ZAVOD NEFIKS
Inštitut za promocijo in beleženje
neformalno pridobljenega znanja.

NEFIKS
ZAPOSLITVENE
REŠITVE
Izvajanje: celotna Slovenija.
Študentje in iskalci zaposlitve stari do
vključno 29 let.
Se želijo izobraževati na kompetencah, ki
jih delodajalci iščejo pri kandidatih.
Se srečujejo 3 mesece (2x tedensko) po 4
ure in neobvezno še 1 leto.
Udeleženci lahko ustvarijo družbeno
odgovoren projekt v lokalnem okolju in se
na ta način povežejo z delodajalcem.
Info:
talentiran.si/nefikszaposlitveneresitve

Link do prijave
TUKAJ.

JEZIKOVNI KLUBI
Celotna Slovenija

Mladi (iskalci zaposlitve) stari do
vključno 29 let.

Udeleženci skozi konverzacijo
krepijo znanje tujega jezika.
Po zaključku srečanj dobijo potrdilo
o doseženih kompetencah.

Kolikokrat se srečamo?

10x (1x tedensko)

Info: international@nefiks.si

Link do prijave
TUKAJ.

KOLEGICE

Kolegice so mi prinesle nova
poznanstva, odprle nove poti in
pokazale, da je najpomembnejše, da
sami začnemo ukrepati, ter da svoje
cilje lahko dosežemo, če točno vemo,
kaj si želimo in se za to dovolj
potrudimo.
Jelica Bukvić
Po celotni Sloveniji.
Študentke višjih letnikov in visoko izobražene
iskalke zaposlitve do vključno 29 let.
S pomočjo mentorice s poklicnega področja
(ženske na položaju) odkriva možnosti za
uveljavitev v določenem poklicu.

Info:
kolegice@nefiks.si
Link do prijave
TUKAJ.

Se srečujejo 6 tednov (1x tedensko) po 90
minut, nato še 1 leto s svojo mentorico, s
čimer razvijajo tudi svoj zaposlitveno
pismenost.

MEDNARODNI
PROJEKTI
Znotraj in izven
meja Slovenije.

Nefiksovci v Belgiji na študijski
izmenjavi.

Link do prijave
TUKAJ.

Skupina za mednarodno sodelovanje za
udeležence, ki se želijo mednarodno
izobraževati, potovati, spoznavati različne
države in kulture, iti na izmenjave ipd. Naše
prostovoljce na omenjene aktivnosti
pošljemo brezplačno.

Največ se ukvarjamo z izmenjavami Erasmus+,
smo pošiljajoča in gostujoča organizacija za
Evropsko prostovoljsko službo (EVS) in še in še.
Udeleženci razvijajo aktivno državljanstvo ter
razvijajo spretnosti za delo z mladimi in za
življenje.
Prijave zbiramo na international.si

KARIERNI KLUBI
Izvajanje: celotna Slovenija
Za učence zadnjih letnikov OŠ in dijake, ki si
želijo večjo karierno usmeritev.
Se srečujejo 3 mesece (1x tedensko) po 90
minut.
Enkrat letno organiziramo še vseslovenski
Nefiks karierni dan, kjer ozaveščamo mlade o
pomembnosti neformalnega učenja.
Info: talentiran.si/karierniklubi in
kariera@nefiks.si

Želiš postati izvajalec/ka?
Prijavi se TUKAJ.

NEFIKS IZZIV
Izvajanje: v dogovoru z delodajalci.
Iskalci zaposlitve stari do vključno 29
let.
Udeleženci skozi izzive, ki jim jih
postavijo potencialni delodajalci
predstavijo sebe in svoje sposobnosti.
Srečanje se zgodi po prijavi na razpis
na naši spletni strani (1x dogodek).
Rezultat projekta je zaposlitev
udeleženca pri delodajalcu, ki je izziv
postavil (izbor/neizbor kandidata je
prepuščen delodajalcu).
Info: talentiran.si/nefiksizziv

Link do prijave
TUKAJ.

KARIERNO
MENTORSTVO
Izvajanje na Zavodu Nefiks ali
skype.
Vsi, ki si želijo izboljšati nastop na
trgu dela.

Udeleženec/ka dobi individualno
svetovanje o svojih priložnostih za
zaposlitev.

Srečanje po predhodnjem dogovoru
na nefiks@nefiks.si

Sem spada tudi:

Karierno
svetovanje

Link do prijave
TUKAJ.

e-Nefiks
Brezplačno orodje
za beleženje
neformalno
pridobljenega
znanja.
Uporabniki e-Nefiksa dobijo referenco za
pridobljene neformalne izkušnje in znanje iz strani
delodajalca.

Obvestilnik e-Nefi
Link do prijave
v obvestilnik
TUKAJ.

1-2 mesečni obvestilnik, v
katerem najdete sveže
informacije o naših aktualnih
projektih in mladinskem
delu.

TUTORSTVO
Izobraževanje: on-line ali osebno na
Zavodu Nefiks.
Vsi, ki si želijo spoznati Zavod
Nefiks, mladinsko delo, naše in
mednarodne projekte.
Udeleženec/ka dobi možnost
sodelovanja na vseh naših projektih,
informacije vezane za zaposlovanje
in izmenjave, ...
Obvestilo in dogovor o
usposabljanju pošljemo preko
nefiks@nefiks.si

Link do prijave
TUKAJ.

#mladiinkompetentni
Pridruži se ekipi Nefiks!
Zavod Nefiks
Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana
nefiks@nefiks.si
040 698 915
www.talentiran.si
www.nefiks.si

FB: Zavod Nefiks
FB: Služba me ne išče
Viri slik: arhiv Zavoda Nefiks, Piktochart in Pixabay.

