DIGITALNE REŠITEV ZA IZZIVE PODEŽELJA
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerstvo 4 LAS: LAS s Ciljem, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 in LAS pri dobrih ljudeh 2020
Partner na območju LAS MD: A.L.P. Peca, d.o.o.
Vrednost operacije: 94.080,45 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 76.677,56 EUR
Izvedba operacije: 1. FAZA: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018
2. FAZA: 1. 1. 2019 - 30. 4. 2020
3. FAZA: 1. 5. 2020 – 31. 7. 2021
Ozadje operacije
Pri operaciji »Digitalne rešitve ZA izzive podeželja« smo se štiri LAS z različnih območij Slovenije posvetili
izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Menimo, da se bomo z izzivi iz naših območij s
pomočjo skupnega znanja in izkušenj ter skupnimi razvojnimi aktivnostmi lažje poprijeli. Prepričani smo, da
bomo s sodelovanjem v tej operaciji krepili lastne zmogljivosti v zvezi z lokalnim razvojem, hkrati pa bomo
z vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranimi skupnimi aktivnostmi dosegli boljše in trajnejše
rezultate, kot bi jih lahko s prizadevanji vsake posamezne LAS na svojem območju.
Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam posebnih ciljnih skupin, kot tudi
ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu
operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k
povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem
povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo…). V
izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega
področja. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru
operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili
svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejali sami – tudi po koncu operacije.
Skupni problemi in iz njih izhajajoči izzivi, ki smo jih prepoznali na podeželskih območjih vseh štirih
sodelujočih LAS:
❖ Podeželska območja zaostajajo v razvoju in so slabše opremljena z infrastrukturo za kakovostnejše
življenje in bivanje prebivalcev.
❖ Sodobna družba vedno bolj temelji na uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v
vseh vidikih življenje – šola, delo, vsakdanje življenje, socialno vključevanje, … IKT in njena uporaba
pa je, tako kot večina drugih storitev, bolj dostopna meščanom kot prebivalcem podeželja.
❖ Na podeželskih območjih sodelujočih LAS deluje precejšnje število kmetijskih gospodarstev s
kmetijsko pridelavo in predelavo, katere namen je lastna poraba, prodaja neposredno potrošnikom
in prodaji preko posrednikov.
V prid naše odločitve, da štirje LASi skupaj pripravimo operacijo govori tudi dejstvo, da imamo na območjih
LAS Mežiške doline in LAS s CILjem že veliko izkušenj z izobraževanjem odraslih, med drugim tudi na

področju računalniškega opismenjevanja prebivalstva. Na območjih LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih
ljudeh 2020 pa tovrstno izobraževanje še ni toliko prisotno in imajo s tem manj izkušenj. Tako bomo lahko,
ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo
svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne
pismenosti.
Cilji operacije
•
•
•
•

Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest
Izboljšati kakovost življenja na podeželju
Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire
Aktivirati potenciale ranljivih skupin

Aktivnosti operacije
1. FAZA (1. 9. 2018 -31. 12. 2018)
1. Vodenje in koordinacija operacije
-

Uvodno srečanje projektne ekipe bo pri LAS Mežiške doline, predvidoma v oktobru 2018 načrtovanje aktivnosti operacije (plan dela), predstavitve sodelujočih območij, priprava skupnih
podlag za izvedbo analize, dogovor o sistemu komuniciranja projektne skupine in vključevanje
ostalih strokovnih delavcev…

2. Nakup opreme za izvajanje študijskih krožkov, izobraževanj in ostalih skupnih aktivnosti sodelujočih LAS
-

Izvedba postopka naročanja, nakup, prevzem opreme, vodenje evidence

3. Analiza stanja in potreb ter animacija potencialnih udeležencev
-

Priprava vprašalnika za analizo stanja in potreb, sodelovanje z drugimi LASi
Sodelovanje s strokovnimi službami (KGZS, CSD, ZRSZ, …), lokalnimi akterji (društva, krajevne
skupnosti, združenja, …),
Anketiranje
Analiza vprašalnikov, sodelovanje z drugimi LASi
Srečanje strokovne skupine, priprava izsledkov, predlogov vsebin za študijske krožke na
posameznem območju, animacija udeležencev študijskih krožkov

3. Prilagoditev že znanih programov za osnovno računalniško izobraževanje – računalniška pismenost
−
−

Prilagoditev in dodelava obstoječih standardnih programov za potrebe ciljnih skupin in specifično
obliko izvajanja po sklopih.
Usklajevanje in sodelovanje pri pripravi prilagojenih programov - povezava preko IKT +
strokovnjaki za izvedbo programov , sodelovanje z drugimi LASi

4. Animacija potencialnih udeležencev izobraževanj
−
−
−

Priprava načrta aktivnosti animacije potencialnih udeležencev, sodelovanje z drugimi LASi
Animacija udeležencev po načrtu (sodelovanje z vsemi lokalnimi akterji preko katerih lahko
dosežemo različne ciljne skupine)
Priprava promocijskih vsebin za širjenje informacij in animacijo - radio, časopis, splet, FB, …,
printanje letaka, druge animacijske aktivnosti

5. Promocija in obveščanje javnosti o izvajanju operacije
−

Priprava vsebin za objavo in objava informacij o operaciji in njenem napredku/rezultatih v
različnih medijih (spletne strani, FB, glasila občin, lokalni časopis, …)

2. FAZA (1. 1. 2019 – 30. 4. 2020)
1. Vodenje in koordinacija operacije

2. Skupna priprava programov izobraževanj na temo »digitalna pismenost« v okviru študijskih krožkov
−
−
−
−
−

Organizacija in izvedba študijskega krožka na območju LAS Mežiške doline - oblikovanje skupine,
zagotavljanje/urejanje prostora in opreme, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, srečanja
skupine,
povezovanje z drugimi skupinami v krožkih po ostalih LAS, sodelovanje/poročanje mentorju pri
LAS s CILjem, vodenje evudenc
Srečanje strokovne skupine, priprava izsledkov iz posameznega študijskega krožka, obdelava
programa
Sodelovanje z drugimi LASi
Evalvacija študijskih krožkov

3. Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanj – skupni program za izvajanje na
vseh štirih območjih LAS
−
−
−
−

Andragoška obdelava in priprava programov – zapisan program, sodelovanje z drugimi LASi
Priprava evalvacijskih vprašalnikov
Priprava načrta evalvacije
Drugo srečanje strokovne skupine pri LAS Pri dobrih ljudeh 2020, april 2019 – pregled izvedenih
aktivnosti, pregled pripravljenih programov, dopolnitve in dokončno usklajevanje. Načrtovanje
izvedbe programov – priprava načrta za informiranje in animacijo potencialnih udeležencev
izobraževanja

4. Animacija potencialnih udeležencev
−
−
−

Priprava načrta aktivnosti animacije potencialnih udeležencev, sodelovanje z drugimi LASi
Animacija udeležencev po načrtu
Priprava vsebine za radijske oglase, priprava informacij za objavo na spletu, priprava letaka za
animacijo, printanje letaka, druge animacijske aktivnosti

5. Organizacija in izvedba izobraževalnih programov
−
−
−

Izvedba 64 sklopov izobraževanja (izobraževanje izvajata dva usposobljena predavatelja
zaposlena pri partnerju/upravičencu)
Organizacija izobraževanja – oblikovanje skupine, terminski plani, zagotavljanje prostora, vodenje
evidenc, evalvacijski vprašalniki, …
Tretje srečanje strokovne skupine pri LAS s CILjem, marec 2020 – pregled izvedenih aktivnosti,
evalvacija izvedenih izobraževanj, izmenjava izkušenj, analiza in reševanje problemov. Dogovor za
sodelovanje na Karavani študijskih krožkov.

5. Izdelava spletne strani z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov z območja LAS
−
−
−

Animacija posameznih ciljnih skupin in vzpostavitev sodelovanja, oblikovanje ožje skupine
(kmetje, rokodelci, obrtniki…)
Priprava vsebin za interaktivno mapo, pomoč ponudnikom pri pripravi predstavitvenih vsebin,
sodelovanje vseh štirih partnerskih LAS
Sodelovaje z zunanjim izvajalcem pri vzpostavitvi spletne strani in pri pripravi interaktivne mape,
sodelovanje vseh štirih partnerskih LAS

6. Snemanje kratkih predstavitvenih filmov, oblikovanje in objava na Youtube
−
−
−
−

Priprava koncepta izdelave filmčkov, sodelovanje z drugimi LASi glede poenotenja kriterijev
Sodelovanje s ponudniki in izdelovalci filmčka pri izdelavi/snemanju
Sodelovanje pri postavitvi na Youtube
Promocija izdelanih filmčkov, vključevanje povezave na druge spletne strani (npr. turistične
organizacije, lokalne skupnosti, razvojne agencije…)

7. Srečanja udeležencev z vseh območij LAS, izmenjava izkušenj, znanja ter implementacija na območja
sodelujočih LAS

−

Organizacija aktivnosti za srečanje v Prekmurju, maj 2019. Animacija, vabila udeležencem,
priprava aktivnosti, organizacija prevoza…

8. Promocija in obveščanje javnosti o izvajanju operacije
−

Priprava vsebin za objavo in objava informacij o operaciji in njenem napredku/rezultatih v
različnih medijih (spletne strani, FB, glasila občin, lokalni časopis, oddaja na radiu…)
3. FAZA (1. 5. 2020 – 31. 5. 2021)

1. Vodenje in koordinacija operacije
−

Zaključno srečanje strokovne skupine in projektne ekipe pri LAS Goričko 2020, januar 2021 –
pregled izvedenih aktivnosti operacije, evalvacija programov, izmenjava izkušenj, analiza in
reševanje problemov.

2. Animacija potencialnih udeležencev
−
−

Animacija udeležencev po načrtu (sodelovanje z vsemi lokalnimi akterji preko katerih lahko
dosežemo različne ciljne skupine)
Priprava promocijskih vsebin za širjenje informacij in animacijo - radio, časopis, splet, FB, …,
printanje letaka, druge animacijske aktivnosti

3. Organizacija in izvedba izobraževalnih programov
−
−
−
−

Izvedba 51 sklopov izobraževanja (izobraževanje izvajata dva usposobljena predavatelja
zaposlena pri partnerju/upravičencu)
Organizacija izobraževanja – oblikovanje skupine, terminski plani, zagotavljanje prostora, vodenje
evidenc, evalvacijski vprašalniki, …Sodelovanje s krajevnimi skupnostmi pri izvedbi izobraževanja
Analiza evalvacijskih vprašalnikov, sodelovanje z drugimi LASi
Izdelava povzetka z izsledki in rezultati

4. Ozaveščanje sodelujočih ponudnikov in preko njihovih aktivnosti tudi širše javnosti o okoljski trajnosti
-

Sodelovanje pri oblikovanju in naročanju vrečk iz recikliranega blaga, sodelovanje z lokalnimi
ponudniki pri ozaveščanju o okoljski trajnosti – razdeljevanje vrečk udeležencem operacije

5. Srečanja udeležencev iz vseh območij LAS, izmenjava izkušenj, znanja ter implementacija na območja
sodelujočih LAS
−
−

Organizacija aktivnosti za srečanje pri LAS Mežiške doline, september 2020. Načrtovanje
programa srečanja, animacija, vabila udeležencem, priprava aktivnosti, organizacija prehrane,
prostora, koordinacija z gostujočimi LAS…
Organizacija aktivnosti za srečanje pri LAS s CILJem, marec 2021. Animacija, vabila udeležencem,
priprava aktivnosti, organizacija prevoza…

5. Promocija in obveščanje javnosti o izvajanju operacije
−

Priprava vsebin za objavo in objava informacij o operaciji in njenem napredku/rezultatih v
različnih medijih (spletne strani, FB, glasila občin, lokalni časopis, oddaja na radiu, lokalna TV,…)

6. Promocija operacije – predstavitev inovativnega pristopa k izvajanju študijskih krožkov na dogodku
»Karavana študijskih krožkov«
−
−

Operacija vključuje izvajanje študijskih krožkov. Izobraževalni cilji krožkov bodo Sodelovanje na
Karavani ŠK
Priprava članka o sodelovanju na Karavani ŠK, objava članka na spletnih straneh LAS

Rezultati operacije
•

Izveden nakup opreme za izvedbo izobraževanja in študijskih krožkov ter sodelovanje LAS s
pomočjo IKT (premična učilnica)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izdelana analiza trenutnega stanja socialne vključenosti na podeželju z vidika uporabe IKT,
izobraževalnih potreb različnih ciljnih skupin ter stanja na področju uporabe IKT za promocijo in
trženje lokalnih produktov
Izvedena animacija potencialnih udeležencev in pripravljenih usposabljanj
Prilagojeni obstoječi izobraževalni programi za osnovno računalniško opismenjevanje
Izvedeni štirje študijski krožki vezani na temo digitalnega opismenjevanja
Pripravljeni štirje izobraževalni programi za digitalno opismenjevanje na podeželju
Izvedenih 115 sklopov izobraževanj v okviru pripravljenih programov
Izdelana spletna stran z interaktivno mapo s predstavitvami ponudnikov z območij vseh
partnerskih LAS
Izdelan predstavitveni film in objavljen na kanalu Youtube
Izdelane promocijske platnene vrečke za osveščanje o okoljski trajnosti
Izvedene načrtovane promocijske aktivnosti
Organizirana 3 srečanja udeležencev z območja vseh partnerskih LAS
Izvedena promocijska predstavitev na dogodku »Karavana študijskih krožkov«

