
   

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

VABILO K SODELOVANJU 

 

V sklopu projekta TAPOS – taborniški pospeševalnik pripravljamo 3-mesečni program RR, namenjen vsem 
mladim med 21. in 29. letom, ki še niste zaposleni. 

Kaj pomeni RR? Kratica predstavlja raziskovalce in raziskovalke, saj tako imenujemo naše člane v taborniški 
organizaciji, ki v tem starostnem obdobju intenzivno raziskujejo svet okoli sebe in pridobivajo izkušnje, ki 
prispevajo k razvoju njihovih potencialov in uresničevanju življenjskih izbir. 

V programu RR lahko s pomočjo podpore strokovnih predavateljev ter spodbude mladih, ki podobno 
razmišljajo kot ti, raziskuješ, kakšno kariero si želiš in jo razvijaš v skladu s tvojimi željami in vrednotami. Poleg 
5 vikend delavnic so ti na voljo tudi koristna orodja in gradiva in sodelovanje v 8-tedenskem izzivu Spoznaj se, 
s pomočjo katerega se lahko naučiš vzdrževati nove navade, še bolj pozitivno gledati na svet in kako se odzvati, 
kadar gre kaj narobe. 

 

Udeleženci, ki so sodelovali v prvi izvedbi programa, so v vrednotenju zapisali, da: 

 so zdaj bolj pripravljeni na ustvarjanje kariere, 
 so bolj samozavestni, 
 bolje poznajo sami sebe, svoje sanje ter so se naučili premagovati strahove in ovire, 
 so v programu napisali uporaben življenjepis in se naučili napisati motivacijsko pismo, 
 zdaj poznajo različne oblike dela in delovnih okolij, 
 bolje razumejo, kaj je podjetništvo in so bolj pripravljeni na podjetniško pot, 
 so se veliko naučili od predavateljev, ki so bili zelo prijazni, 
 imajo večjo mrežo poznanstev, vez, partnerjev. 

 

Pripravljamo še dve izvedbi programa: 

oktober‒december 2017, Celje 

20.‒22. oktober / 11.‒12. november / 25.‒26. 
november / 8.‒10. december / 16.‒17. december 

januar‒marec 2018, Celje 

5.‒7. januar / 20.‒21. januar / 3.‒4. februar / 16.‒
18. februar / 10.‒11. marec

Vikend delavnice bodo potekale v prostorih Celjskega mladinskega centra, za prenočišče pa bo poskrbel Hostel 
MCC. 

Za udeležence, ki jih zanima podjetniška pot, bomo organizirali tudi ločen start-up vikend, 6.‒8. aprila 2018. 

 

PRIJAVE 

Priporočamo, da si že zdaj rezerviraš čas in se prijaviš na http://tapos.taborniki.si/program/rr-program/. 

Rok za prijavo za jesenski program je v petek, 6. oktobra, za zimski program pa v petek, 22. decembra.  

http://tapos.taborniki.si/


   

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

PREDSTAVITEV PROGRAMA 

 

1 SPOZNAJ SE 

 Kakšen odnos imam s seboj? 
 Katere so moje dobre in slabe lastnosti? 
 Kako me vidijo drugi? 
 Raziskovanje močnih želja po doseganju 

nečesa posebnega v življenju 

Delavnico bosta vodila dr. Tomaž Erzar s Študijsko-
raziskovalnega centra za družino iz Ljubljane in Jona 
Mirnik, taborniška mentorica, ki se ukvarja s 
področjem nekonfliktne komunikacije. 

2 VŽIG 

 Iskanje motivacijskih dejavnikov 
 Sanjanje idealne zaposlitve 
 Premagovanje strahov 
 Kaj mi je pri zaposlitvi pomembno? 

Delavnico bo vodila Neža Krek, mednarodna 
strokovnjakinja s področja vodenja ljudi in 
kariernega coachinga. 

3 RAZISKOVANJE MOŽNOSTI 

 Različne oblike dela 
 Kako deluje start-up, crowdfunding, 

coworking? 
 Kaj je krožno gospodarstvo, zadružništvo, 

trajnostni razvoj ekonomije in družbe? 

Sodobne koncepte dela in delovnih okolij bo na 
delavnici predstavil Rok Capuder (Zavod 404). 

Individualno delo: Priprava življenjepisa in LinkedIn 
profila 

4 KAKO GRADIM KARIERO? 

 Pisanje življenjepisov, motivacijskih pisem 
 Izdelava scenarijev možnih osebnih poti 
 Učenje učinkovitega in ciljnega pristopa do 

delodajalca 

Delavnico bosta vodila Matija Goljar iz Ustvarjalnika 
in vodja televizijskega programa Štartaj, Slovenija ter 
Matic Breznik iz Ustvarjalnika. 

Individualno delo: Lastni načrt zaposlitve, kontakti s 
podjetji, organizacijami 

5 PREIZKUS V ŽIVO 

Pregled osebnega načrta zaposlitve 

 Samozavesten nastop 
 Predstavitev kariernega načrta 

Predavatelji pete delavnice bodo znani kmalu. 

6 DELOVNA PRAKSA 

 100 ur ali okvirno 3 tedne v izbranem 
podjetju 

 Spremljanje pri delu (job shadowing) 
 Podpora mentorja 

7 URESNIČEVANJE NAČRTA 

 Podpora vrstnikov 

8 ZAKLJUČEK IN PRAZNOVANJE 

 Pregled dela in poročanje o uspehih 

9 8-tedenski izziv SPOZNAJ SE 

Ves čas programa boš s pomočjo spletne aplikacije spremljal, kaj se ti dogaja in s pomočjo preprostih vaj 
krepil pozitivno samopodobo. 

 

Več na tapos.taborniki.si. 

http://www.srcdljubljana.com/
http://www.srcdljubljana.com/
http://www.nezakrek.com/
https://404.si/
http://www.ustvarjalnik.org/
https://www.facebook.com/startajslovenija/
tapos.taborniki.si


   

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

POGOSTA VPRAŠANJA 

 

Te vsebine programa zanimajo, pa … 

Boš tekom projekta dopolnil 30 let? 
Prijavi se! Šteje le starost ob prijavi v projekt. 

Nisi tabornik oziroma tabornica? 
Prijavi se! Program RR je namenjen mladim do 29. leta starosti, ki še niso zaposleni, ne glede na to ali so člani 
taborniške organizacije. 

Kakšno vezo ima to potem s taborništvom? 
Zveza tabornikov Slovenije je nosilka projekta TAPOS – taborniški pospeševalnik. Mnogi predavatelji v 
programu RR so še ali pa so bili aktivni taborniki in uporabljajo metode mladinskega dela, pri katerih je 
poudarek na mladem človeku, delu 1 na 1, pozitivnem pogledu na svet, motiviranju ter učenju s pomočjo 
praktične izkušnje in ne toliko na predavanju. 

Še nisi blizu konca diplome ali magisterija? 
Prijavi se! Ugotovitve, ki jih boš pridobil/a v programu RR ti bodo služile tudi čez 6 mesecev, eno leto, dve leti … 
V programu boš namreč okrepil veščine gradnje kariere, ki ti bojo prišle prav celo življenje. 

Imaš v mislih malo drugačno kariero? 
Prijavi se! Vsi nimamo iste karierne poti v življenju. Pomembno je, da ugotoviš, kaj si želiš in kako lahko 
uresničiš svoje cilje. Pri tem ti bomo pomagali. 

Če se prijavim za sodelovanje, ali moram biti prisoten/a na vseh aktivnostih? 
To je zelo zaželeno. Program je zasnovan kot proces in vsaka od vikend delavnic predstavlja pomemben del v 
njem. Verjamemo, da bo prisotnost na srečanjih koristna tudi zate. 

Nisi iz Celja? 
S tistimi, ki nimate lastnega prevoza, se bomo dogovorili za skupno vožnjo, da ne bomo obremenili okolja po 
nepotrebnem. Najverjetneje bo v Celje vozil vsaj kak avto iz Maribora in iz Ljubljane. Za prenočišče bo 
poskrbljeno. 

 

Imaš še kakšno vprašanje? 

Piši projektnemu timu TAPOS na blaz.zupancic@taborniki.si ali na nina.medved@taborniki.si. 

mailto:blaz.zupancic@taborniki.si
mailto:nina.medved@taborniki.si

