
 
 

 
 

Naložbo sofinancirata 
Evropska unija in 
Republika Slovenija 
Naziv operacije:  
 
GRAJSKA KAVARNIŠKA POPRAVLJALNICA 
 

            Izvajalec: Center ponovne uporabe (socialno podjetje ), Vrazova 9, 2270 Ormož 
                            Kontakt: gsm: 031 689 920 (Senada),  tel: 08 205 6156 

ormoz@cpu-reuse.com, www.cpu-ormoz.si 
 

Lokacija izvajanja: Ormož (CPU-VRAZOVA 9, GRAD ORMOŽ, KOMUNALA ORMOŽ) 
Čas trajanja: 11 mesecev 
Št. modulov (sklopov): 5 
1. modul: 10.9.2018 -10.10.2018 
2. modul: 10.10. 2018 – 10.11. 2018 
3. modul: 10.11.2018 – 10.6.2019 
4. + 5 .modul: 10.6. 2019 – 10. 7. 2019 

 
Dnevna vključenost: 5-6 ur 
Urnik: 8.00 -13.00 ure (malice: 10.00-10.30) + 2 odmora  
 
Glavne aktivnosti v izvedbenem III. modulu: 

                                                                                               UČNA PRAKSA V CPU: 

UČNA PRAKSA  

PRI ZUNANJIH 

IZVAJALCIH 

 

∗ Sortiranje, diagnostika, 
čiščenje izdelkov 

∗ Aktivnosti priprave na 
ponovno uporabo 

∗ Šivanje, oblikovanje, design 
∗ Dodelave, obdelave izdelkov 
∗ Sodelovanje v Grajski 

kavarniški popravljalnici 
∗ Sodelovanje pri oblikovanju 

produktov, delavnic, 
okoljskega ozaveščanja 

 

 

www.eu.skladi.si 
 
 

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST 
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Cilj operacije: 
 

»Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine« »Aktivno vključevanje, vključno s 
spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. 

 
Cilj programa: 

Dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc, velik poudarek je na delovnem usposabljanju 
 
 

Operacija poteka v 5 modulih: 
 
Modul I: Uvodni modul (1 mes, najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v 
tednu) 
Spoznavanje, motiviranje udeležencev, krepitev njihove samopodobe, 
ugotavljanje potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in 
vsakodnevne rutine skupine, vzpostavitev urnika in prilagoditev 
udeležencev nanj, obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij 
ter obiski različnih ustanov, ki bodo pripomogle k doseganju ciljev 
projekta. 
 
Modul II: Načrtovalni modul (1 mes., najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v 
tednu) 
Predstavitev nabora delovnih aktivnosti za  približevanje trgu dela. 
Predstavitev načrtovanih (delovnih) aktivnosti programa in 
produktov/storitev v regiji/regijski enoti. 
 
Modul III: Izvedbeni modul (8 mes., najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v 
tednu-zadnji mes. 4 ure dnevno) 
Izvedba (delovnih) aktivnosti, učenje skozi delo, sodelovanje z 
deležniki v regiji/regijski enoti, priprava in izdelava končnih 
produktov/storitev.  
Vzpostavitev grajske kavarniške popravljalnice bo v III. modulu 
potekalo fazno v obliki učnih in motivacijskih delavnic: 
 
 UČNA PRAKSA   - a) zunanji partnerji  - b) v okviru programa SA 
 
Modul IV: Pripravljalni modul (1 mes., najmanj 50 ur, 2 uri 
dnevno, 5 dni v tednu).  
Poteka istočasno z zaključkom modula III. (v zadnjem mesecu modula 
III. se vzporedno izvaja modul IV.) 
 
Modul V: Spremljanje udeležencev po koncu programa (1 
mes, 84 ur) 
Srečanja celotne skupine, podpora in usmerjanje pri navezovanju 
stikov s strokovnimi delavci na ZRSZ, CSD ter potencialnimi 
delodajalci. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi 
iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih 
kvalifikacij ali v zaposlitev. 

 
Zbiranje – priprava na 

ponovno uporabo -obnova- 
popravila 

 
popravila design 
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