GOSTILNA DELA poklicno učenje mladih

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva
v Ljubljanski urbani regiji
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Centerkontura d.o.o.
Družba Centerkontura od leta 1996 posluje kot gospodarski subjekt in kot invalidsko
podjetje, ki je del socialne ekonomije.
Organiziramo in razvijamo različne storitvene in proizvodne dejavnosti v funkciji
usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih skupin oziroma
težje zaposljivih oseb.

Kot koncesionar tudi izvajamo javno službo za program zaposlitvene rehabilitacije.
Dejavnosti družbe Centerkontura se odvijajo na več lokacijah v Ljubljani in Kranju.

Tovarna dela – vstop v svet dela
Projekt Tovarna dela – vstop v svet dela!

Izvajal se je na podlagi prvega javnega razpisa Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve na temo Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
(izobraževanje in zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin).
Sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(15 %) in Evropskega socialnega sklada 85 %).
Namen projekta
Razreševanje problema socialne izključenosti in zaposlovanja mladih med 17.
in 25. letom, ki jim zaradi nedokončane poklicne izobrazbe in pomanjkanja
znanja in delovnih veščin grozi nevarnost prehoda v dolgoročna brezposelnost in s
tem socialno izključenost.

Tovarna dela – vstop v svet dela
Projekt Tovarna dela - Vstop v svet dela je bil projekt priprave in razvoja
usposabljanja in zaposlovanja mladih v gostinski dejavnosti.
Mladi, vključeni v projekt, so v tri mesečnem usposabljanju pridobili znanja za delo
kot pomočniki v kuhinji in strežbi ter pridobili certifikat NPK za poklic pomočnik
kuharja oziroma pomočnik natakarja.
Skupaj je bilo v projekt vključenih 14 mladih iz ranljive ciljne skupine.

Eden izmed rezultatov projekta je tudi okrepčevalnica Gostilna dela, kjer smo
zaposlili pet mladih iz projekta.
Po končanem projektu v novembru 2011 smo nadaljevali z delom okrepčevalnice
Gostilna dela in nadgradili model učne delavnice Gostilna dela – poklicno
učenje mladih v gostinski dejavnosti.

GOSTILNA DELA
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Usposabljanje različnih skupinam mladih v gostinski dejavnosti v okviru učne
delavnice:
- mladi brez dokončane izobrazbe, stari med 17 in 25 let,
- mladi invalidi do 30. leta oziroma druge osebe s posebnimi potrebami,
ki se iz različnih razlogov soočajo s težavami pri zaposlovanju.
Namen poklicnega učenja mladih:
- razvoj socialnih veščin in delovnih navad,
- pridobivanje delovnih izkušenj, delovne rutine in delovne motivacije,
- razvijanje samostojnosti pri izvajanju delovnih nalog in izboljšanje delovne
učinkovitosti.
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Značilnosti vključenih skupin mladih:
- neustrezna izobrazba, pomanjkanje znanja,
- nizka motiviranost za delo,
- zmanjšanja konkurenčnost na trgu dela ter
- družbena stigmatizacija.
INTEGRACIJO ranljivih skupin mladih v delovno okolje lahko dosežemo le z
ustrezno prilagojenim praktičnimi programi usposabljanj na delovnem mestu.
Sistematično usposabljanje in uporabo posebnih tehnik in metod dela ter
mentorstvo na delovnem mestu in izvajanje strokovne podpore (psihologinja,
specialna in rehabilitacijska pedagoginja, delovna terapevtka).
Program poklicnega učenja mladih se izvaja v okrepčevalnici Gostilna dela na
Poljanski cesti 7 v Ljubljani na delovnem mestu pomočnik natakar/pomočnik kuhar.

Gostilna dela – poklicno učenje mladih
PRIPRAVA NA USPEŠNEJŠI VSTOP V SVET DELA! In pridobitev čim bolj
realnih delovnih izkušenj, ki jih zahteva trg dela!
Vključitev v program usposabljanja zmanjšuje prehod v dolgoročno brezposelnost,
socialno izključenost in delo na črno, vpliva na dobrobit celotne družbe, preprečuje
revščino in predsodke o zaposlovanju različnih ranljivih skupin mladih.
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Aktivna vključenost v lokalno okolje - ozaveščanje o problematiki zaposlovanja
ranljivih skupin in družbene odgovornosti:
-

aktivna udeležba na konferencah, posvetih, okroglih mizah, različni mediji.

Sodelovanje z različnimi organizacijami:
-

Zavod za zaposlovanje RS,
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola,
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana,
Centri za socialno delo (mesto Ljubljana).
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Sodelovanje v projektih s katerimi se spodbuja socialno podjetništvo:
-

projekt Zgodbe naše Ljubljane,
pilotni projekt Zelene nabavne verige ( Turizem Ljubljana, Zadruga Jarina),
Poljanska 7-14,
Družbeno odgovorni turizem v Ljubljani ( Turizem Ljubljana),
Turizem z učinkom,
Exit: vključevanje uporabnic iz Materinskih domov.
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Priznanja in nagrade:
Srebrno priznanje za inovativnost „Model učne delavnice Gostilna dela“
(Gospodarska zbornica osrednjeslovenske regije), 2011.
S strani Avstrijskega veleposlaništvo v Sloveniji smo bili leta 2014 predlagani kot
primer dobre prakse in sodelovali na „Arabsko – Evropskem forum za mlade socialne
podjetnike“.
Reinovator akademija 2015 ( Spirit, Revija Viva) izbrani kot primer dobre prakse za
poslovni del po koncu prejemanja državnih sredstev.

Predstavitev Gostilne dela v britanskem časopisu Guardian (april 2015).
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IZZIVI IN PRIČAKOVANJA …
Istočasno usposabljanje in zaposlovanje mladih iz ranljivih skupin oziroma
delovanja učne delavnice Gostilna dela in dozdajšnji rezultati poslovanja so pokazali
na omejene možnosti pridobivanja prihodka iz dnevne prodaje gostinskih storitev.

Za dolgoročno izvajanje programa učne delavnice zato nujno potrebujemo pomoč
družbe in sicer: za stroške dela za udeležence programa učne delavnice in za
stroške mentorjev, ki so sodelujejo v programu usposabljanja.
Pričakujemo, da bodo pogoji v prihodnjih javnih razpisih omogočali sodelovanje
in nadaljevanje našega že izdelanega programa učne delavnice - usposabljanja
in zaposlovanja mladih iz različnih ranljivih skupin.
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Kulinarična ponudba:
Kreativno pripravljeni zajtrki & kosila za ljubitelje mesnih, ribjih in vegetarijanskih jedi.
Organizirane večerje in pogostitve.
Podpiramo zdrav način prehranjevanje :
V naši hrani ne uporabljamo ojačevalcev okusa, veget in pred pripravljenih omak.
Skrb za diabetike:
Vsak dan izračunamo glikemično obremenitev
za eno jed.
Podpiramo lokalno:
Sestavine za jedilnike izbiramo premišljeno in
poskušamo vključevati čim več slovenskih proizvajalcev.

VLJUDNO VABLJENI NA POLJANSKO 7 od ponedeljka do petka med 08.00
in 16.00.

