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Nikoli ni prepozno za drug poklic
Na univerzi lahko pomagajo pri načrtovanju karierne in osebne poti

Ljudska univerza Murska Sobota že 20 
let ponuja strokovno pomoč dejavnosti 
informiranja in svetovanja za izobraže-
vanje odraslih (ISIO). Zavod je eden od 
petnajstih nosilcev nacionalnega projek-
ta svetovalnih središč. Letno na soboški 
ljudski univerzi pomoč poišče najmanj 
tisoč ljudi, ki imajo različna vprašanja, 
povezana z izobraževanjem. O projektu 
Svetovanje, ki spada v okvir ISIO, smo 
se pogovarjali z vodjo svetovalnega sre-
dišča Alojzom Srako.

Kako poteka 
svetovalni proces?

»S svetovanjem vsakemu, ki s kate-
ro koli pridobljeno izobrazbo išče nova 
znanja oziroma se želi prekvalifi cirati za 
kakšen drug poklic, pomagamo na ka-
riernem razpotju. Svetovanje obsega 
nasvete in pomoč glede izobraževanja, 
vpisnega postopka, dviga motivacije in 
morda tudi pomoč pri urejanju različnih 
dokazil o izobraževanju. Cilj svetovanja 
je, da se posameznik vključi v izobraže-
vanje, se nauči nekaj novega ali da je 
spremljan na poti do zaposlitve. Kandi-
datom že na začetku predstavimo vse 
poti in možnosti, ki jih ima. Svetovalni 
pogovor je zaupen, objektiven in brez-
plačen, saj projekt fi nancirata ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport 
ter Evropski socialni sklad.«

in veščine, želijo dokončati ali nadaljeva-
ti izobraževanje, si morda želijo pridobiti 
certifi kat ali bolje opravljati svoje delo. V 
prvi vrsti je namenjen zaposlenim, ki se 
odločajo za drug poklic. Mladim, ki so iz 
najrazličnejših razlogov opustili šolanje, 
brezposelnim pa tudi Romom, priseljen-
cem in upokojencem. Skratka vsem, ki 
iščejo nova znanja oziroma želijo kori-
stno zapolniti svoj prosti čas.«

Kako konkretno je videti 
vaša svetovalna pomoč?

»Po opravljenem informativnem in 
motivacijskem pogovoru je na vrsti in-
dividualno svetovanje, kjer z vsakim po-
sameznikom izdelamo karierni načrt. 
Konkretno, če želi udeleženec pridobi-
ti srednješolsko izobrazbo, mu predsta-
vimo, kje v regiji oziroma v Sloveniji jo 
lahko pridobi. Razne tečaje, s katerimi 
udeleženci razvijajo karierne in digital-
ne kompetence ter komunikacijske ve-
ščine, ponujamo tudi na ljudski univer-
zi. V celotnem procesu je pomembno, 
da z udeleženci vzpostavimo odnos, ki 
temelji na zaupanju. Jim pomagamo pri-
dobiti samozavest, da se še vedno lah-
ko učijo, da zmorejo, da so uspešni, kar 
jim navsezadnje odpre vrata in poveča 
voljo za nove vključitve, tudi voljo in mo-
tivacijo za ponovno vključitev v formalno 
izobraževanje. Pomembno je, da se Po-

murci zavedajo, da nikoli ni prepozno za 
poklicno prekvalifi kacijo. Še posebej me 
veseli, ko dobimo pozitivne povratne in-
formacije. Velikokrat me ljudje ustavlja-
jo na ulici in povedo, kako zadovoljni so 
z drugim poklicem.«

Kako bo s projektom 
v prihodnje?

»Projekt svetovanja zaposlenim traja 
do leta 2022. Za del naše svetovalne de-
javnosti, v kateri pomagamo brezposel-
nim, mladim, upokojencem in ranljivim 
skupinam, pa je bila v začetku januar-
ja na novo vzpostavljena mreža sveto-
valcev, prešli smo namreč v okvir javne 
mreže, kar pomeni, da nam v prihodnje 
ne bo treba vsako leto ponovno pisati 
razpisov. Javna mreža se bo tudi širila 
in bo udeležencem ponujala brezplač-
no učno pomoč in fi nančno svetovanje.«

T. L.

Alojz Sraka je vodja svetovalnega 
središča pri Ljudski univerzi 
Murska Sobota. FOTO T. L.
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Komu je namenjen 
projekt?

»Namen svetovanja je pomagati za-
poslenim pri načrtovanju njihove oseb-
ne in karierne poti z izbiro primernega 
izobraževanja ali usposabljanja, z ugo-
tavljanjem že pridobljenega znanja, s 
spremljanjem med izobraževanjem in s 
podporo ob njegovem zaključku. Projekt 
je namenjen vsem, ki iščejo nova znanja 
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