
Program za spodbujanje 
neaktivnih oseb, ki so dalj časa 
oddaljene od trga dela, za 
njihovo ponovno vrnitev oziroma 
ponovni vstop na trg dela s 
poglobljeno individualno in 
skupinsko obravnavo se je začel 
junija 2013.

To je zelo zanimiv tečaj, ki 
vključuje sklope najrazličnejših 
spektrov znanja. Obsega štiri 
module. Veliko večino ur 
smo se seznanjali z osnovami 
računalništva, nato pa pisali 
in izpopolnjevali vloge oz. 
prošnje za delo, zbirali in pisali 
najrazličnejše informacije o 
predhodnih izkušnjah, ki smo si 
jih pridobili pri delodajalcih in bi 
nam lahko koristile v prihodnosti 
pri ponovnem vključevanju v trg 
dela.

Imeli smo tudi fotografski 
tečaj, kjer smo se učili osnov  
fotografiranja. Šli smo na izlet na 
Cerje nad Mirnom ter spotoma 
fotografirali naravo in tihožitja, 
razne motive iz narave in 
oddaljene hribe.

Tudi tečaj iz angleščine nam 
večini ni delal preglavic in smo 
znanje, ki smo ga imeli od prej 
obnavljali ter osnove še razširili 
in se učili praktičnih in uporabnih 
izrazov.

Šli smo na Kostanjevico nad  
Novo Gorico, kjer smo si ogledali 
cerkev ter grob Bourbonov in 
starih francoskih grofov.

Likovna delavnica je obsegala 
izdelovanje najrazličnejših kipov 
ter skulptur iz gline, med njimi 
tudi stojala za sveče, pepelnike 
in razno posodo in t.im. dream 
catcher. Vse skupaj smo na koncu 
spekli v peči za glinene izdelke.

V gledališču so nam razkazali 
sobo, kjer se igralci pripravljajo na 
nastop ter zakulisje.

Na koncu smo imeli razstavo, na 
kateri smo razstavljali glinene 
izdelke ter najrazličnejše 
fotografije, ki smo jih naredili na 
tečaju fotografiranja. Sam sem 
imel tudi glasbeno točko, kjer 
sem zaigral pesem na kitaro, kar 
je razstavo še dodatno popestrilo. 
Nato je sledila pogostitev.

Dobivali smo se vsak ponedeljek, 
sredo in petek, vsakič po štiri 
šolske ure. Tedni so nam prehitro 
minevali, mentor in mentorice 
pa nam bodo ostali v trajnem in 
nepozabnem spominu.

Čeprav nam primanjkuje cvenka,
 nam nikoli ne odklenka; 

žicam za kavo in cigarete, 
neke stare prijazne tete.

Včasih poprimem za kako delo,
trudim in trudim se in garam 

smelo; 
ko pa zvečer ležem k počitku, 
kdaj prepustim se tudi užitku.

Povsod vojne okrog divjajo,
večina pa za kruh garajo; 

brezposelneži pa besnimo, 
upajoč, da delo nekoč dobimo.

Vstane nekoč nova zarja
in vzide novo sonce, 

ki pozlati vse ljudi; 
od trudnih garačev , 
do brezposelnih postopačev.

Brezposelni  
garači

25. marec 2014
Nova Gorica

Program je izvajala
Ljudska Univerza Ajdovščina

GARAČ



Drugi modul smo začeli 11. 
junija. Bilo nas je dvaindvajset. 
Od tega nas je do  danes  (12. 
3. 2014) ostalo še dvanajst. 
Najprej se nam je predstavila 
gospa Alenka Magajne, kot 
izvajalec oziroma odgovorni 
zaposleni, kot predstavnik 
Ljudske univerze Ajdovščina. Z 
njo je bila psihologinja. Nekateri 
so negodovali, pa se je po njeni 
zaslugi vedno vse lepo uredilo. 
Reševali smo neke enačbe, 

geometrijske like, zloženke itd. 
Vse je šlo od lista do lista in na 
čas (štoparico). Ne vem, če sem 
naredil ¾. Na koncu pa je rekla, 
da ni še nihče prišel do konca. 

Naslednjič smo prišli 18. 
junija. Bilo nas je že manj 
(18). Z Alenko je bila druga 
psihologinja. Hotela je, da bi 
pisali z listkom drug drugemu 
na hrbet, pa nismo hoteli. Pri 
tem je tudi ostalo. Dala je po 
tleh razglednice. Vsak je vzel 
dve, ki sta ga zanimali, kot 
svoj hobi (veselje). Med tem 
časom je prišla dr. specialist 
medicine dela Dunja Bratina. 
Alenka je rekla naj vsak od nas 
do naslednjič, 21. junija prinese 
zdravniško kartoteko. Dejala 
je, da bomo imeli individualni 
razgovor z zdravnico in 
psihologinjo. Dobili smo urnik 
(razpored).          

Od 8h zjutraj do 8.30 sem 
imel individualni razgovor 
z zdravnico. Pogledala je 

mojo kartoteko in zapisala, 
da sem sposoben za delo, 
z določenimi omejitvami. 
Ob12. uri sem imel razgovor 
s psihologinjo (imena in 
priimka ne poznam - sem jo 
prvič videl). Spraševala me je 
vse mogoče stvari pa sem jo 
vprašal, če je prebrala knjigo 
Človek potrebuje skrivnost , 
pa se je samo posmejala, in jaz 
tudi. 

3. 7. 2013  ob 12h sem imel 
razgovor z Alenko M. Bili smo 
trije, Matej, Primož in moja 
malenkost (Mozetič M.) Imeli 
smo razgovor o aktualni 
problematiki in se dogovorili o 
nadaljnjem sodelovanju itd.

Tretji modul bi se moral začeti 
22. 8. 2013. Bil pa je preložen 
na 2. 9. 2013. Med tem časom 
sem dobil vabilo na razgovor 
(28. 8. 2013) pri socialni delavki 
Bojani Bizjak – Bitetc.   

Drugi modul

IZLET 
NA 

CERJE
Bilo je lepo zimsko jutro, 

ko smo se dobili pred Eda 
centrom v Novi Gorici in se z 
avtobusom odpeljali na CERJE. 

Šli smo si ogledat spomenik 
padlim borcem za zahodno 

mejo. Med potjo in pred 
samim spomenikom so nas 
oborožili s fotoaparati. Slikali 
smo vse živo in vse mrtvo. 

Na samem kraju sicer 
nismo bili sami, saj so 

si prišli še drugi obiskovalci 
ogledat spomenik. Zaradi 
lepega vremena smo se imeli 
kar v redu. 

Iz kraja samega, posebej 
še iz vrha spomenika, se 

razprostira super razgled nad 
dolino. 

Ker je ura neusmiljeno 
tekla, je kmalu prišel čas 

za vrnitev v civilizacijo. Med 
potjo nazaj smo še posneli 
par fotografij in že smo bili na 
avtobusu, ki nas je odpeljal 
pred Eda center. 

Tu smo se razbežali vsak po 
svoje in tako zaključili izlet. 

Res smo se imeli v redu.



Imeli smo
Imeli  smo psihologijo, angleščino, kiparstvo, največ pa računalništva. 
Imeli smo razstavo svojih kiparskih del, na katero smo povabili goste.

Največ sem odnesel od računalništva. Naučil sem se uporabljati vse 
prste za tipkanje po tipkovnici. 

Obiskali smo kapelo na Kostanjevici in v njej knjižnico, eno najstarejših 
v Sloveniji. Šli smo tudi na predstavo v gledališče. Odsli so tudi na Cerje, 
vendar brez mene. Ker sem hotel s kolesom na Cerje, me je presenetil 
železni opilek, ki sem ga dobil v gumo ter le s težavo prišel domov v 
Žapuže. 

Vesna ima po želji tudi telovadbo, ki je nisem obiskoval, ker imam 
zadosti telovadbe s kolesom.

Fotografska razstava
Konec leta smo imeli 

fotografsko razstavo. Prišlo 
je veliko ljudi, med drugimi tudi 
novinarka DELA. 

Razstava je uspela, zato smo 
dobili zagon za naprej.

Fotografije smo posneli na 
Cerju, v razredu in drugod 

na terenu. Nekatere so bile 
narejene zelo profesionalno.

Risanje
Bil je petek imeli smo slikarski tečaj, pri katerem smo morali 

narisatati predmet, ki je bil postavljena na sredino mize. Predmeti 

so bili: vaza, prtiček in velika steklenica. Izdelovali smo tudi kipe. 

Jaz sem naredil pepelnik, Vili je naredil svečnik, Žare glavo, Primož 

pizzo, Marjan pa svečnik in kačo. Vse predmete smo razstavili na 

razstavi v domu krajevnih skupnosti. 

Tečaj računalništva
Na ta program za težko zaposljive sem se 

vključil predvsem zaradi računalništva. Saj 
pred tem sploh nisem znal uporabljati računalnika. 
Tako mi je prišel ta program zelo prav. Učili smo se 
pisati, risati, pa tudi uporabljati Google, elektronsko 
pošto ... Poleg tega smo imeli še razne aktivnosti, kot so 
fotografija, ustvarjanje z glino, risanje, šivanje … Sem pa 
zelo vesel, da sem se vključil na ta predavanja, saj sem 
se zelo veliko naučil.



Časopis je nastal v programu »Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma 
ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo.” Program se izvaja v okviru operacije »Razvoj in 

promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih«. 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru OP ČRV 2077-13 za obdobje 
2007-2013, 2. razvojne prioritete: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, 2.1. prednostne usmeritve: Spodbujanje 

zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih. 


