
 
 
 

 
Priloga 6 

AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI  
SVETOVALNEGA SREDIŠČA ISIO KOROŠKA za obdobje od januarja do decembra 2010 

 
Akcijski načrt temelji na ugotovitvah samoevalvacijskega poročila, izdelanega v letu 2009. Akcijski načrt je sprejel strateški svet 
 dne, 19.5. 2010.  
 

Kazalnik kakovosti: Prispevek svetovalnega središča k rešitvi svetovančevega problema 

Standard kakovosti: Stranke svetovalnega središča so zadovoljne s kakovostjo svetovalnih storitev in menijo, da so storitve pripomogle k 
rešitvi njihovega problema. 

Ugotovljene pomanjkljivosti, problemi Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Zadolženi za 
izpeljavo 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Slaba polovica svetovancev (47,28 %) je 
svoj problem le delno rešila s pomočjo 
svetovalnega središča.  

1.  Želimo, da večji delež svetovancev z našo 
pomočjo reši svoj problem. V ta namen 
bomo podrobneje proučili njihova 
pričakovanja – vpeljali bomo natančnejše 
anketiranje (popis svetovanca ob prvem 
srečanju), z vsakim bomo opravili 
poglobljen razgovor o skladnosti 
pričakovanj in možnih ciljev, uvedli bomo 
načrt nadaljnjih srečanj. Skladno s tem 
bomo dopolnili tudi ustrezni obrazec 

Svetovalec 31. 8. 
2010 

  

Iz swot analize smo ugotovili, da imamo 
zelo nizek % povratnih informacij 
svetovancev glede izvedbe načrtovanih 
aktivnosti. 

2.  Če se svetovanec ne oglasi na načrtovanem 
naslednjem srečanju ali ne poda povratne 
informacije, kako uresničuje svoje 
zastavljene aktivnosti, svetovalka vzpostavi 
stik z njim. 

Svetovalec 31. 10. 
2010 
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Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja.« 

 

Kazalnik kakovosti: Povečana vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje 

Standard kakovosti: Svetovalno središče pripomore k povečani vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje, povečanju učne uspešnosti in 

zmanjševanju osipa ter k zmanjševanju socialne izključenosti.  
 

Ugotovljene pomanjkljivosti, problemi Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Zadolženi za 
izpeljavo 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Podatki iz swot analize so nam pokazali, da 
stranke za svetovalno središče niso izvedele 
pri centrih za socialno delo, na občini, 
regionalni razvojni agenciji, študentskem 
servisu in zdravstvenih domovih. 

3.  Vzpostavili bomo kontakt z navedenimi 
institucijami, in sicer: dejavnost 
informiranja in svetovanja bomo predstavili 
regijskemu svetu županov, s centrom za 
socialno delo, študentskim servisom ter 
regionalno razvojno agencijo bomo 
vzpostavili osebne stike (osebni kontakt 
vsaj 2x letno, zdravstvenim domovom 
bomo distributirali promocijski material 
(plakate, zloženke). 
 
 

Svetovalec in ostali 
zaposleni, ki delajo na 
projektu CVŽU. 

31. 10. 
2010 

  

 


