
  
 

 
 
 

SAMOEVALVACIJSKI NAČRT ZA LETO 2013 
SVETOVALNO SREDIŠČE KOROŠKA  

 

PODROČJE 1: 6. INFORMIRANJE IN PROMOCIJA 

Kazalnik kakovosti: 6.1.3. Raznovrstnost 

 6.1.4 Prilagojenost ciljnim skupinam 

Kakšni želimo biti? 
Kako se bomo vprašali, v kolikšni meri že 

dosegamo standarde kakovosti? Kakšni 
smo? 

Kdo bo naš vir 
informacij? 

Na kakšen način 
bomo pridobivali 

informacije? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA SUBJEKTI  METODE 

6.1. Da bi zagotovili čim večjo 
dostopnost storitev svetovalnega 
središča vsem odraslim, svetovalno 
središče načrtno informira 
potencialne ciljne skupine in 
promovira svojo dejavnost. 

Ali z različnimi načini promocije in informiranja v 
Svetovalnem središču v zadostni meri dosegamo 
ciljno skupino nižje izobraženih z manj kot štiriletno 
srednjo šolo? 

Poročilo o spremljanju 
kakovosti za leto 2011 
in 2012; 
Obrazec PROM za leto 
2011 in 2012 
Aplikacija SDSS 

 Analiza 
dokumentacije 

Ali izpeljemo dovolj aktivnosti promocije in 
informiranja za vključitev vsaj 50% deleža 
svetovancev iz  ciljne skupine nižje izobraženih? 

Obrazec PROM za leto 
2011 in 2012 
 

 Analiza 
dokumentacije 

Ali poznamo medije, ki ustrezajo ciljni skupini nižje 
izobraženih? 

Uporabniki 
svetovalnega 
Središča in MOCIS-ovih 
programov z manj kot 
štiriletno srednjo šolo, 
ki so obiskali svetovalno 
središče v šol. letu 
2011/12.  

 Metoda spletnega 
anketiranja 

 Metoda pisnega 
anketiranja 

 Metoda telefonskega 
anketiranja  
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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.« 

Katere poti informiranja in promocije uporabljajo v 
drugih svetovalnih središčih  z namenom doseganja 
posameznih ciljnih skupin? 

Dokumentacija 
svetovalnega središča 
Koper , svetovalke 
svetovalnega središča 
Koper  

 Metoda zgledovanja 
(vodeni razgovor s 
svetovalkami ISIO 
Koper) 

 
 

Kako bomo vedeli, da standard kakovosti dosegamo? 
Svetovalno središče informira in promovira  ciljno skupino nižje izobraženih po različnih medijih. 

Standard kakovosti dosegamo, če način in vsebino informiranja in promocije prilagajamo potrebam ciljne skupine nižje izobraženih. 

 

 

PODROČJE 2: 5. PARTNERSTVO 

Kazalnik kakovosti:  5.1.3. 
Sodelovanje strateških partnerjev pri ovrednotenju izpeljavi delovanja 
svetovalnega središča 

 5.1.4 Sodelovanje strokovnih partnerjev pri izpeljavi svetovalnega procesa 

Kakšni želimo biti? 
Kako se bomo vprašali, v kolikšni meri že 

dosegamo standarde kakovosti? Kakšni smo? 

Kdo bo naš vir 

informacij? 

Na kakšen način bomo 
pridobivali 

informacije? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA SUBJEKTI  METODE 

5.1. 
Svetovalno središče razvija 
partnerska omrežja za zagotavljanje 
celostnih in kakovostnih svetovalnih 
storitev ter načrtovanje in 
vrednotenje svetovalne dejavnosti v 
lokalnem okolju 

Ali je svetovalno središče po oceni strokovnih in 
strateških partnerjev v lokalnem okolju dovolj 
prepoznavno ? 

Strokovni in strateški 
partnerji  

 Metoda spletnega 
anketiranja 

 Vodeni skupinski 
pogovor  

Ali po oceni strokovnih in strateških partnerjev 
uporabljamo ustrezne načine za večjo 
prepoznavnost Svetovalnega središča Koroška v 
lokalnem okolju? 

Strokovni in strateški 
partnerji  

 Metoda spletnega 
anketiranja 

 Vodeni skupinski 
pogovor  

Ali partnerjem  sodelovanje v lokalnem svetovalnem  
omrežju koristi pri izvajanju njihove dejavnosti?   

Strokovni in strateški 
partnerji 

 Metoda spletnega 
anketiranja 

 Vodeni skupinski 
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pogovor 

Kakšne načine za večjo prepoznavnost 
svetovalnega središča v lokalnem okolju uporabljajo 
skupaj s partnerji  v Svetovalnih središčih Koper in 
Ljubljana?   

Svetovalke/svetovalci v 
Svetovalnem središču 
Koper in Ljubljana 

Metoda zgledovanja 
(Ogled  primera dobre 
prakse sodelovanja s 
strateškimi in 
strokovnimi partnerji 
pri razvijanju večje 
prepoznavnosti 
svetovalnega središča v 
okolju v Svetovalnem 
središču Koper in 
Ljubljana) 

 
 
Kako bomo vedeli, da standard kakovosti dosegamo? 
5.1.2.1. Dejavnost Svetovalnega središča Koroška je prepoznavna v celotnem lokalnem okolju, ki ga Svetovalno središče Koroška pokriva. 
5.1.6.1. Svetovalno središče uporablja različne načine za povečanje prepoznavnosti v lokalnem okolju. 

 


