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V okviru Erasmus+ projekta z naslovom Usmerjeno svetovanje

za osebe z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi (angleška

kratica COOCOU) se projektni partnerji osredotočajo na

razvoj ProfilPASS-a kot instrumenta za vrednotenj kompetenc.

Projekt nagovarja svetovalce, ki delajo z osebami z

omejenimi kognitivnimi sposobnostmi v šestih različnih

državah, ki so poprej že izrazili zanimanje in potencial za

razvoj kompetenc na tem področju. ProfilPASS bo v ta

namen prilagojen potrebam oseb z omejenimi kognitivnimi

sposobnostmi, zato bo brez omejitev in v preprostem jeziku.

Koordinator projekta je DIE, ostale partnerske organizacije v

projektu pa prihajajo iz Avstrije, Grčije, Slovenije, Španije in
Švedske.
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Nabor orodij COOCOU

Namen nabora orodij COOCOU je svetovalcem pri delu z osebami, katerih kognitivne 

sposobnosti so omejene, omogočiti, da lahko izbirajo med različnimi metodami vrednotenja 

kompetenc in si tako delo olajšajo. Te metode so prilagojene potrebam oseb z omejenimi 

kognitivnimi sposobnostmi. 

ProfilPASS brez omejitev in v preprostem jeziku predstavlja jedro tega nabora orodij. Osnovo 

za razvoj ProfilPASS-a brez omejitev in v preprostem jeziku, ki je prilagojen potrebam oseb z 

omejenimi kognitivnimi sposobnostmi, predstavlja že obstoječ ProfilPASS.

Poleg ProfilPASS-a brez omejitev in v preprostem jeziku nabor orodij COOCOU zajema vrsto 

ostalih inštrumentov za vrednotenje kompetenc, ki bi jih bilo moč uporabiti pri osebah z 

omejenimi kognitivnimi sposobnostmi. Ta orodja so v nadaljevanju predstavljena v t. i. 

Informativnem gradivu. 

Nabor orodij COOCOU vključuje tudi priročnike in smernice s podpornimi informacijami o 

svetovanju brez omejitev. Ta učna gradiva pripomorejo k razvoju veščin svetovalcev, ki delajo 

z osebami z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi, in jim tako pomagajo pri oblikovanju 

svetovalnih procesov s ciljno skupino projekta COOCOU. 

Vsebina

.Struktura nabora orodij COOCOU (str. 2-5)

.Informativno gradivo (str. 6-31)

.Delovno gradivo za svetovalce (str. 32-45)

.Seznam dodatnih pripomočkov in aplikacij (str. 46-48)
2



V prvem delu so 

predstavljena svetovalna 

orodja za vrednotenje 

kompetenc, ki jih je moč 

uporabiti v procesu 

svetovanja, npr. s 

ProfilPASS-om brez 

omejitev in v preprostem 

jeziku skupaj z ostalimi 

svetovalnimi orodji. Prvi 

del je razdeljen na tri 

kategorije:

✓ Prvi korak:          pred 

svetovanjem

✓ Premagovanje ovir

✓ Strukturiranje 

svetovalnega procesa

S klikom na vsako orodje lahko 
dostopate do več informacij v 
obliki ‘Informativnih gradiv’

I. Orodja za svetovanje

Α. Prvi korak: pred svetovanjem (individualno delo svetovancev kot priprava
na svetovanje)
Kot del priprave na dejansko svetovanje lahko uporabimo pripomoček za samooceno kompetenc.
Nabor orodij COOCOU zajema instrumente, ki svetovancem omogočajo, da samostojno, bodisi
delno ali v celoti, ocenijo svoje kompetence.

 orodja za samooceno

Β.  Premagovanje ovir: Razvoj svetovalnega orodja brez omejitev 
ProfilPASS brez omejitev in v preprostem jeziku je zasnovan, tako da zadovolji potrebe oseb z 
omejenimi kognitivnimi sposobnostmi. Zato je bilo na obstoječem ProfilPASS, ki je bil uporabljen kot 
osnova za ProfilPASS brez omejitev in v preprostem jeziku, narejenih več prilagoditev. Prilagoditve 
vključujejo prilagoditve (1) jezika, (2) vsebine in (3) strukture. 

 1. Prilagoditve jezika
 2. Prilagoditve vsebine
 3. Prilagoditve strukture

• Kartice s kompetencami

• Kartice z aktivnostmi

• Življenja žensk

• Komplet slikovnega materiala za vrednotenje
kompetenc

• meine-berufserfahrung.de
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Da bi zadovoljili potrebe oseb 

z omejenimi kognitivnimi 

sposobnostmi, je bilo na 

obstoječem ProfilPASS-u 

potrebno narediti več 

omejitev, in sicer pri (1) jeziku, 

(2) vsebini in (3) strukturi. 

I. Orodja v podporo svetovalnemu procesu

Β.  Premagovanje ovir: Razvoj svetovalnega orodja brez omejitev
(se nadaljuje iz prejšnje drsnice)

1. Prilagoditve jezika na ProfilPASS-u
Da bi bilo vrednotenje kompetenc razumljivo za osebe z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi, je
bilo potrebno ProfilPASS prenesti v jasen in enostaven jezik. Na ta način je v pomoč tudi ljudem,
katerih jezikovno znanje ni na najvišji ravni oziroma ljudem, ki ne znajo dobro brati (BMAS, 2019, str.
16). ProfilPASS v preprostem jeziku pomaga tako ljudem z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi kot
tudi imigrantov, katerih znanje jezika ni zadostno za ProfilPASS v preprostem jeziku.

2. Prilagoditve vsebine na ProfilPASS-u
Da bi tudi vsebino čim bolj približali osebam z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi, je celoten
portfejl ProfilPASS-a omejen, saj je obdelava podatkov izredno zahtevna, ciljna skupina pa ima
težave pri koncentraciji. Poleg tega se ProfilPASS brez omejitev in v preprostem jeziku osredotoča
na hobije in zanimanja, tako poklicno kot družinsko življenje, saj prav na teh področjih v ospredje
pridejo nekognitivne spretnosti. V ProfilPASS-u brez omejitev in v preprostem jeziku so zajete tudi
naloge, ki uporabniku omogočajo izražanje želja in potreb, povezanih z delom, zato da se lažje
ugotovi, kako bi se delovno mesto lahko prilagodilo, da bi se uporabnik tam počutil dobro in bil pri
delu učinkovit, npr. jasna rutina, stalne kontaktne osebe in podobno.

3. Prilagoditve strukture na ProfilPASS-u
Pri osebah z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi je pri razumevanju besedila bolje uporabiti
vizualizacije. Iz tega razloga ProfilPASS brez omejitev in v preprostem jeziku vsebuje veliko slikovnih
prikazov, simbolov in ponavljajočih se zadev. Tudi struktura in sama ureditev vsebujeta veliko
slikovnih elementov. Izpolnjevanje poteka s pomočjo matrik in vprašanj z več izbirami, itd. Vsebina
ProfilPASS-a je razdeljena na več samostojnih poglavij, kar ponovno olajša delo, saj se ne zahteva,
da se priročnik reši v celoti.

•ProfilPASS brez omejitev in v preprostem jeziku
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Naslovi razdelkov 

svetovalcem 

omogočajo lažjo 

orientacijo in izbor. 

Da bi našli najbolj 

primerno orodje za 

specifičen kontekst 

svetovanja, imajo 

svetovalci priložnost, 

da dobijo pregled 

nad vsemi orodji 

(glejte ‚Informativna 

gradiva‘). 

Informativna gradiva 

najdete v 
nadaljevanju.

I. Orodja za svetovanje

C. Strukturiranje svetovalnega procesa (portfejli, predloge za razgovore, itd.) 
Ta kategorija zajema orodja za vrednotenje kompetenc, ki lahko svetovalcem pri delu pomagajo na 
več različnih načinov. Da bi se čim bolj približajo potrebam oseb z omejenimi kognitivnimi 
sposobnostmi, morajo tovrstna orodja zadostiti več zahtevam (glejte poglavje I: B Premagovanje ovir: 
Razvoj orodij za svetovanje brez omejitev). Predstavljena orodja se razlikujejo po tem, ali zahtevajo 
samostojno delo svetovancev ali so pri svetovanju v pomoč svetovalcem. Med seboj so si različna tudi 
po tem, če privedejo do delnega ali popolnega ovrednotenja kompetenc. 

• Kartice s kompetencami
• Kartice z aktivnostmi
• Življenja žensk
• Kartice s kompetencami
• meine-berufserfahrung.de 

Orodja za samooceno

• ProfilPASS brez omejitev v preprostem jeziku– prilagojena različica 
za osebe z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi

• Berufswahlpass v preprostem jeziku
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Orodja, ki v večini služijo namenom svetovanja

•Da (iz)vem, kaj vse znam
• Hamet2 
• Kartice s kompetencami
• Izbira poklica
• Nabor orodij za iskanje zaposlitve

Orodja v podporo svetovalnemu procesu
(celostna ocena kompetenc)



‘Informativna gradiva’
Osnovne informacije za vsako orodje
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ProfilPASS brez omejitev in v preprostem jeziku
Nemški inštitut za izobraževanje odraslih -
Center za vseživljenjsko učenje Leibniz

Kaj to je? (Namen orodja)
ProfilPASS brez omejitev in v preprostem jeziku predstavlja temelj nabora orodij COOCOU. 

Služi sistematičnemu opredeljevanju in dokumentiranju kompetenc s tem, da oblikuje profil 

kompetenc in na ta način spodbuja nadaljnji razvoj tako na osebni kot na poslovni ravni, 

vključno s ponovnim poklicnim usmerjanjem. 

Da bi se čim bolj približali osebam z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi, se je obstoječi 
ProfilPASS ustrezno prilagodil. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
ProfilPASS brez omejitev in v preprostem jeziku je namenjen osebam z blagimi omejitvami 

kognitivnih sposobnosti. Da bi se ciljni skupini čim bolj približali, je bil ProfilPASS kot orodje za 

vrednotenje kompetenc ustrezno prilagojen. Na obstoječem ProfilPASS-u se je tako prilagodil 

jezik, vsebina in struktura. 

Značilnosti ProfilPASS-a brez omejitev in v preprostem jeziku 
Jezik v ProfilPASS-u brez omejitev je poenostavljen; 

 Obstoječ ProfilPASS je bil prilagojen; 

 ProfilPASS brez omejitev se osredotoča na področja, kot so hobiji, zanimanja, poklicno in 
družinsko življenje;

 ProfilPASS brez omejitev zajema naloge, ki uporabniku omogočajo, da izražajo svoje želje in 

potrebe z namenom, da ugotovijo, kako bi se v nekem delovnem okolju lahko počutili dobro 
in bili pri delu tudi učinkoviti, npr. jasna rutina, stalne kontaktne osebe in podobno; 

 V ProfilPASS-u brez omejitev je veliko slikovnega materiala in simbolov; 

 Struktura in ureditev vsebujeta veliko vizualnih elementov;

 Vsebina ProfilPASS-a je razdeljena v več poglavij; 

 V ProfilPASS-u brez omejitev so nekatera poglavja nova, npr. „Moja dnevna rutina“ ali 
„Moja gospodinjska opravila“ 

Preizkusite orodje
https://coocou.profilpass-

international.eu/index.php?

article_id=143&clang=1

Na voljo v več 

jezikih
nemščina, angleščina,  

švedščina, grščina, španščina, 

slovenščina

Več informacij
https://coocou.profilpass-

international.eu/
Deutsches Institut für 

Erwachsenenbildung –
Leibniz-Zentrum für 

Lebenslanges 
Lernen e.V. 

German Institute for Adult 
Education - Leibniz Centre for

Lifelong Learning (DIE)

Servicestelle ProfilPASS 
Heinemannstraße 12-14 

53175 Bonn, GERMANY
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my-professional-experience.org 

meine-berufserfahrung.de

Bertelsmann Foundation 

Kaj je to? (Namen orodja)
Orodje uporabnikom omogoča, da samostojno ocenijo obseg svojih predhodnih poklicnih 

izkušenj med 30 poklici. Spletno mesto pomaga tudi pri odločanju o nadaljnjem vrednotenju 

kompetenc. 

Orodje nudi podporo svetovalcem na trgu dela in integracijo v zvezi z načrtovanjem poklicne 

poti, kvalifikacijami, poglobljeno oceno usposobljenosti ali formalnim priznavanjem poklicnih 
izkušenj. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Orodje je namenjeno predvsem slabše usposobljenim osebam in pribežnikom. Za uporabo 
orodja ni posebnih zahtev.  

Ključne značilnosti
Orodje zajema od 20 do 40 slikovnih prikazov za vsak poklic, ki ponazarjajo izbrane in 

najbolj tipične situacije. Primeri vprašanj so: „Kako pogosto ste to počeli / počnete?“ 

(vključno s štirimi možnimi odgovori). Rezultati se prikažejo v roku treh do petih minut in jih je 

možno prenesti, natisniti ali poslati preko elektronske pošte. S klikom na „Naslednji korak“ 
dobite vpogled v spletne povezave z dodatnimi informacijami. 

Preizkusite orodje
my-professional-

experience.org

Na voljo v več 

jezikih
nemščina, angleščina, 

ruščina, perzijščina, 

arabščina, turščina

Več informacij

Bertelsmann Foundation

(Bertelsmann Stiftung)

Carl-Bertelsmann-Straße 256

33311 Gütersloh
GERMANY
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Kartice s kompetencami
Bertelsmann Foundation in organizacije, odgovorne za 
svetovanje o postopkih imigracije za odrasle osebe v Nemčiji

Kaj to je? (Namen orodja)
Kartice s kompetencami omogočajo, da vrednotenje kompetenc poteka na prilagodljiv in 

preprost način. Te kartice so posebne, saj primanjkljaj na jezikovnem področju kompenzirajo s 
vizualnimi elementi, ki se ponavljajo. Poleg tega svetovalcem nudijo tudi dodatne informacije. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Glavna ciljna skupina so osebe, ki izhajajo iz migrantskih družin. Za uporabo orodja ni posebnih 
zahtev. 

Ključne značilnosti
Kartice s kompetencami se naj bi uporabljale v interakciji med svetovalcem in

svetovancem, pri čemer se jih lahko uporablja na različne načine:

• Kartice lahko uporabite kot izhodišče za začetek pogovora.

• Kartice vam lahko služijo tudi pri vrednotenju kompetenc. Svetovanci med karticami 

izberejo od 10 do 15 tistih, za katere menijo, da odražajo njihove prednosti. Kasneje sledi 

razprava, posamezne kompetence pa se tudi podrobneje ogleda. Med vsemi se nato na 

koncu opredelijo najbolj ključne kompetence, posamezniku pa se predlaga najbolj 

primerno poklicno področje. Enak postopek je mogoče uporabiti tudi za poklicna 

področja, ki zahtevajo bolj specifično znanje in kompetence. 

• Kartice je možno uporabiti tudi kasneje, kar pomeni, da se z njimi lahko dela na začetku, 

nato pa se opravi celostna ocena kompetenc. 

V kompletu kartic so tudi kartice za profiliranje, s katerimi se ocenjujejo prednosti. Pripravili 
so jih na nemškem zavodu za zaposlovanje.

Preizkusite orodje
https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/Proj

ekte/Aufstieg_durch_Kompet

enzen/Kompetenzkarten/Engli

sch/Bastelbogen_EN.pdf

Na voljo v več jezikih
nemščina, angleščina, 

francoščina, ruščina, 

arabščina, perzijščina, 

turščina, tigrinjščina

Več informacij
https://www.bertelsmann-

stiftung.de/en/our-

projects/careers-via-

competences/project-

news/immigration-counseling-

for-adult-immigrants/

Bertelsmann Foundation

(Bertelsmann Stiftung)

Carl-Bertelsmann-Straße 256

33311 Gütersloh

GERMANY
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Hamet drei (3) 
Diakonie Stetten

Kaj to je? (Namen orodja)
Hamet3 je praktičen preizkus za beleženje in promoviranje poklicnih spretnosti mladih, ki 
potrebujejo več podpore in pomoči. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Orodje je zasnovano posebej za mlajše učence pri njihovem prehodu iz šolskega procesa v 
delovno razmerje. Primerno je tudi za tiste, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami. 

Ključne značilnosti
Uporaba orodja temelji na delovnih vzorcih, opazovanjih in računalniških nalogah. 

Da bi svetovalec lahko orodje uporabljal, ga je potrebno ustrezno usposobiti. Hamet3 

sestoji iz različnih delov. V praktičnem, merljivem delu, se preverjajo osnovne ročne in 

motorične spretnosti. Drugi del omogoča pridobitev kompetenc na področju 

trgovanja in gospodarstva. V okviru opazovanja se beležijo tudi socialne veščine, ki 
so povezane s samim opravljanjem dela. 

Preizkusite orodje
https://hamet.diakonie-

stetten.de/hamet-

2/messen-1.html

Na voljo še v
nemščini

Več informacij
https://hamet.diakonie-

stetten.de/hamet-drei.html

Diakonie Stetten e.V.

Schlossberg 2 

71394 Kernen-Stetten

GERMANY
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Berufswahlpass v preprostem jeziku
Bundesarbeitsgemeinschaft Berufswahlpass

Kaj to je? (Namen orodja)
Orodje nudi pomoč osebam pri izbiri ustreznega poklica. Osredotoča se na odkrivanje 
prednosti pri posamezniku in jim tako pomaga na poti do ustreznega poklica. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Orodje je bilo prevedeno v preprost jezik. 

Ključne značilnosti
Sestoji iz mape z barvnimi zavihki za različna poglavja, in sicer „Uvod“, „1. del: Nasveti za 

poklicno usmerjanje“, „2. del: Izbira karierne poti“, „3. del: Dokumentacija“, „4. del: 
Načrtovanje“.

Preizkusite orodje
http://berufswahlpass.de/sit

e/assets/files/1015/bwp_leic

hte_sprache_barrierefrei.pdf

Na voljo še v
nemščini

Več informacij
http://berufswahlpass.de/be

rufswahlpass/download/

Bundesarbeitsgemeinschaft 

Berufswahlpass 

Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) 

Robert-Schuman-Platz 3 

53175 Bonn 

GERMANY

11

http://berufswahlpass.de/site/assets/files/1015/bwp_leichte_sprache_barrierefrei.pdf


Kartice z aktivnostmi za svetovanje pri izbiri 

poklicne poti ali izobrazbe 
biv – Akademija za vključujoče izobraževanje

Kaj to je? (Namen orodja)
Kartice z aktivnostmi, ki jih je razvila Akademija za vključujoče izobraževanje, so orodje za 

nudenje nasvetov pri izbiri poklicne poti ali izobrazbe. Komplet vsebuje kartice s fotografijami, 

na katerih so prikazane različne dejavnosti. Namen orodja je, da udeleženci, ki so manj 

kompetentni pri pisanju in sporazumevanju, dobijo pregled nad pomembnejšimi aktivnostmi v 
življenju. Kartice z aktivnostmi se lahko uporabljajo kot orodje za samoocenjevanje. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Kartice z aktivnostmi so primerne za ljudi, ki so manj kompetentni pri pisanju in sporazumevanju.

Ključne značilnosti
Kartice z aktivnostmi se lahko uporabljajo kot orodje za samoocenjevanje. Z uporabo teh 

kartic svetovanci v 30 oziroma 40 minutah ocenijo svoje kompetence z več področij, in sicer 

„Delo“, „Izobraževanja in usposabljanja“, „Družina in prijatelji“ in „Prosti čas in hobiji“.

Področja so razvrščena po različnih barvah. Na vsaki kartici so aktivnosti prikazane s slikami 
in besedami. To orodje predstavlja alternativo pisnemu zapisu lastnih kompetenc. 

Preizkusite orodje
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/aktivitaeten_fotos_FI

NAL_gesamt_72dpi.pdf

Na voljo v
nemščini

Več informacij
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/aktivitaeten_fotos_FI

NAL_gesamt_72dpi.pdf

biv - die Akademie für 

integrative Bildung  

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien 

AUSTRIA
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Kartice s kompetencami za svetovanje pri izbiri 

poklicne poti ali izobrazbe  
biv – Akademija za vključujoče izobraževanj

Kaj to je? (Namen orodja)
Kartice s kompetencami, ki jih je pripravila Akademija za vključujoče izobraževanje, 

predstavljajo orodje za svetovanje pri izbiri poklicne poti ali izobrazbe. Komplet vsebuje 26 

slikovnih kartic za izbrane kompetence. Namen orodja je, da udeležencem, ki niso vešči 

pisanja in sporazumevanja, pomaga pri prepoznavanju svojih kompetenc. Kartice s 
kompetencami se lahko uporabljajo kot orodje za samoocenjevanje. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Kartice s kompetencami so primerne za ljudi, ki so manj kompetentni pri pisanju in 
sporazumevanju.

Ključne značilnosti
Kompet sestoji iz 26 kartic, na katerih so prikazane izbrane kompetence. Na prvi strani vsake 

kartice je prikazana kompetenca, na zadnji strani pa je ta kompetenca tudi razložena v 

preprostem jeziku. Izrazi za kompetence so posebej izbrani z namenom, da bi bili čim bolj 
razumljivi. Na zadnji strani kartic so tudi primeri, ki kompetenco podrobneje opišejo. 

Preizkusite orodje
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/kompetenzkarten_FI

NAL_300dpi.pdf

Na voljo v
nemščini

Več informacij
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/kompetenzkarten_FI

NAL_300dpi.pdf

biv - die Akademie für 

integrative Bildung  

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien 

AUSTRIA
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https://www.biv-integrativ.at/fileadmin/user_upload/kompetenzkarten_FINAL_300dpi.pdf


Življenja žensk – Praktični pripomoček za 

predmet „Delo na biografiji z ženskami, ki 

imajo učne težave“
biv – Akademija za vključujoče izobraževanje

Kaj to je? (Namen orodja)
Orodje je spremljevalni delovni pripomoček pri modulu „Delo na biografiji z ženskami, ki imajo 

učne težave“. Orodje se lahko uporablja tudi kot orodje za samoocenjevanje, nenazadnje pa 
je primeren za svetovalce, ki naj ga pri svojem delu po potrebi tudi uporabijo.  

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Orodje je zasnovano, tako da ga lahko uporabljajo ženske, ki se spopadajo z učnimi 
težavami.

Ključne značilnosti
Orodje je spremljevalni delovni pripomoček pri modulu „Delo na življenjepisu z ženskami, 

ki imajo učne težave“. Vsebuje vaje, delovne liste in učne priprave za tematske bloke, 

kot so „To sem jaz“, „Moje otroštvo“, „Moja mladost“, „Jaz kot odrasla oseba“ in „Kaj si 
želim v prihodnosti?“. 

Preizkusite orodje
Izvleček (na voljo 

brezplačno):

https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/pdfs/Inhalt_und_Beis

piele_Praxisbuch_FrauenLeb

en.pdf
Celotno 

orodje(plačljivo):https://www.b
iv-integrativ.at/material/

Na voljo v
nemščini

Več informacij
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_u

pload/pdfs/Inhalt_und_Beispi

ele_Praxisbuch_FrauenLeben.

pdf

biv - die Akademie für 

integrative Bildung  

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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https://www.biv-integrativ.at/fileadmin/user_upload/pdfs/Inhalt_und_Beispiele_Praxisbuch_FrauenLeben.pdf


Da (iz)vem, kaj vse znam – Pripomoček za 

vrednotenje kompetenc

biv – Akademija za vključujoče izobraževanje

Kaj to je? (Namen orodja)
„Da (iz)vem, kaj vse znam“ je orodje, katerega cilj je prepoznavanje kompetenc. Služi kot 
pomoč pri svetovanju, tako da svetovance vodi skozi posamezne faze postopka. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Navodila in gradiva za to orodja so napisana v preprostem jeziku. 

Ključne značilnosti
Orodje zajema navodila in gradiva v preprostem jeziku z namenom opredelitve 

kompetenc svetovanca. Navodila in gradiva, povezana s tem orodjem, podpirajo 

proces svetovanja. Svetovancem omogoča, da prehajajo skozi različne faze, vse od  

„Beleženja karierne poti“, „Zbiranja podatkov o spretnostih“, „Prepoznavanja spretnosti 
posameznika“, „Vrednotenja in ocenjevanja“, „Zastavljanja ciljev“ in „Opisa spretnosti“.  

Preizkusite orodje
Izvleček (na voljo 

brezplačno):

https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_u

pload/pdfs/Inhalte_und_Beisp

iele_Kompetenz-Mappe.pdf

Celotno orodje (plačljivo): 
https://www.biv-

integrativ.at/material/

Na voljo v
nemščini

Več informacij
http://biv-integrativ.at/

biv - die Akademie für 

integrative Bildung  (Academy 

for inclusive education)

Mariahilferstraße 76, 1070 Wien 

AUSTRIA
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https://www.biv-integrativ.at/fileadmin/user_upload/pdfs/Inhalte_und_Beispiele_Kompetenz-Mappe.pdf
http://biv-integrativ.at/


Želim si delati – Knjižica za osebe z učnimi 

težavami 
AMS – Javni zavod za zaposlovanje, Avstrija

Kaj to je? (Namen orodja)
Knjižica je zasnovana, tako da posameznikom z učnimi težavami pomaga pri izbiri ustrezne 

zaposlitve ali poklicnega usposabljanja. Gre za orodje za samoocenjevanje, ki nudi podporo 

pri izbiri primernega delovnega mesta. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
To orodje je namenjeno posameznikom z učnimi težavami, ki želijo najti zaposlitev, ki najbolj 
sovpada z njihovimi prednostmi in kompetencami. 

Ključne značilnosti
Knjižica je namenjena osebam z učnimi težavami. Napisana je v preprostem jeziku, zato 

da je lahko razumljiva. Da bi zagotovili, da v knjižici ni ničesar, kar bi osebe z učnimi 

težavami omejevalo, so jo posamezniki, ki se s tovrstnimi težavami tudi soočajo, 

predhodno preverili. Knjižica je tako prejela oznako kakovosti, ki priča o njeni lahki 
čitljivosti. Oznako kakovosti je podalo podjetje Capito. 

Preizkusite knjižico
https://www.ams.at/_docs/

001_ich_will_arbeiten.pdf

Na voljo v
nemščini

Več informacij
Arbeitsmarktservice

Österreich

Treustraße 35-43

1200 Wien, AUSTRIA
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https://www.ams.at/_docs/001_ich_will_arbeiten.pdf


Želim si delati – Spremljanje ljudi pri delu: Karierno 
svetovanje brez omejitev za in z ljudmi, ki imajo učne 

težave 
AMS – Javni zavod za zaposlovanje, Avstrija

Kaj to je? (Namen orodja)
V tej knjižici so zbrani napotki in priporočila za čim bolj učinkovito uporabo knjižice z naslovom 

„Želim si delati“ kot tudi priporočila o tem, kako naj poklicno usmerjanje oseb, ki imajo učne 

težave, izgleda.  

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji uporabe orodja)
Knjižica je bila zasnovana za učitelje, podporno osebje in svetovalce, namenjena pa je kot 

pomoč pri načrtovanju poklicnega usmerjanja za osebe z učnimi težavami. Orodje se lahko 
uporablja tudi za ljudi, ki imajo osebo z učnimi težavami v krogu svoje družine. 

Ključne značilnosti
Da bi osebe z učnimi težavami zaposlitev bolj aktivno iskale, je knjižica napisana na zelo

preprost način. Uporablja se lahko v različnih okoljih, kjer poteka poklicno usmerjanje,

npr. v šolah, v okviru projektov integracije na trg dela, na delavnicah ali v okviru

dnevnih aktivnostih oseb s posebnimi potrebami. Sestoji iz dveh delov, pri čemer prvi

del zajema koncepte, videnja in informacije, ki so pomembne pri načrtovanju

poklicnega usmerjanja za osebe z učnimi težavami. Drugi del pa je bolj praktičen in
vsebuje priporočila za poklicno usmerjanje brez omejitev.

Preizkusite ga
https://www.queraum.org/

sites/default/files/downloa

ds/Ich_will_arbeiten_Begleit

heft.pdf

Na voljo v
nemščini

Več informacij
Arbeitsmarktservice

Österreich

Treustraße 35-43

1200 Wien, AUSTRIA
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https://www.queraum.org/sites/default/files/downloads/Ich_will_arbeiten_Begleitheft.pdf


Vse o delu in posebnih potrebah – Knjižica za 

iskalce zaposlitve z učnimi težavami in/ali 

posebnimi potrebami 
AMS – Javni zavod za zaposlovanje, Avsrija

Kaj to je? (Namen orodja)
Ta knjižica ponuja pregled nad različnimi možnosti, ki jih osebe z učnimi težavami lahko 

izkoristijo pri (ponovnemu) vstopu na trg dela. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Iskalcem zaposlitve z učnimi težavami nudi pregled nad najpomembnejšimi možnostmi, 

povezanimi z delom. Iskalci zaposlitve ga lahko uporabljajo sami, v pomoč pa je tudi 
svetovalcem med poklicnim svetovanjem.  

Ključne značilnosti
Ta knjižica pomaga pri orientaciji in nudi pregled nad priložnostmi za ljudi, ki imajo učne

težave in želijo (ponovno) vstopiti na trg dela. Vsebuje tudi kontaktne informacije in

koristne podatke, ki so lahko uporabni pri bolj specifičnih vprašanjih (več informacij je v
priponki).

Oglejte si knjižico

Knjižica ni več na voljo.    

Status: junij 2021

Na voljo v
nemščini

Več informacij
Arbeitsmarktservice

Österreich

Treustraße 35-43

1200 Wien, AUSTRIA
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Nasveti za delo – Knjižica za osebe z učnimi 

težavami
Wibs – Informiramo, se posvetujemo in odločamo. In to 
samostojno.

Kaj to je? (Namen orodja)
V tej knjižici lahko iskalci zaposlitve, ki imajo učne težave, najdejo uporabne informacij o tem, 

kako najti zanje najbolj ustrezno zaposlitev. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Knjižica je namenjena osebam z učnimi težavami. Napisana je v preprostem jeziku in zato 

omogoča uporabo brez omejitev. Orodje lahko uporabljajo tako svetovalci pri delu s 
svetovanci kot tudi ljudje z učnimi težavami sami.  

Ključne značilnosti
Knjižica brez omejitev je zasnovana z namenom pomagati ljudem z učnimi težavami pri

iskanju najprimernejše zaposlitve. Glavni del orodja je namenjen opolnomočenju preko

osebnih zgodb o uspehu. Orodje poleg tega nudi pomoč pri samem postopku prijave

na delovno mesto in nudi koristne nasvete, vključno s kontaktnimi točkami za pomoč. V
zadnjem delu pa so pojasnjene pravice in obveznosti zaposlenih.

Oglejte si knjižico

Knjižica ni več na voljo.    

Status: junij 2021

Na voljo v 
nemščini

Več informacij
Wibs – wir informieren 

beraten bestimmen selbst

Anton-Eder-Straße 15

6020 Innsbruck, AUSTRIA
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Ponudite delo osebam z učnimi težavami – Knjižica za 
delodajalce, ki zaposlujejo osebe z učnimi težavami 
Wibs – Informiramo, se posvetujemo in odločamo. In to 
samostojno.

Kaj to je? (Namen orodja)
Ta knjižica je namenjena zagotavljanju podpore podjetjem pri zaposlovanju oseb z učnimi 

težavami. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Knjižica nudi podporo podjetnikom, kadrovikom, vodjem oddelkov in mentorjem pri 
zaposlovanju ljudi z učnimi težavami. 

Ključne značilnosti
Namen knjižice je, da bi čim večjemu številu oseb bil omogočen vstop na trg dela.

Napisana je v preprostem jeziku in je namenjena delodajalcem, da bi bolje poznali

določene termine, povezane s posebnimi potrebami in tako lažje razumeli predsodke.

Vključena so tudi pričevanja podjetnikov, ki so osebe z učnimi težavami uspešno vključili

v svoj delovni proces. V knjižici so zajete tudi podrobnejše informacije o možnostih
podpore tako za delodajalce kot za zaposlene, vključno s praktičnimi nasveti.

Oglejte si brošuro

Knjižica ni več na voljo.    

Status: junij 2021

Na voljo v
nemščini

Več informacij
Wibs – wir informieren 

beraten bestimmen selbst

Anton-Eder-Straße 15

6020 Innsbruck, AUSTRIA
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Več o moji samozavesti in kako sem pričel z novo 
službo v pravem pomenu besede – Osebne zgodbe o 

uspehu
Wibs – Informiramo, se posvetujemo in odločamo. In to 

samostojno.

Kaj to je? (Namen orodja)
V eni izmed osebnih zgodb o uspehu ženska z učnimi težavami pripoveduje, kako je dobila 

službo, v kateri so prepoznana njena zanimanja in talenti, hkrati pa si z opravljanjem tega 

dela krepi samozavest. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Zgodba o uspehu je bila napisana in objavljena z namenom opolnomočiti druge ljudi, ki 

imajo učne težave, za lažje prepoznavanje svojih sposobnosti in talentiranosti, ter načinih, 
kako jih uporabiti pri iskanju prave zaposlitve. 

Ključne značilnosti
Zgodba je napisana v preprostem jeziku, pripoveduje pa o ženski, ki ima učne težave,

in je najprej delala v eni izmed zaščitenih delavnic, nato pa našla zaposlitev na

projektu, ki ga financira Evropska unija. Na izredno ganljiv način pripoveduje zgodbo o

tem, kako je sprva morala graditi na samozavesti, da je uspela najti svojo sanjsko
službo.

Oglejte si knjižico

Knjižica ni več na voljo.    

Status: junij 2021

Na voljo v
nemščini

Več informacij
Wibs – wir informieren 

beraten bestimmen selbst

Anton-Eder-Straße 15

6020 Innsbruck, AUSTRIA
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Preizkusite se
Riksförbundet Attention

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za bazo, ki vključuje povezave do različnih testov na temo poklicnega profiliranja in 
vrednotenja kompetenc oseb z motnjo pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Osebam z motnjo pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo.

Ključne značilnosti
Zajema 6 različnih povezav do spletnih testov v obliki vprašalnikov, katerih namen je 

opredeliti poklicna področja, ki se najbolj ujemajo s karakteristikami določene osebe. 

Čeprav namen pri več testih ostaja enak, se priporoča, da oseba reši več kot zgolj en 
test, saj lahko le tako dobi čim bolj jasne in natančne odgovore. 

Preizkusite orodje
http://www.adhdpajobbet

.se/testa-dig-sjalv/

Na voljo v
švedščini

Več informacij

https://www.saco.se/studiev

al/for-studievagledare--

larare/studievalsbocker/

Riksförbundet Attention 

Tjurhornsgränd 6

121 63 Johanneshov

Tel: 08-120 488 00

E-post: kansliet@attention.se
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https://www.saco.se/studieval/for-studievagledare--larare/studievalsbocker/


Kaj mi ustreza? / Kam sodim?
Saco

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za orodje, ki ljudem pomaga, da na podlagi svoje osebnosti ugotovijo, kateri poklic ali 
šola bi jim najbolj ustrezala. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Iskalcem zaposlitve – Organizacija Riksförbundet Attention uporabo orodja priporoča za 
osebe z motnjo pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo

Ključne značilnosti
Pri orodju gre za vprašalnik, ki zajema 17 vprašanj, vsako pa ima možnih odgovorov. Je 

prosto dostopen in brezplačen. 

Gre za poenostavljeno različico testa osebnosti, ki ga je razvil ameriški psiholog John 

Holland. 

Na začetku so predstavljeni poklici in izobrazba, ki bi najbolj sovpadala s posameznikom 
in njegovimi zanimanji glede na njegove najbolj izstopajoče osebnostne značilnosti. 

Preizkusite orodje
https://www.saco.se/studie

val/tester/vad-passar-jag-

som/

Na voljo v
švedščini

Saco Sveriges akademikers

centralorganisation

Adress Box 2206 10315 

Stockholm

Besöksadress: Mäster 

Samuelsgatan 60, plan 8 

(skyltat Regus)
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Test osebnosti
Shortcut

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za vprašalnik, katerega namen je pomagati ljudem, da bodo bolje razumeli in prepoznali 
svoje osebnostne značilnosti. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Študenti s Švedske in mladi strokovnjaki. 

Riksförbundet Attention priporoča uporabo orodja za ljudi z motnjo pomanjkljive pozornosti s 
hiperaktivnostjo

Ključne značilnosti
Pri tem orodju gre za test osebnosti, ki ga je razvila organizacija Assessio – vodilni 

ponudniki z delom povezanih psiholoških testov v nordijskih državah – v sodelovanju z 

organizacijo Shortcut. 

Glavni namen je pomagati ljudem, da bodo bolje spoznali same sebe in razumeli svojo 

osebnost. 

Vprašalnik je prosto dostopen in vsebuje 30 vprašanj. 

Preizkusite orodje
https://shortcut.se/personli

ghetstest/. 

Na voljo v
švedščini

Shortcut / Oh My AB

Tavastgatan 26B

118 24 Stockholm
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Izbira poklica
Arbetsförmedlingen

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za orodje, ki posameznikom pomaga pri prepoznavanju drugih vidikov in ne zgolj njihovih 
lastnih interesov, kar je ključnega pomena pri izbiri poklica. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Iskalcem zaposlitve.

Ključne značilnosti
V tem brezplačnem orodju so zajeta vprašanja z več izbirami in nekaj vprašanj 

odprtega tipa. Vsebuje 8 glavnih tematik z vprašanji za vsako od njih, reševanje pa traja 

približno 20 minut. 

V test so vključene naslednje tematike: 1. Obeti na trgu dela. 2. Bi želeli investirati v 

izobraževanje? 3. Denar za izobraževanje 4. Ste se pripravljeni preseliti? 5. Kako 

pomembna vam je plača? 6. Kako naj izgleda vaše delo? 7. Kaj vam predstavlja izziv? 

8. Se želite posvetiti karieri?

Oseba lahko vprašanja, ki se ji zdijo nepomembna, tudi preskoči. Na koncu posamezniki 

dobijo povzetek svojih želja, kar jim služi kot kontrolni seznam, ko pridobivajo informacije 

o različnih poklicih ali se pripravljajo na pogovor s svetovalcem. 

Preizkusite orodje
https://tinyurl.com/3a89wz6

s

Na voljo v
švedščini

Arbetsförmedlingen

Swedish Public Employment

Service

Telefon: +46 0771–416 416
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Iskanje primernega poklia
Arbetsförmedlingen

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za orodje, ki ljudem na podlagi zahtev za vsako delovno mesto in vlogo pomaga 
ugotoviti, kateri poklici so za njih najprimernejši. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Iskalcem zaposlitve.

Ključne značilnosti
Gre za brezplačno bazo s podatki o različnih poklicih po abecednem vrstnem redu. V 

bazi podatkov je razvidno tudi povpraševanje po dijakih, ki so zaključili srednješolsko 

izobraževanje, in možne poti do pridobitve vsakega posameznega poklica.

Informacije se nanašajo na obete na trgu dela za naslednja tri leta za kar 70 različnih 

izobraževalnih usmeritev. Vključuje tudi informacije o priložnostih za delo v nekem 

poklicu za dobo petih let in število zaposlitvenih oglasov, ki so na voljo za vsako 
posamezno strokovno področje. 

Preizkusite orodje
https://arbetsformedlingen.

se/for-

arbetssokande/yrken-och-

studier/hitta-yrken/. 

Na voljo v
švedščini

Arbetsförmedlingen

Swedish Public Employment

Service

Telefon: +46 0771–416 416
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Mapiranje v izobraževanju odraslih
Skolverket

Kaj to je? (Namen orodja)
To orodje pomaga pri razkrivanju posameznikovih izkušenj in dejanskih kompetenc oziroma 
spretnosti. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Odrasli posamezniki, ki si želijo potrditve svojih kompetenc in sposobnosti.

Ključne značilnosti
Orodje sestoji iz nekaj Wordovih in PDF dokumentov, ki so prosto dostopni in jih je možno 

prenesti. 

Vključuje dokumente, s katerimi lahko opredelite splošne izkušnje in kompetence 

posameznika. Vsebuje tudi povezave z več koristnimi informacijami o tem, kako 

spretnosti in kompetence preveriti, ne glede na to, kako so bile pridobljene.  

Preizkusite orodje
https://www.skolverket.se/u

ndervisning/vuxenutbildnin

gen/komvux-

gymnasial/bedomning-i-

komvux-

gymnasial/kartlaggning-

inom-vuxenutbildningen

Na voljo v
švedščini

Skolverket
Svetsarvägen 16

171 04 Solna
Box 4002

E-post 
upplysningstjansten@skolverket

.se
Telefon: +46 08 527 332 00
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https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/bedomning-i-komvux-gymnasial/kartlaggning-inom-vuxenutbildningen


Orodja za določanje strokovnih spretnosti na 

višji sekundarni ravni
Skolverket

Kaj to je? (Namen orodja)
To orodje zagotavlja smernice in pomaga pri določanju posameznikovih poklicnih spretnosti. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Osebe, ki so odgovorne za potek izobraževalnega ali delovnega procesa, kakor tudi učitelji in 

zaposlitvene agencije, ki se ukvarjajo s poklicnimi spretnostmi dijakov oziroma udeležencev v 
izobraževalnih programih za odrasle. 

Ključne značilnosti
Orodje je na voljo v digitalni obliki in je prosto dostopno. 

Lahko se uporablja pri usmerjanju in opredeljevanju oseb, ki morajo poskrbeti za 

prepoznavnost svojih poklicnih spretnosti. Temelji na osrednji vsebini nacionalnih 

poklicnih usposabljanj, da se izkušnje posameznika lažje uskladi z vsebino, pridobljeno v 

srednješolskih programih. 

Preizkusite orodje
https://www.skolverket.se/f

or-dig-som-ar.../studie--

och-

yrkesvagledare/vuxenutbil

dning/verktyg-for-

kartlaggning-av-

yrkeskunskaper-gymnasial-

niva

Na voljo v več 

jezikih
arabščina, angleščina, 

perzijščina, francoščina, 

somalščina, tigrinjščina

Skolverket
Svetsarvägen 16

171 04 Solna
Box 4002

E-post 
upplysningstjansten@skolverket

.se
Telefon: +46 08 527 332 00
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Filmi o poklicu
Arbetsförmedlingen

Kaj to je? (Namen orodja)
Orodje pomaga posameznikom pri izbiri poklica, ki jih zanima. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Iskalcem zaposlitve. Misa Group iz Švedske uporabo priporoča za ljudi z omejenimi 
intelektualnimi in učnimi sposobnostmi.

Ključne značilnosti
V več videoposnetkih prikazuje podatke, razgovore za delo in razkriva dejstva o različnih 

poklicih, s čimer ljudem pomaga pri izbiri poklica, ki bi jim najbolj ustrezal. Posamezniki 

dobijo informacije o različnih poklicih, si ogledajo filmčke in preberejo razgovore z 

ljudmi, ki delajo na določenem delovnem mestu. 

Vsebuje 60 video posnetkov, ki opisujejo različne poklice. 

Na voljo je brezplačno na portalu Youtube.

Preizkusite orodje
https://www.youtube.com/

playlist?list=PL197E8C81701

75714

Na voljo v
švedščini

Arbetsförmedlingen

Swedish Public Employment 

Service

Telefon: +46 0771–416 416
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL197E8C8170175714


Nabor orodij za iskanje zaposlitve
Autism Speaks

Kaj to je? (Namen orodja)
Namen orodja je podpirati iskanje zaposlitve z zagotavljanjem ponudbe orodij in nasvetov, ki 

se osredotočajo na posameznikove sposobnosti in spretnosti. V osredju so prednosti in 

sposobnosti, ki jih delodajalci šele pričenjajo razumeti. Vodnik si prizadeva, da bi posamezniki 

lažje poiskali, našli in tudi obdržali zaposlitev na trenutnem, nadvse konkurenčnem trgu dela. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Čeprav se orodje več ali manj osredotoča na osebe z motnjami avtističnega spektra, 

svetovalce, družine, osebje za poklicno rehabilitacijo, vodje podjetij kot tudi ostalo podporno 

osebje, ki osebam z motnjo avtističnega spektra pomagajo poiskati in obdržati zaposlitev. 
Vsem tem osebam bo nabor orodij v veliko pomoč. 

Ključne značilnosti
Nabor orodij za iskanje zaposlitve je razvila skupina interesentov pod vodstvom odraslih 

oseb z motnjo avtističnega spektra, staršev, vodij podjetij in akademskih strokovnjakov.  

Zgodbe, nasveti in viri so bili razviti v sodelovanju z ljudmi, predanimi povečanju 

vpletenosti odraslih pri iskanju zaposlitve.

Vsebuje tudi koristne nasvete o samoupravljanju, načinih načrtovanja iskanja zaposlitve 

in podporne informacije, nasvete o določanju prave zaposlitve, možnostih financiranja, 

zaposlitvenih agencijah in ostalih. 

Preizkusite vodnik
https://www.autismspeaks.

org/sites/default/files/2018-

08/Employment%20Tool%20

Kit.pdf

Na voljo v
angleščini

Več informacij
Autism Speaks

help@autismspeaks.org

US
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Kartice s poklici
VKO točka

Kaj to je? (Namen orodja)
Kartice s poklici so preprost pripomoček, ki sestoji iz kompleta kartic, s pomočjo katerih 

udeleženci na zabaven način spoznavajo različne poklice. Odlično se obnesejo na kakšni 

delavnici v sklopu kariernih dni. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Namenjeno je svetovalcem in socialnim delavcem. Četudi je pripomoček v osnovi bil 

namenjen spodbujanju mladih, da začnejo sprejemati odločitve o svoji poklicni poti, se ga 

lahko uporablja pri poklicnem usmerjanju s poudarkom na spretnostih in kompetencah. 

Ključne značilnosti
– S pomočjo kartic dobite idejo za igre ali delavnice na kariernemu dnevu. 

– V kompletu je 60 kartic z različnimi poklici in navodili za igro. 

– Kartice so namenjene mladim, da aktivneje in z večjim angažmajem razmišljajo o svojih 

kariernih poteh. 

– Na karticah lahko natisnete 2 poklica na eno A4 stran, torej so A5 velikosti. Lahko se 

dobijo tudi v formatu A4. 

– Kartice s poklici se lahko dobijo tudi v fizični obliki na Centru za poklicno usposabljanje.

Preizkusite 

pripomoček
https://www.vkotocka.si/wp-

content/uploads/2019/04/p

oklicne_kartice_2_na_stran_-

_a5.pdf

Na voljo v 
slovenščini

Več infomacij
Nacionalna koordinacijska

točka VKO

VKO@ess.gov.si
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Delovna gradiva za svetovalce
V tem delu nabora orodij COOCOU najdete vodiče, 

smernice, priročnike za svetovalce s koristnimi 

informacijami o svetovanju brez omejitev. Ta učna gradiva 

podpirajo krepitev spretnosti svetovalcev, ki delajo z 

osebami z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi in jim 
pomagajo pri procesu svetovanja. 
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Svetovanje pri izobraževanju – Vodič brez 

omejitev za svetovalce na področju 

izobraževanja in izbire poklicne poti 
biv – Akademija za vključujoče izobraževanje

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za priročnik za svetovanje brez omejitev na področju nadaljnjega usposabljanja ali 

izobraževanja in poklicne poti. Njegov namen je pomagati svetovalcem pri njihovem delu.

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Knjižica je namenjena vsem svetovalcem, ki se ukvarjajo s kariernim svetovanjem, ponuja pa 

pomoč osebam z učnimi težavami in/ali posebnimi potrebami ter prilagajanju svetovalnih 
storitev potrebam te ciljne skupine. 

Ključne značilnosti
Knjižica sestoji iz petih poglavij. V prvem poglavju so predstavljene omejitve, s katerimi 

se sooča ciljna skupina, drugo poglavje pa pojasnjuje, da je svetovanje brez omejitev 

mogoče. V tretjem in četrtem poglavju so predstavljena priporočila in metode za 

odpravo morebitnih omejitev. V zadnjem poglavju pa so zabeleženi kontaktni podatki 
in viri za več informacij. 

Oglejte si priročnik
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/bildungsbera

tung_barrierefrei.pdf

Na voljo v
nemščini

Več informacij
biv - die Akademie für 

integrative Bildung  

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA

33

https://www.biv-integrativ.at/fileadmin/user_upload/pdfs/bildungsberatung_barrierefrei.pdf


Brez omejitev pri izobraževanju odraslih –

Smernice za učenje brez omejitev 
biv – Akademija za vključujoče izobraževanje

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za priročnik za svetovanje brez omejitev na področju nadaljnjega usposabljanja ali 

izobraževanja. Njegov namen je pomagati svetovalcem pri njihovem delu.

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Knjižica je namenjena zagotavljanju pomoči ustanovam za izobraževanje odraslih – še 

posebej za vodje in pedagoško osebje -, da bi učinkoviteje naslovili posameznike z učnimi 

težavami in/ali posebnimi potrebami, hkrati pa ponudbo izobraževalnih programov uskladili s 
potrebami te ciljne skupine. 

Ključne značilnosti
Knjižica sestoji iz šestih poglavij. V prvem poglavju je predstavljen pomen izraza „brez 

omejitev“ pri svetovanju. V drugem poglavju so predstavljeni obstoječi modeli 

integracije, vključno z njihovimi prednostmi in slabostmi. V tretjem poglavju so 

predstavljene koristne smernice za odpravo teh ovir. V četrtem poglavju so 

predstavljene izkušnje ljudi z neko vrsto omejene sposobnosti. Peto poglavje vsebuje 

kontrolni seznam z najpomembnejšimi zahtevami, ki se nanašajo na okolje brez 
omejitev. V zadnjem poglavju pa so podani kontaktni podatki in viri za več informacij. 

Oglejte si priročnik
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/Erwachsene

nbildung_barrierefrei.pdf

Na voljo v
nemščini

Več informacij
biv - die Akademie für 

integrative Bildung  

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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Brez omejitev pri izobraževalnih dogodkih –

Smernice za metodično delo v izobraževanju 

odraslih
biv – Akademija za vključujoče izobraževanje

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za vodič za svetovanje brez omejitev na področju izobraževanja za odrasle. 

Svetovalcem pomaga, da odraslim ponujajo tečaje, seminarje, predavanja in delavnice na 

to temo. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja )
Knjižica je polna nasvetov za snovanje tečajev, seminarjev, predavanj in delavnic na temo 

svetovanja brez omejitev. To ne koristi zgolj ljudem z učnimi težavami in/ali neko vrsto 

omejene sposobnosti, temveč tudi ostalim skupinam v izobraževanju odraslih, npr. starejšim 

osebam, tistim, katerih materni jezik ni enak jeziku lokalnega okolja, ali udeležencem z 
različnim ozadjem. 

Ključne značilnosti
Knjižica sestojih iz šestih poglavij. V prvem poglavju se poudarja dodana vrednost in 

potrebo po izobraževanju brez omejitev za odrasle osebe. V drugem poglavju so 

razložene osnove ponudbe izobraževanj brez omejitev skupaj z obrazložitvijo 

zahtevanih osnovnih kompetenc izobraževalcev, ki delujejo na področju izobraževanja 

odraslih. V tretjem poglavju so zajete metode pri izobraževanju z namenom odprave 

omejitev. V četrtem poglavju so predstavljene primerne metode za udeležence z 

različnimi stopnjami omejenih sposobnosti. V petem poglavju so podani kontaktni 

podatki in viri za več informacij. V zadnjem poglavju so predstavljena mnenja in vtisi 
tako udeležencev kot predavateljev. 

Oglejte si priročnik
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/bildungsvera

nstaltungen_barrierefrei.pdf

Na voljo v
nemščini

Več informacij
biv - die Akademie für 

integrative Bildung  

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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Brez omejitev pri spletnem svetovanju –

Priročnik za spletno svetovanje 
biv – Akademija za vključujoče izobraževanje

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za vodič za svetovanje brez omejitev z uporabo spleta oziroma spletno svetovanje. 

Pomagal naj bi svetovalcem pri izvajanju svetovalnega dela brez omejitev preko spleta. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Priročnik je namenjen svetovalcem na področju izobraževanja, ki nudijo spletno svetovanje, 

kot tudi pomoč pri delu z ljudmi, ki imajo učne težave in/ali določeno stopnjo omejene 
sposobnosti, pri čemer svetovalne storitve prilagajajo potrebam dotičnih ciljnih skupin. 

Ključne značilnosti
V priročniku so zajete izčrpne informacije o svetovanju brez omejitev, ki poteka preko 

spleta, vključno z razlago terminov in prikazu možnosti za dostop do digitalnih 
svetovalnih storitev, npr. z uporabo preprostega jezika. 

Oglejte si priročnik
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/onlineberatu

ng_barrierefrei.pdf

Na voljo v
nemščini

Več informacij
biv - die Akademie für 

integrative Bildung  

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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Omejitve in vaša izobraževalna ustanova?” –

Kontrolni seznam
biv – Akademija za vključujoče izobraževanje

Kaj to je? (Namen orodja)
Ta kontrolni seznam omogoča pregled nad dostopnostjo lastne institucije, saj je ravno okolje 

brez omejitev eden izmed temeljev, da lahko osebe z določenimi omejenimi sposobnostmi 

sploh pridejo do izobrazbe. 

Komu je namenjano?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Ta knjižica je namenjena vsem izobraževalnim ustanovam, ki želijo svojim udeležencem nuditi 

okolje, v katerem ne bi bilo omejitev oziroma ovir. Glede na to da se pojem dostopnosti 

razlikuje od ene ciljne skupine do druge, je kontrolni seznam pripravljen, tako da upošteva 

različne oblike omejitev. Poleg tega kriteriji s kontrolnega seznama predstavljajo dodano 

vrednost tudi za druge skupine, npr. starejše ljudi, starše z majhnimi otroki, udeležence, ki ne 
govorijo jezika lokalnega okolja. 

Ključne značilnosti
Preden pričnemo s konkretnimi ukrepi, je treba čim bolj natančno pregledati in 

ovrednotiti trenutno stanje. Ta kontrolni seznam vsebuje vprašanja, s pomočjo katerih 

dobite informacije o trenutni situaciji glede dostopnosti izobraževalne ustanove. Glede 

na to da se pojem dostopnosti razlikuje od ene ciljne skupine do druge, je kontrolni 

seznam pripravljen, tako da upošteva različne oblike omejitev. Po razdelkih boste našli 

vsaj eno kontaktno točko, na katero se lahko obrnete za podrobnejše informacije in 

nasvet. Brošuro „Brez omejitev v izobraževanju odraslih – smernice za učenje brez 

omejitev“ je mogoče uporabiti kot pripomoček. 

Oglejte si kontrolni 

seznam
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/Checkliste_E

B_2013.pdf

Na voljo v
nemščini

Več informacij
biv - die Akademie für 

integrative Bildung  

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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Svetovanje osebam s posebnimi potrebami in 

njihovim družinam
Συμβουλευτική ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους

Kaj to je? (Namen orodja)
Pri tem orodju gre za izčrpnejši vodnik za svetovanje, v katerem so navedeni tudi 

pomembnejši vidiki, ki naj bi jih svetovalec pri svojem delu upošteval. Namen orodja je 

svetovalcem in strokovnjakom zagotoviti ustrezne modele informiranja in svetovanja osebam 

s posebnimi potrebami, vključno z njihovimi družinami. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Orodje je namenjeno predvsem strokovnim svetovalcem in osebam, ki želijo biti del 

psihosocialne vrstniške podporne skupine in se želijo naučiti, kako se na primeren način 

odzvati na določene posebne zahteve. 

Ključne značilnosti
V vodiču je predstavljen obsežen nabor teorij, ki so bistvene za podporo osebam z 

določenimi omejitvami. Teorije so razvrščene v več poglavij, in sicer: 

• Družina;

• Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami;

• Posebne potrebe v Grčiji in v Evropi; 

• Teorije in modeli svetovanja; 

• Posebne potrebe in modeli pristopa;

• Svetovalec;

• Pristop pozitivnega vpliva; 

• Delo z osebami z motnjo pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo, kognitivnimi 

okvarami, Downovim sindromom, motnjo avtističnega spektra, slabšim sluhom in 

gibalnimi omejitvami;

• Svetovanje osebam z učnimi težavami; 

• Karierno svetovanjem osebam z omejitvami. 

Preizkusite orodje
https://sotiriakarolidou.files.

wordpress.com

Na voljo v
grščini

Več informacij
One may contact the 

counsellor Sotiria Karolidou

that created the Guide 

through 

karolidou.sot@gmail.com
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Obstoječe gradivo za svetovanje pri izbiri 

poklica in izobrazbe 
ibw - Institute for Research on Qualifications and Training of 
the Austrian Economy 

Kaj to je? (Namen orodja)
Gre za predstavitev obsežne raziskave o razpoložljivih informacijah in delovnih materialov v 

izobraževanju in poklicnem svetovanju. Namenjena je pregledu obstoječih ponudb. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Jasna predstavitev rezultatov raziskav naj bi svetovalcem v izobraževanju in kariernemu 
usmerjanju olajšala dostop do različnih gradiv. 

Ključne značilnosti
Ta pripomoček zajema nabor spletnih orodij, vključno z mobilnimi aplikacijami, 

brošurami in delovnim gradivom, video posnetki in spletnimi testi, npr. preverjanje 

interesov in zanimanj. V njem so zajete tudi ponudbe javnih ustanov in partnerskih 

organizacij kot tudi ostalih storitvenih in svetovalnih institucij, založnikov in strokovnih 

združenj. V četrtem poglavju so orodja za posamezne ciljne skupine, kot na primer za 

ljudi z različnim kulturnim poreklom oziroma osebe z različnimi omejitvami. V prilogi 1 je 
seznam institucij, zajetih v raziskavi, organizacij in podjetij. 

Preizkusite orodje
https://www.bic.at/downlo

ads/de/broschueren/ibobb

_recherche2014.pdf

Na voljo v 
nemščini

Več informacij
ibw Institut für 

Bildungsforschung der 

Wirtschaft

Rainergasse 38

1050 Wien, AUSTRIA
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Vodič s tehnikami učenja za svetovalce, ki 

delajo z osebami s posebnimi potrebami
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kaj je to? (Namen orodja)
V priročniku so predstavljene tehnike učenja in načrtovanja za svetovalce, ki delajo z 

osebami z omejenimi sposobnostmi. Pri tem ne gre za instrument za ocenjevanje kompetenc, 

pa vendar je svetovalcem v pomoč pri delu z osebami s posebnimi potrebami. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
V tej knjižici svetovalci lahko dobijo različne ideje in tehnike o najboljših načinih poučevanja 

oseb s posebnimi potrebami. V njej so zajeti tudi primeri različnih situacij, vključno z napotki, 
kako naj svetovalci v teh situacijah tudi ravnajo. 

Ključne značilnosti
1) Pomen vizualnega učenja in kako ga uporabljati. 

2) Načini poučevanja, ki pri učencih aktivirajo dolgoročni spomin. 

3) Različne tehnike, s pomočjo katerih učenci lažje razumejo in si različne tematike tudi 

bolje zapomnijo ter kako jih teh tehnik naučiti. 

4) Kako učencem pomagati brati hitreje in učinkoviteje. 

5) Načini reševanja problemov za učence. 

6) Kako različne naloge oziroma zadolžitve tudi bolje razumeti. 

7) Primeri težav, s katerimi se srečuje mentor / svetovalec, ki dela z osebami s posebnimi 

potrebami, ter kako te težave tudi rešiti. 

8) Različni kontrolni seznami tako za mentorja kot učenca, s pomočjo katerih je študijski 
proces bolj učinkovit. 

Preizkusite orodje
https://webbutiken.spsm.se

/mentor-handbook-for-

mentors-supporting-

students-in-higher-

education/

Na voljo v
Angleščini, 

švedščini

Več informacij
Specialpedagogiska

skolmyndigheten

spsm@spsm.se

Telefon: 010 473 50 00
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Učne težave: delovno gradivo in pripomočki za 

socialne delavce
SocialWorkersToolbox.com 

Kaj to je? (Namen orodja)
Pri tem naboru orodij gre za zbirko brezplačnih orodij za socialne delavce, da bi se jim pri delu 

z njihovimi ciljnimi skupinami lahko pomagalo. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Ta nabor orodij zajema brezplačno delovno gradivo za socialne delavce, svetovalce, 

prostovoljce in ostale ustrezne strokovnjake. 

Ključne značilnosti
- Delovno gradivo o vzpostavitvi zdravih medsebojnih odnosov (za ljudi z učnimi težavami); 

- Informativno gradivo: izobraževanje, zdravje in oskrba

- Informativno gradivo: dodatna podpora in podpora običajnim šolam; 

- Informativno gradivo: priprava na odraslo dobo (Velika Britanija) 

- Informativno gradivo: ocena potreb po izobraževanju, zdravju in oskrbi; 

- Informativno gradivo: pomoč v zgodnjem obdobju otroka s posebnimi potrebami 

- Kratki odmori – koristi za družino (Informativno gradivo) 

- Informativno gradivo: Uvod v zakon o oskrbi 2014 – Anglija 

- Spolno zdravje, odnosi & starševstvo: delovno gradivo za osebe z učnimi težavami 

- Zdravstvene storitev za učence s posebnimi potrebami in mlade (knjižica) 

- Odraščanje, spolno življenje in odnosi – vodič za starše mlajših otrok s posebnimi 

potrebami 
- Odraščanje, spolno življenje in odnosi – zloženka za mlajše s posebnimi potrebami

Preizkusite orodje
http://www.socialworkersto

olbox.com/category/disabi

lity-disorders/learning-

difficulties/

Na voljo v
angleščini

Več informacij
Specialpedagogiska

skolmyndigheten

spsm@spsm.se

Telefon: 010 473 50 00

41

http://www.socialworkerstoolbox.com/category/disability-disorders/learning-difficulties/
mailto:spsm@spsm.se


Poklicno svetovanje za osebe z motnjo 

avtističnega spektra 
Federación Autismo Castilla y León

Kaj to je? (Namen orodja)
Ta publikacija želi osebam z motnjo avtističnega spektra pomagati pri opredeljevanju 

poklicnih interesov in jih tako voditi pri poklicnem usposabljanju s pomočjo številnih priporočil, 

ki prispevajo k izboljšanju njihove zaposljivosti, poznavanja samega sebe in poznavanja trga 

dela. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Gre za celotno karierno orientacijo za ljudi z motnjo avtističnega spektra. 

Ključne značilnosti
Knjižica „Poklicno svetovanje za  osebe z motnjo avtističnega spektra“ je plod projekta 

„Spodbujanje in doprinos k zaposlovanju oseb z motnjo avtističnega spektra“ v okviru 

razpisa Solidarity Network 2017 - En Acción, the Social Footprint of Bankia, katerega 

namen je prispevati k spodbujanju celostne vključenosti na trg dela za osebe z motnjo 

avtističnega spektra (primer Španije) z namenom zagotavljanja njihove osnovne 
pravice do samostojnega življenja. 

Preizkusite orodje
http://www.autismo.org.es/

publicaciones-de-autismo-

espana

Na voljo v
španščini

Federación Autismo Castilla 
y León

http://www.autismo.org.es/

Paseo de los 

Comendadores, 0, 09001 

Burgos, Spain
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Priročnik za svetovalce, ki delajo z učenci z 

motnjo avtističnega spektra 
Asociación Autismo Burgos

Kaj to je? (Namen orodja)
Ta vodič je namenjen svetovalcem za lažje prepoznavanje potreb po izobraževanju za osebe 

z motnjo avtističnega spektra. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Gre za vodič z usmeritvami za delo z osebami z motnjo avtističnega spektra. 

Ključne značilnosti
„Priročnik za svetovalce, ki delajo z učenci z motnjo avtističnega spektra“ zajema 

celoten proces usmerjanja vse od razumevanja učenca s prirojeno motnjo avtističnega 

spektra do njegovih potreb. V priročniku je predstavljenih 16 smernic, modelov, 
prilagoditev in stopenj ukrepanja. 

Preizkusite orodje
http://www.autismoburgos.

es/

Na voljo v
španščini

Asociación Autismo Burgos

C/Valdenuñez 8, 091001 

Burgos

Telf. 947461243/Fax. 

947461245

www.autismoburgos.org
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Poglavitni elementi kariernega svetovanja –

Postopki in tehnike
Βασικές αρχές επαγγελματικής συμβουλευτικής - διαδικασίες 

και τεχνικές

Kaj to je? (Namen orodja)
V knjižici so zajeta osnovna vprašanja, s katerimi se svetovalci soočajo med procesom 

kariernega svetovanja. Predstavljene teorije se osredotočajo na praktično rabo, 

predstavljene pa so v študijah primerov. V zadnjih poglavjih so predstavljeni primeri praktičnih 

orodij, vprašalnikov in predlog, ki se uporabljajo med svetovanjem. Orodje je celovito in 

upošteva tudi različne potrebe ljudi, ki potrebujejo nasvet. Pri tem so vključene tudi osebe s 

posebnimi potrebami in omejenimi kognitivnimi sposobnostmi.

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Orodje je namenjeno strokovno usposobljenim svetovalcem, pri čemer je največji poudarek 

na znanju, ki bi ga svetovalec naj imel za stranko, in na načinih, postopkom in tehnikam za 

različne skupine ljudi glede na njihove potrebe. 

Ključne značilnosti
Kar je pri tem orodju najbolj zanimivo so praktični primeri in študije primerov v povezavi s 

predlogami in načini interpretacije kot podpora in izobraževanje strokovno 

usposobljenih svetovalcev. Knjižica zajema več tematik, in sicer: 

• Uporaba teorij strokovnega razvoja pri kariernem svetovanju 

• Okvir in načrtovanje 

• Razumevanje težav: Poznavanje samega sebe 

• Razumevanje težav: Širši družbeni dejavniki in trg dela 

• Uporaba spletnih storitev 

• Integracija, sprejemanje odločitev in načrtovanje ukrepov

• Ocena napredka 

• Prilagajanje svetovanja kraju izvajanja

Preizkusite orodje
http://repository.edulll.gr/e

dulll/retrieve/3858/1151.pdf

Na voljo v več 

jezikih
angleščina in grščina

Grška različica orodja je na 

voljo brezplačno na digitalni 

knjižnici za vseživljenjsko 

učenje (repository.edulll.gr), 

s katero upravlja the 

National Documentation 

Center, predstavljena pa je 

v pdf formatu
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Priročniki za izvajanje modularnih programov na 

področju razvoja kompetenc za iskanje 

zaposlitve 
Zavod za zaposlovanje, Slovenija

Kaj to je? (Namen orodja)
Nabor priročnikov za 7 kompetenc, potrebnih za prijavo na delovno mesto. 

Komu je namenjeno?  (Ciljna skupina in pogoji za uporabo orodja)
Priročniki so namenjeni svetovalcem ali mentorjem, ki naj bi jih uporabljali pri delu s strankami. 

Osnovna ideja je izvesti niz krajših delavnic o sedmih kompetencah, ki so potrebne pri iskanju 

zaposlitve. 

Ključne značilnosti
- Sedem kompetenc za iskanje zaposlitve: 

- Razvijanje poklicne identitete; 

- Prilagodljivost;

- Upravljanje s čustvi;

- Proaktivnost;

- Prevzemanje odgovornosti;

- Orientacija v okolju;

- Samopromocija. 

• Vsaka delavnica zajema opis ciljev in več korakov, kako jih doseči. 

• Priročniki so na voljo brezplačno na spletni strani VKO. 

Oglejte si priročnik
https://www.vkotocka.si/w

p-

content/uploads/2018/08/B

O-modularne-delavnice-

SKUPAJ.pdf

Na voljo v
slovenščini

Further Information
Nacionalna koordinacijska

točka VKO

VKO@ess.gov.si
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Seznam dodatnih pripomočkov in 

aplikacij
Če pri svojem svetovalnem delu potrebujete še več 

pripomočkov ali aplikacij oziroma primernega 

pripomočka niste našli v informativnem gradivu, si lahko 

pogledate nabor dodatnih pripomočkov in aplikacij. Ta 

nabor orodij in aplikacij je bil pripravljen v okviru 
raziskav za potrebe nabora orodij COOCOU.

46



Originalno ime
Ime orodja v 

slovenščini
Izdajatelj Namen orodja Spletno mesto

Självhjälpsguiden

För dig med

ADHD på

jobbet

Vodnik za 

samopomoč za 

osebe z motnjo 

pomanjkljive 

pozornosti s 

hiperaktivnostjo 

in njihovemu 

delu

Riksförbundet

attention

 Pomagati ljudem z motnjo pomanjkljive pozornosti 

s hiperaktivnostjo (ang. ADHD), da poiščejo 

strategije pri delu. 

https://butik.attention.se/wp-

content/uploads/2019/05/atten

tion_ADHD-pa-jobbet-

_sjalvhjalpsguide.pdf

ADHD på jobbets

Toolbox 

Osebe z motnjo 

pomanjkljive 

pozornosti na 

delovnem mestu

Riksförbundet

attention

 Podati informacije in napotke za osebe z motnjo 

pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo (ang. 

ADHD) glede delovnega okolja in večje 

učinkovitosti pri delu

http://www.adhdpajobbet.se/t

oolbox-verktygsladan/

Skriva CV Naredite si svoj 

življenjepis

Riksförbundet

Attention

 Pomagati ljudem narediti svoj življenjepis http://www.adhdpajobbet.se/s

kriva-cv/

Fånga rekryteraren 

utan ett bling-

bling-cv

Navdušite 

kadrovika brez 

življenjepisa, ki bi 

jemal dih

Shortcut  V tem orodju so zajeti napotki, s pomočjo katerih si 

posamezniki lažje naredijo svoj življenjepis.

https://shortcut.se/artiklar/fang

a-rekryteraren-utan-ett-bling-

bling-cv/

7 tips för det 

perfekta 

personliga brevet

7 nasvetov za 

prav posebno 

osebno pismo

Shortcut  V tem orodju najdemo sedem napotkov, s 

pomočjo katerih bodo posamezniki lažje napisali 

osebno pismo. 

https://shortcut.se/artiklar/7-

tips-for-det-perfekta-personliga-

brevet-2/

Let me Talk: Free 

ACC Talker

Naj 

(spre)govorim

Appnotize UG  Brezplačna aplikacija za lažjo komunikacijo na 

vseh področjih življenja.

https://play.google.com/store/

apps/details?id=de.appnotize.l

etmetalk&hl=sl

Podporna orodja za integracijo na 
trg dela
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Originalno ime
Ime orodja v 

slovenščini
Izdajatelj Namen orodja Spletno mesto

AppSök App search appsök  Nuditi podporo pri iskanju mobilnih aplikacij, ki jih 

lahko uporabimo za osebe s posebnimi potrebami.

https://appsok.sll.se/

HållKoll Keep an eye / 

Keep Track

Abilia AB  Pomaga ljudem z omejenimi kognitivnimi 

sposobnostmi pri vzpostavljanju strukture v svojih 

življenjih in prevzemanju kontrole nad svojimi 

nalogami.

https://apps.apple.com/se/ap

p/h%C3%A5llkoll-

abilia/id1090728274

Resledaren Tour leader  Osebam z motnjo avtističnega spektra olajša 

uporabo javnih prevoznih sredstev.

http://www.resledaren.se/

Evernote Evernote The Evernote 

Corporation

 Aplikacija za delanje zapiskov in organizacijo 

uporabnikom omogoča ustvarjanje seznamov 

zadolžitev in enostavno upravljanje z zadolžitvami.

https://evernote.com/

Trello Trello Trello  Aplikacija, ki pomaga pri organizaciji in 

dodeljevanju zadolžitev. Uporabnik lahko dodaja 

komentarjev, prilaga datoteke in ustvarja kontrolne 

sezname z roki z oddajo. Omogoča deljenje med 

člani ekipe. 

https://trello.com/

Bildkartenset zur 

Kompetenzerfassun

g geflüchteter 

Menschen

Komplet kartic 

za vrednotenje 

kompetenc 

pribežnikov

German 

Employee 

Academy 

(DAA)

 Komplet slikovnih kartic je orodje za določanje 

poklicnega položaja. Zasnovan je za svetovalce in 

svetovance, ki med seboj ne morejo komunicirati 

oziroma jim to predstavlja težavo.

https://itunes.apple.com/de/a

pp/daa-

kompetenzerfassung/id1084665

949?mt=8) 

Picca Aplikacija za 

avtiste in osebe z 

Downovim

sindromom

University of 

Granada

 Ta aplikacija deluje kot podporno orodje za 

uporabo v učilnici. Namenjena je svetovalcem, ki 

delajo z osebami z motnjo avtistične spektra in 

Downovim sindromom.

https://apps.apple.com/es/ap

p/picaa/id373334470

Aplikacije, ki lajšajo življenja oseb z omejenimi 
kognitivnimi sposobnostmi
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