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Spoštovani ! 

 

Zaradi omejene kapacitete na strežniku vam posredujemo skrajšano informacijo o vsebini 

projektov IPD. Vsi trije nacionalni programi so namenjeni mobilizaciji ustvarjalnih 

potencialov s trga delovne sile (prvenstveno brezposelnim) in sicer:  

 

 

1) Nacionalni program NPJD obsega projekte po programskih dejavnostih katerih 

naslovi vsebin so navedene v posameznih alineah spodnje tabele: 

 
- področje brezplačnega pravnega svetovanja in pomoči (nasveti, pritožbe,...drugi pravni akti)  

- področje inžinerstva  (uvajanje nove metodologije IPMA in metod dela pri projektih) 

- področje socialne varnosti  (pomoč de-privilegiranim skupinam – ostareli, otroci, zasvojenci,...) 

- področja informatike  (računalništvo, internet, e-poslovanje, ...) 

- izdelava gradiva s področja proizvodnih in storitvenih dejavnosti ( za samo-zaposlovanja) 

- področje motivacije, osebnega razvoja in novih metod skupinskega ustvarjalnega dela 

 
 

2)    Program za projektno zaposlovanje - PPZ je sestavljen iz treh samostojnih          

podprogramov, ki se vsebinsko dopolnjujejo v celoto teoretičnega in praktičnega 

usposabljanja članov društva na konkretnih primerih: 

 
- podprogram  oblikovanje organizacijske strukture – OOS  

- podprogram usposabljanje za projektno zaposlovanje - ZSPM 

- podprogram Projektna mreža in projektno zaposlovanje – PMPZ 

 

 

3) Nacionalni program (PP) – »Projektno pisarno v vsako lokalno skupnost« je 

namenjen ustvarjanju materialnih pogojev za učinkovito delo članov društva Pomlad pri 

realizaciji delovnega načrta društva. Program se izvaja v vsaki organizacijski enoti društva 

v faznem zaporedju in vsebuje izvajanje stalnih dejavnosti društva ter projektne vsebine v 

odvisnosti od razvojnega načrta in potreb posamezne lokalni skupnosti  

 
- analiza stanja in potreb v lokalni skupnosti – SWOT  

- priprava zagonske dokumentacije projekta – ZDP 

- potrditev ZDP in preskrba virov 

- izvedba projekta po ZDP 

- selekcija in usposabljanje kadrov za PP 

- aktiviranje dejavnosti PP 
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