcih različne, ker se ne bodo vsi vključevali v enakem obsegu. Priprava za
izvedbo programa se prične s pripravo pogojev, da se prostovoljci lahko vključijo v usposabljanje
(priprava materialov, artiklov, posebnih kosov opreme, specifičnih artiklov, ki so pomembni za
prepoznavanje kulturne dediščine…).

KRAJ USPOSABLJANJA
Teoretično usposabljanje se bo izvajalo v Razvojnem centru narave v Poljčanah, praktično usposabljanje
pa v delovnih prostorih socialnega podjetja Centra ponovne uporabe v Rogaški Slatini.

ČAS POTEKA USPOSABLJANJA
Usposabljanje bo potekalo po posameznih sklopih (100 ur usposabljanja na temo
odpadkov, 40 ur
usposabljanja o etnološkem izročilu in kulturni dediščini, 40 ur usposabljanja na področju tehnik restavriranja
in oblikovanja ter 40 ur usposabljanja na področju komunikologije, psihologije ter pristopa do različnih skupin
ljudi. Čas trajanja usposabljanja max. 220 ur za posameznega prostovoljca.

UČNE METODE
‐

metoda predavanja

‐

metoda razgovora

‐

metoda demonstracije

‐

metoda preučevanja praktičnih primerov

‐

praktično delo

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI
Pri usposabljanju se za izvajanje delovnih postopkov REUSE uporablja delovna oprema pod nadzorom
mentorjev. Prostovoljci uporabljajo različno opremo in opravljajo naloge diagnostike, demontaže, popravila,
obnavljanja, servisiranja, sestavljanja, čiščenja, inovativne izdelave novih izdelkov, sortiranja in razvrščanja
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ustrezne opreme v zbirnih centrih ter vodenje evidenc snovnega toka in evidentiranje procesov z uporabo IT
opreme.

IZBIRA KANDITATOV ZA »PROMOTORJA REUSE« PO KONČANEM USPOSABLJANJU
Izberemo dvanajst kandidatov, ki uspešno opravijo usposabljanje, pridobijo največ znanja in spretnosti na
različnih področjih ter pokažejo poseben odnos do družbeno koristnega dela na področju ponovne uporabe ter
promotorstva trajnostne potrošnje.

FINANCIRANJE
Program usposabljanja je financiran v okviru projekta »REUSE ZA NAPREDEK IN ZMANJŠEVANJE
(krajše: VEČ KOT 1X) v okviru Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih
in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji-Sklad za nevladne organizacije. Švicarsko - Slovenski projekt je
podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

5 KLJUČNA DELA, ZNANJA IN SPRETNOSTI, NALOGE ZA PREVERJANJE

Tabela 1: Prikaz ključnih del, znanj in spretnosti ter nalog preverjanja
Ključna dela

Znanja in spretnosti

Naloge za preverjanje

Skrb za stike z dobavitelji centra
ponovne uporabe.

Pozna pomen timskega dela,
sestavljenost tima pri izvedbi
konkretnega dela, povezovanje v
mrežo, pozna svojo vlogo v timu.

Izkazuje:

Poznavanje kulture opremljanja
stanovanja ter finančne probleme ter
svetovno ekonomsko stanje.

Pomoč pri opremi ter nudenje
informacij in pomoč pri nabavi
rabljenih stvari.

Poznavanje problematike v zvezi z
odpadki ter nepravilnim ločevanjem
odpadkov.

Priprava načrta za pravilno
ločevanje odpadkov ter popis
zakaj in kje prihaja do
nepravilnega ločevanja
odpadkov.

Delovanje v timu in sodelovanje s
sodelavci in vodstvom.

Predstavitev prednosti ponovne
uporabe ter osveščanje o pomenu
spreminjanja odnosa ljudi do
dobrin.

redno komuniciranje,
sodelovanje, izmenjava
informacij, medsebojna pomoč
– v vsakodnevnih situacijah,
čustvena intelegentnost.

Osveščanje ljudi v izbranih
gospodinjstvih o pomenu ponovne
uporabe.
Osveščanje in spremljanje odnosa
do ločevanja komunalnih
odpadkov.
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Ključna dela

Znanja in spretnosti

Naloge za preverjanje

Izvedba svetovanj lokalnim
skupnostim o drugačnem pristopu
do opremljanja poslovnih in javnih
prostorov in koriščenja dobrin.

Prostovoljec mora natančno poznati
problematiko kopičenja še uporabnih
kosovnih odpadkov ter ponovne
uporabe le-teh.

Na delavnicah mora izdelat
konkretno opremo poslovnih ali
javnih prostorov z izdelki iz
ponovne uporabe in tako
dokazati, kako je staro še vedno
»in« tudi za namene javnih in
pomembnih prostorov, ne samo
za domačo uporabo.

Priprava ukrepov za manj
odpadkov.

Poznavanje odpadkov ter njihova
struktura. Idejnost in kreativnost, ki
sta pri pripravi ukrepov za
zmanjšanje odpadkov zelo
pomembna.
Zna organizirati ambient, ki bi
ustrezal konkretnemu dogodku, zna
načrtovati osnovne aktivnosti pri
pripravi in izvedbi dogodka, npr. pri
izvajanju inovativnih delavnic.

Izdelovanje kreativnih novosti
iz odpadnih artiklov ter njihova
predstavitev.

Spremljanje priporočenih ukrepov.
Oblikovanje mreže nevladnih
organizacij in krajevnih skupnosti
preko katerih bodo verižno izvajali
dogodke za promocijo Ponovne
uporabe, izobraževanja, seminarje,
osveščevalne večere, odprte mize,..
Izvedba svetovanja lokalnim
skupnostim, krajevnim skupnostim,
nevladnim organizacijam izven
projektnega območja z namenom
širitve prepoznavnosti projekta in
učinkov.
Neposredno delovanje in skrb za
določeno število gospodinjstev,
javnih ustanov ter posredno
osveščanje ljudi preko krajevnih
skupnosti in nevladnih organizacij.

Pozna koncept socialnega
podjetništva.
Ve, zakaj je CPU socialno podjetje in
našteje značilnosti delovanja in
funkcioniranja v lokalnem okolju.

Napiše scenarij srečanja s
skupino iz vrtca, šole, različnih
ciljnih skupin in organizira
postavitev kotička v REUSE
centru.

Naniza nekaj idej za inovativno
rabo izdelkov ponovne uporabi,
v praksi uporabi znanje in
samostojno predlaga procese
obnove.

Zaveda se svojih lastnih zmožnosti in
perspektiv.
Zaveda se možnosti in perspektiv na
področju ponovne uporabe (pozna
pojme kot npr. eko-design, re-design,
refashioning...)

Svetovanje strankam v centru Prostovoljec natančno pozna vlogo
ponovne uporabe glede ponovne centrov ponovne uporabe, pozna petuporabe.
stopenjsko lestvico ravnanja z
odpadki in zna opredeliti vsako od
petih nivojev v prednostnem redu
ravnanja z odpadki.
Pozna cilje delovanja CPU.

Pripravi mesečni, tedenski in
dnevni načrt svojega dela.

Pripravi konkreten načrt
ponovne uporabe za določen
izdelek in prikaže procese
diagnostike.

Natančno pozna svoj vlogo v CPU.
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Ključna dela

Znanja in spretnosti

Naloge za preverjanje

Pozna svoje naloge in obveznosti.
Pozna projekt in cilje projekta.
Ocenjevanje in vrednotenje
predmetov ponovne uporabe.

Identificira predmete ponovne
uporabe
Odredi način njihovega transporta v
center ponovne uporabe.
Ovrednoti starost, obdobje, vrednost
predmetov, ki so namenjeni ponovni
uporabi.
Po diagnostiki predpiše proces
obnove,

Spremlja trg starin za
posamezne predmete,
fotografira, naredi seznam in
zapiše opažanja.
Izdela analizni katalog opreme
in spremlja dinamiko vrst in
količin prevzetega materiala.
Zapiše vprašanja, ki jih
postavljajo obiskovalci v zvezi
z iskanjem določenih vrst
rabljene opreme.

Pred izvajanjem delovnih procesov
stroškovno ovrednoti proces in
sprejme odločitev o izvajanju
postopkov ponovne uporabe.
Upoštevanje načel okoljske etike in Pozna koncepte nekaterih splošnih
delovanje kot okoljsko ozaveščen ključnih pojmov (trajnostni razvoj,
subjekt.
sonaravni razvoj, potrošništvo,
okoljska etika, etično obnašanje,
zelena delovna mesta).

Izkazovanje etične drže v
konkretnih primerih (npr. izvaja
ločevanje odpadkov v delovnih
prostorih CPU-ja, izdelke
obnavlja po principu vnovične
uporabe).

Aranžiranje in urejanje prostore Skrbi za urejenost, oblikovanje in
centra ponovne uporabe.
načrtovanje ambienta, ki omogoča
prijetno počutje.
Skrb za prodajo izdelkov ponovne
Skrbi za čisto in urejeno okolje.
uporabe.

Daje predloge za ureditev in
aranžiranje ter popravilo
prostora, predmetov ponovne
uporabe-

Podjetnost,
inovativnost,
daje Skrbi za poslovni videz sebe kot
pobude in razvija ideje – skrbi za promotorke trajnostne potrošnje v
dodano
vrednost
predmetov CPU.
ponovne uporabe.
Sodelovanje z delodajalcem pri
- s strankami
komuniciranju z mediji za potrebe
- s partnerji
obveščanja in promocije centra
- dobavitelji
ponovne uporabe.
Sodelovanje pri organizaciji
dogodkov za javnost za namene

Upošteva načela vljudnega
komuniciranja.
Upošteva nekatere prodajne prijeme.

Svetuje strankam, kako naj
pripeljejo določen artikel oz.
poskrbijo, da ga ne odvržejo
med odpadke.
Spremljanje, kako svetuje
strankam v že obstoječem
centru ponovne uporabe, se
nauči in preizkusi na primeru

Zbira objavljene prispevke o
CPU in spremlja dogajanje na
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Ključna dela

Znanja in spretnosti

Naloge za preverjanje

promocije reuse centra.

Uporablja pojme, ki so sprejemljivi
in korektni (pri svetovanju).

tem področju.

Komuniciranje z mediji: osvoji
ustrezno terminologijo, prepoznava
namen komuniciranja z mediji.
Komercialna dela

Zna napisati dobavnico, račun...

Izda račun.

Zna napraviti dnevni obračun.

Kupcu razloži kaj je »zelena
cena«

Pozna obrazložitev zelene cene.
Pozna pojem »dodana vrednost« in
ve, kaj to pomeni na primeru
REUSE.

Razloži na konkretnem primeru
dodano vrednost predmeta
ponovne uporabe.

Išče nove rešitve za prodajo in trženje
izdelkov in storitev s področja
ponovne uporabe.
Administrativna dela

Pozna vse obrazce, ki jih uporablja
pri svojem delu.
Pozna postopke in procese ter kje v
teh postopkih in procesih se
uporabljajo.
Dokumentira in arhivira ter skrbi za
urejenost prostora in delovnega
mesta.
Pozna in se zaveda pomena
urejenosti dokumentov ter
spremljanja dokumentacije v skladu z
zahtevami projekta in standardov.

Ima mapo vseh obrazcev,ki jih
potrebuje pri svojem delu

Vodi časovnico za
usposabljanje.

Vodi časovnico v okviru
zaposlitve v projektu VEČ
KOT 1X ter redno poroča
vodji projekta, v skladu s
terminskim planom.

6 PRAKTIČNI POTEK USPOSABLJANJA

USPOSABLJANJE PROMOTORJEV REUSE VKLJUČUJE:


na osnovi identifikacijskih ugotovitev izdelan program skupaj s švicarskim partnerjem za
usposabljanje prostovoljcev »Promotorjev Reuse«



priprava baze podatkov zainteresiranih bodočih promotorjev



priprava obvestila iskalcem zaposlitve o možnosti sodelovanja v projektu in povabilo na usposabljanje
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sklic skupnega sestanka zainteresiranih bodočih promotorjev in predstavitev programa



izvajanje programa usposabljanja (teoretično in praktično)



izbor 12 bodočih promotorjev od 30 na osnovi vprašalnika; Izbor 12-tih prostovoljcev, ki bodo
sodelovali v projektu kot prostovoljci bo izveden na osnovi vprašalnika, kjer bomo preverili interes
študentov za delo na področju ravnanja z odpadki, ponovne uporabe in komunikativnost; merilo izbora
bo najvišje število točk.






100 ur usposabljanja na temo odpadkov
40 ur usposabljanja o etnološkem izročilu, kulturni dediščini
40 ur usposabljanja na področju tehnik restavriranja, oblikovanja
40 ur usposabljanja na področju komunikologije, psihologije pristopa do različnih skupin ljudi

Aktivnosti

termin



Usposabljanje na temo odpadkov







Pozna in upošteva načela varovanja zdravja in okolja, še Julij/avg
posebej z ozirom na konkretno delovno mesto.
Pozna koncepte nekaterih splošnih ključnih pojmov
(trajnostni razvoj, sonaravni razvoj, potrošništvo, okoljska
etika, etično obnašanje, zelena delovna mesta).
Skrbi za čisto in urejeno okolje.
vodenje evidenc o količinah in vrstah odpadkov
sprejem ločeno zbranih odpadkov z ugotavljanjem
istovetnosti in svetovanje o pravilni razvrstitvi možnosti za
vključitev v ponovno uporabo;
nadzor nad sortiranjem, pomoč pri razvrščanju
posameznih frakcij, zagotavljanje začasnega skladiščenja
in priprava odpadkov na reciklažo;




Usposabljanje v zbirnih centrih – prepoznavanje artiklov
za ponovno uporabo



sprejem ločeno zbranih odpadkov z ugotavljanjem
istovetnosti in svetovanje o pravilni razvrstitvi možnosti za
vključitev v ponovno uporabo;
nadzor nad sortiranjem, pomoč pri razvrščanju
posameznih frakcij, zagotavljanje začasnega skladiščenja
in priprava odpadkov na reciklažo;
vodenje evidenc o količinah in vrstah odpadkov
(za podjetnike in podjetja se vodi tudi imenski seznam
dovozov po vrstah odpadkov in masi, potrdi se evidenčni
list);
organizacija optimalne logistike odvoza ločeno
zbranih frakcij, kjer odvoze vrši IJS in potrjuje evidenčne
















št. ur

mentorji

100

Dr.
Marinka
Vovk

.

Katja Zajko
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Aktivnosti


liste, razen frakcij, ki se neposredno oddajajo v sheme

















redno spremljanje praznjenja zabojnikov in
zagotavljanje razpoložljivega volumna za prepuščanje
posameznih vrst ločenih frakcij;
dvakrat letno – priprava poročilo o zbranih odpadkih
s poudarkom na evidenci zbranih materialov, usmerjenih v
ponovno uporabo
zaključevanje reciklažnih krogov za vrste
odpadkov, ki jih je mogoče odpeljati neposredno iz
zbirnega centra do predelovalca – odpadki iz skupine
podaljšane odgovornosti –preverjanje vključitve v
ponovno uporabo (npr. odpadna elektronska oprema
OEEO, bela tehnika)
redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za
prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega
izgleda kot namena;



Usposabljanje o etnološkem izročilu, kulturni dediščini



Restavriranje



Seznanitev z restavratorskim orodjem in priborom ter s
stroji za obdelavo lesa.
izvede postopke čiščenja, ne da bi poškodoval površino
predmeta
uporabi ustrezna sredstva in postopke za čiščenje glede na
načrtovane restavratorske posege
odstranjuje površinske premaze mehansko in kemično
pozna sredstva in postopke čiščenja
odstranjuje škodljivce površinsko in globinsko z ustreznimi
sredstvi in tehnikami
pozna sredstva in tehnike odstranjevanja škodljivcev
razstavi izdelek z ročnim orodjem in pripomočki
odstrani poškodovane dele predmeta restavriranja z ročnim
in strojnim ročnim orodjem
izdela krpe, dele izdelka ali kopije iz lesa, furnirja ali lesnih
plošč z ročnim orodjem in z osnovnimi lesnoobdelovalnimi
stroji
sestavi in lepi razstavljene dele in jih konstrukcijsko utrdi z
uporabo izvirnih tehnologij
rezbari manjkajoče dele lesenih dekorativnih plastik
luži les
površinsko obdela predmete restavriranja z oljnimi premazi,
voskanjem in poliranjem
















termin

Julij/avg

št. ur

40

mentorji

Ana Hribar
Franc
Križan
Mihela
Koprivnik
Katja Zajko
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Aktivnosti








termin

Usposabljanje na področju tehnik, restavriranja in
oblikovanja



Pred izvajanjem delovnih procesov stroškovno ovrednoti
proces in sprejme odločitev o izvajanju postopkov ponovne
uporabe.
Ovrednoti starost, obdobje, vrednost predmetov, ki so
namenjeni ponovni uporabi
Spremlja trg starin za posamezne predmete, fotografira,
naredi seznam in zapiše opažanja.
Daje predloge za ureditev in aranžiranje ter popravilo
prostora, predmetov ponovne uporabeSvetuje strankam, kako naj pripeljejo določen artikel oz.
poskrbijo, da ga ne odvržejo med odpadke.
Seznanitev z restavratorskim orodjem in priborom ter s stroji
za obdelavo lesa.
Avgust
prepoznavanje in iskanje primernih predmetov za ponovno
uporabo.
spoznavanje faz predelave posameznih predmetov
(prepoznavanje poškodb posameznega predmeta, možnosti
ponovne uporabe, odprava poškodb in priprava na
predelavo).










Usposabljanje na področju komunikologije, psihologije
pristopa do različnih skupin ljudi na terenu pri mobilni
izvedbi REUSE



Seznanjena je in se zaveda osebnega napredka, svojih
pozitivnih lastnosti, prispevkov, kot tudi ciljev in poti za
doseganje teh ciljev.
Pozna in uporablja osnove vodenja sestanka.
Pozna osnove bontona v poslovnem življenju ter etična
načela delovanja socialnih podjetij.
Pozna pomen timskega dela, sestavljenost tima pri izvedbi
konkretnega dela, povezovanje v mrežo, pozna svojo vlogo v
timu.





mentorji

pripravi kit in kita
retušira
pozna tehnologije vzdolžnega ročnega struženja
pozna tehnologije ročnega brušenja in struganja površin za
površinsko zaščito in obdelavo dodanega manjkajočega dela
čisti okovje z mehanskimi in kemičnimi sredstvi
montira pohištveno okovje
pozna osnove tehničnega risanja





št. ur

40

Ana
Hribar
Franc
Križan
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Aktivnosti












termin

Izkazuje: redno komuniciranje, sodelovanje, izmenjava
informacij, medsebojna pomoč – v vsakodnevnih situacijah,
čustvena intelegentnost.
Avgust,
Komuniciranje z mediji: osvoji ustrezno terminologijo,
sept.
prepoznava namen komuniciranja z mediji.
Zna organizirati ambient, ki bi ustrezal konkretnemu
dogodku, zna načrtovati osnovne aktivnosti pri pripravi in
izvedbi dogodka, npr. pri izvajanju inovativnih delavnic.
Upošteva načela vljudnega komuniciranja.
Upošteva nekatere prodajne prijeme.
Uporablja pojme, ki so sprejemljivi in korektni (pri
svetovanju)
Pozna koncept socialnega podjetništva.
Zaveda se možnosti in perspektiv na področju ponovne
uporabe (pozna pojme kot npr. eko-design, re-design,
refashioning...)
Pozna delovanje civilne družbe in nevladnih organizacij.
Ve kaj je mreženje in delovanje v mreži.
Pozna in se zaveda pomena mreženja na konkretnih primerih.

št. ur

mentorji

40

Marinka
Vovk
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