KLJUČ DO
KARIERE

Osnove
Kaj je namen Kluba Ključ – izgradi si svojo kariero?
Projekt Ključ je bil namenjen višanju zaposljivosti in zaposlenosti
mladih. Ker smo v času razvoja projekta ugotovili kar nekaj
zanimivih trendov, želimo nadaljevati tudi po njegovem
zaključku. Ugotovili smo namreč, da mladim manjkajo predvsem
mehke veščine, kot so komunikacija, javno nastopanje,
poznavanje samih sebe itd. Na tem področju želimo svoje delo
nadaljevati, zato je v okviru treninga za mladinske delavce nastal
pričujoči e-vodnik za izvedbo Kluba Ključ.
Klub Ključ je eden izmed elementov celotnega projekta, ki
brezposelne mlade povezuje v podporno - izobraževalno skupino
z namenom izmenjave izkušenj, deljenja kontaktov, medsebojne
podpore in sklopov izobraževanj, ki so namenjena dvigu njihovih
kompetenc.

Cilji Kluba Ključ:
Vzpostaviti skupine v obliki interesnih skupin oz. t.
i. študijskih krožkov, v okviru katerih se mladi med
15 – 30 let redno tedensko srečujejo z mentorjem
kluba.
Mentor jih fasilitira v procesu opostavljanja ciljev,
ki jih želijo doseči kot skupina in ciljev, ki jih želijo
doseči kot posamezniki (v prvih dveh srečanjih).
V okviru kluba Ključ mladi prevzemajo aktivno
vlogo vodenja kluba ter organizacije posameznih
aktivnosti (mentor izpelje zgolj začetna srečanja,
potem pa preda vlogo mladim, on pa proces
podpira).
Tekom Kluba Ključ pripravljajo svoje portfolije ter
redno evalvirajo aktivnosti ter reflektirajo novo
pridobljene kompetence.

Aktivnosti v Klubu Ključ
Na podlagi naših izkušenj smo zbrali nekaj poglavitnih področji, ki
vam bodo pomagala, da strukturirate vaš klub na področju
izboljšanja kompetenc za mlade, ki jih vsesplošno potrebujejo v
svojem življenju in na trgu dela. Seveda naj mladi izberejo tista
področja, ki jih zanimajo in na katerih so najbolj šibki. V
nadaljevanju smo zbrali nekaj idej o področjih ter kako jih lahko
implementirate v sklopu svojih klubov.
V kolikor k sodelovanju povabite strokovnjake, mlade tudi povabite
k proaktivnemu prenosu in uporabi pridobljenih kompetenc
znotraj skupine. Aktivnosti so popisane v skladu s ključnimi
elementi, da lahko lažje načrtujete in osmislite svoje aktivnosti ter z
udeleženci razmišljate o pridobljenih kompetencah v celotnem
procesu.

