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Terensko delo in promocija 
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                          Terensko delo 
 

 

                Zakaj in čemu? 



Terensko delo: oblike  

Planirane, vnaprej dogovorjene formalizirane 

- Info točke (občine, ZRSZ, CSD, Knjižnica GR) 

- DSSS Senje za učenje (Trgovski centri v vseh UE regije) 

- Sejem AGRA ali drugo  

- Podjetja, ustanove, Kadrovske službe   

- Sindikati, združenja, društva                     Primer 1. in 2.  

 



Terensko delo: oblike 
                   Formalne  in iz njih izhajajoče socialne mreže 

- Mreže v okviru Strateškega svet in Strokovnega aktiva  

- Odbor za razvoj kadrov pri PGZ, članstvo v društvih  

     (člani tudi zaposleni v podjetjih  v kadrovskih službah) 

- Kolegialne mreže iz prejšnji delovnih mest 
 

Neformalne oblike, neformalne socialne mreže 

- Osebni kontakti v  

      neformalnih situacijah  

- od trgovine do gostilne  

      in piknika  

- Prijateljske, rodbinske mreže 

      in druge osebne mreže 
 

                                    



Terensko delo: izzivi in priložnosti 

‐ Potujoča pisarna 

‐ Nepovezanost „vrtičkarstvo“ institucij, združenj UE, KGZ, 
šol in prej tudi organizacij za IO 

‐ Nepoznavanje možnosti drug drugih  

‐ Vse na enem mestu 

‐ Orkester ali One man band     



                       Promocija 

Načrtno organizirana in ciljno usmerjena:   

- Trije koraki:   medijska promocije pred, med in po   

    dogodkih: primer: DSSS in Senje za učenje    

- Konkretne aktivnosti, konkretne možnosti  

      in koristi za  udeležence 

-   Povezanost NACIONALNI, REGIONALNI IN LOKALNI NIVO  

    Kako delujemo kot potrošniki in kot državljani dobre prakse (PopTV,    

    TVU, ISIO), manj dobre prakse (DIR, logotip, Atena, Munera, UE), 

-   Promocija ob  dogodkih in stalna, kapilarna  promocija 

                                   

 

 

 

-  



                          Promocija 

- Ciljna „uporaba“ vseh medijev, stalnost, pogostost in             

      raznolikost   +  kapilarnost  

- Promocija vseh storitev  področja IO (Vse na enem mestu 
koncept)  

- Medijska istovetnost – svetovalec, izvajalec  

                     

          KDO  je najboljši promotor  

       zadovoljna stranka/udeleženec  

         svetovanja in   izobraževanja 

                  (primer gospoda H.) 

 



         

           Predpogoji za kakovost svetovalnega procesa 
               z  vidika terenskega dela in promocije 

Svetovanje kot temeljna ali dopolnilna dejavnost v IO!? 

   Poglobljene in celovite storitve ali zgolj reakcije na              

                 trenutne potrebe posameznika!?             

                Stalnost storitve in personalizacija!? 

             Svetovalec kot profesionalec ali „KR NEKI“!? 

 

               Poznavanje področja (h kirurgu ali mazaču)                   

                    Pomen izkušenj svetovalčeve osebe in    

                  kvalitete storitve, vključno z lokalno                                   

                                     prepoznavnostjo 
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               Hvala! 


