KAJ SLEDI?

SLO

Po predhodnem modulu lahko
> sodeluješ v programu AusbildungsFit,
> sodeluješ pri drugih ustreznih projektih,
> zamenjaš izobraževanje ali nadaljuješ
šolanje.

… USPOSABLJANJE
ZA PRIHODNOST

Kolofon
Medijski lastnik in izdajatelj:
Zvezni urad za socialno skrbstvo, 1010 Dunaj,
Babenbergerstraße 5
Zasnova in oblikovanje: CM Creative
Uredništvo: Zvezni urad za socialno skrbstvo,
CM Creative
Fotografije: Shutterstock

neba.at/ausbildungsfit

Predhodni modul

Ta ukrep se financira iz sredstev
Evropskega socialnega sklada.
NEBA je iniciativa

neba.at/ausbildungsfit

KAJ POČNEMO PRI
PREDHODNEM MODULU?
Usposabljanje
> Kuhanje
> Ustvarjalno delo v delavnici ali na vrtu
> Delo z računalnikom

Coaching
Tvoj mentor te spremlja ves čas trajanja
predhodnega modula ter te podpira:

KOMU JE NAMENJEN
PREDHODNI MODUL?

KAKO POTEKA
PREDHODNI MODUL?

> Za mlade med 15. in 24. letom starosti.
> Če še ne veš, kako bo videti tvoja
prihodnost.
> Če želiš nekaj spremeniti v svojem življenju.
> Če pri doseganju svojih ciljev potrebuješ
podporo.
> Če se moraš še navaditi na (ustaljen)
delovni čas.
> Če nisi več v šoli in še nimaš izobrazbe ali
dela.

> Lahko nas obiščeš med delovnim časom
brez predhodne najave.
> Če ti bo modul všeč, se lahko k nam vedno
znova vračaš.
> Če želiš prihajati redno in delati za svoje
> cilje, se bomo dogovorili o določenem času
prisotnosti (največ 15 ur na teden).
> Nato boš za vsako pri nas preživeto uro
prejel 2 evra. Pri tem si nezgodno
zavarovan, povrnemo ti tudi potne stroške.
> Trajanje: do 6 mesecev

… PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ TVOJE
POKLICNE ZRELOSTI

… PREDHODNI MODUL JE
BREZPLAČEN IN PROSTOVOLJEN

> pri razvoju ciljev,
> pri doseganju ciljev

Delavnica znanja
> Tu treniramo koncentracijo, vzdržljivost,
spomin in še veliko več.
> Pogovarjamo se o aktualnih temah, kot so
glasba, mediji in politika.

Šport
> igre z žogo
> namizni nogomet
> joga
> in še veliko več

