Modeli usposabljanja – Desqual
1. Krepitev moči uporabnikovstoritev
Modul
Cilji & Namen

Rezultati

Aktivnosti

2 x 4 ure
Merjenje in povečanje Krepitve moči
Definicija Krepitve moči:
 Krepitev moči je proces povečanja sposobnosti posameznika ali
skupine za sprejemanje odločitev in preobrazba odločitev v
željene aktivnosti in rezultate.
 Krepitev moči je večdimenzionalni socialni proces, ki pomaga
ljudem pridobiti nadzor nad svojim življenjem.
 Krepitev moči se nanaša na povečanje duhovne, politične,
socialne ali ekonomske moči posameznikov in družbe.
 Krepitev moči je »doseči stanje, kjer posameznik verjame, da
lahko učinkuje učinkovito«.
 Krepitev moči je pridobivanje moči posameznika za razmišljanje
in svobodno delovanje ter izpolnitev njihov potencialov.
6 komponent krepitve moči:
 Pozitivna identiteta/občutek osebi
 Vpliv
 Odločanje o samem sebi
 Sodelovanje v skupini
 Smisel/pomen
 Sposobnost/občutek lastne učinkovitosti
Orodje za merjenje krepitve moči je vprašalnik, ki je osnovan na 60
vprašanjih in vodi do profila uporabnika. Krepitve moči posameznika je
lahko okrepljena. Na voljo je 175 modelov, ki se navezujejo na
komponente.
Trener in uporabnik/skupina sami sestavijo program.
V projektu DeSqual so se partnerji naučili kako uporabljati vprašalnik.
Kako interpretirati rezultate, kako povratne informacije posredovati
uporabnikom in ugotoviti katera vaja bo najbolj izboljšala krepitev
notranje moči.
Informacije/teoretično znanje VrijBaan metode krepitve notranje moči
Vaja 6 komponent krepitve moči
Vaje iz metode VrijBaan
Uporabnost usposabljanja z metodo VrijBaan
Evalvacija

2. Strateško in letno planiranje
Modul
Cilji & Namen

4 ure predavanj
Cilj:
V projektu bodo partnerji spoznali metodo za opredelitev in zapis
praktičnega načina povezovanja strateških planov z letnimi planin ter
glavnimi aktivnostmi podjetja.
Metoda je opredeljena kot vključevanje vodstva in zaposlenih v procesih
definiranja. Metoda zagotavlja, da so vsi zaposleni prepoznajo vizijo,
poslanstvo, politiko kakovosti in organizacijsko strategijo, cilje in
namen njihovih dnevnih aktivnosti.
Namen:
 Kako lahko vaša organizacija, vaš tim in vi kot vodja tima
postanete bolj učinkoviti pri realizaciji ( strateških) ciljev in
ambicij, ki ste si jih zastavili.
 Kako naj postanejo vsi timi, funkcije in oddelki znotraj
organizacije učinkoviti pri delu z vašimi uporabniki na najboljši
možen način.
 Kako oživeti organizacijsko strategijo in operativne plane ter
vključiti vse zaposlene pri doseganju zastavljen splošnih ciljev?

Rezultati

Aktivnosti

Vsi udeleženci so pripravili :
 Organizacijsko strateško mapo
 Opis strateških poti, aktivnosti in indikatorje rezultatov
 Letni plan osnovan na organizacijski strategiji in poteh.
Uvod
Delavnice:
• Priprava organizacijske strateške mape
• Priprava strateških poti, aktivnosti in indikatorjev
• Priprava letnega plana osnovana na organizacijski strategiji
in poteh.
Izmenjava rezultatov in diskusija.

3. Kvaliteta življenja
Tako očitno pa vseeno tako zapleteno
Modul
8 ur predavanj (4+4) v povezavi z predavanji Usmerjenost v osebo
Cilji & Namen
Udeleženci:
 Povečanje razumevanja in ozaveščanja kako lahko izvajalci
zaposlitvene rehabilitacije uporabljajo koncept Kakovost življenja
uporabnikov.
 Naučili kako identificirati in meriti cilje za izboljšanje Kvalitete
življenja uporabnikov na individualni bazi.
 Prepoznati kako cilji opredeljeni v Kakovosti življenja uporabnika
lahko vplivajo na povečanje uporabnikovega planiranja za
njegovo usmerjenost.
 Po usposabljanju bodo sposobni povezati pogled Kvalitete
življenja uporabnika v dnevne aktivnosti njihove organizacije in s
pomočjo tega postali bolj kreativni pri doseganju trajnostne
kakovosti.
Rezultati
Udeleženci bodo:
 Boljše razumevanje koncepta Kvaliteta življenja uporabnikov v
socialnih storitvah
 Povečali kompetence zakaj, kaj in kako meriti
 Znali implementirati inštrument Kvaliteta življenja uporabnikov
Aktivnosti
 Uvod v temo
Ozadje in definicija Kvalitete življenja uporabnikov
Struktura koncepta Kvaliteta življenja uporabnikov
 Prezentacija in debata o naslovu in indikatorjih QQL ter njihova
povezava
 Delavnica (vključeni primeri): definicija in ozadje koncepta QQL,
merjenje QQL, povezava med namenom QQL in individualnim
planom.
 Zaključek in povratne informacije
 Izmenjava izkušenj

4. Vključevanje zaposlenih pri stalnih izboljšavah
Modul
Cilji & Namen

Rezultati

Aktivnosti

4 ure predavanj
Udeleženci se naučijo kako vključiti zaposlene v identificiranje ciljev za
stalno izboljšavo, kako določiti indikatorje in kako uporabiti tablo
izboljšav za nadzorovanje ciljev.
Delavnica bo vsebovala:
• Filozofija izboljšav
• Metodologija vključevanja zaposlenih v CI
• Uporaba table izboljšav
• Identifikacija glavnih individualnih kvalitet
Filozofija izboljšav:
• Nastaviti sistematično stalno izboljševanje v timih
• Vsi člani tima prevzamejo odgovornost znotraj tima
• Aktivnosti povezane z individualnimi glavnimi kvalitetami
• Stalno izboljšanje kot del dnevnega dela.
• Majhne aktivnosti in hitra izboljšava
• Vizualizacija: vsi bodo vedeli za problem, ki se ga rešuje
• Učenje z delom in odsev ponavljajočih se izzivov/problemov
 Razumevanje profesionalnih kvalitet za oblikovanje trajnostne
razumevanja kakovosti
 Razumevanje profesionalnega vedenja
 Razumevanje uporabe table izboljšav
Uvod
Informativno predavanje: filozofija izboljšav in metodologija
vključevanja zaposlenih v CI,
Delavnica: tabla izboljšav
Informativno predavanje: glavne kvalitete zaposlenih
Delavnica: identifikacija glavnih kvalitet k prispevanju CI
Evalvacija

5. Delo v partnerstvu
Modul
Cilji & Namen

Rezultati

Aktivnosti

4 ure predavanj
Namen modula je:
 Razvoj modela za opredelitev namena in ciljev partnerstva
 Razviti sistem za evalvacijo rezultatov in učinkovitosti
partnerstva.
Glavne točke:
 Partner in identifikacija tipov partnerstva;
 Izbor primernih partnerjev v analizi okolja (SWOT);
 Identifikacija in razvoj partnerstva, odgovornosti, namena in
ciljev;
 Vloga partnerjev v razvoju in izboljšava storitev določena od
Partnerjev
 Dodana vrednost in učinkovitost partnerstva – orodja podpore;
 Zbirka podatkov nacionalnih partnerjev in primerne podpore –
mreženje
 Strategija povratnih informacij: sestanki, podatkovna baza,
raziskave, indikatorji
Na koncu modula bodo udeleženci znali:
 Pripraviti in uporabiti učinkovito orodje za planiranje partnerstva v
svoji organizaciji;
 Raziskati evalvacijo kriterijev za partnerstvo in izbrati kriterije, ki
ustrezajo njihovi organizaciji;
 Pripraviti in učinkovito uporabiti orodje za oceno partnerstva
 Teoretična predstavitev in konceptualna diskusija:
Partnerji in identifikacija tipov partnerstva, vloga partnerjev pri
razvoju in izboljšavi storitev partnerjev
 Raziskava SWOT analiza v smislu identifikacije in izbora partnerjev
 Definicija SMART ciljev za partnerje
 Praktična vaja v povezavi z usposabljanjem
 Predstavitev modela za podatkovno bazo nacionalnih partnerjev
 Razvoj evalvacijskega orodja za partnerstvo z vidika partnerja in
klienta
 Razprava: strategija povratnih informacij, sestanki, podatkovna baza,
raziskave, indikatorji.

6. Planiranje usmerjenosti v uporabnike
Modul
Cilji & Namen

Rezultati

Aktivnosti

8 ur predavanj (4+4) povezanih z predavanji QQL
Definiranje individualnih ciljev
Usposabljanje vključuje kombinacijo informacij, praktičnih primerov in
delavnic. Skozi usposabljanje bodo udeleženci pridobili praktično
usposabljanje, ki ga bodo lahko prenesli v dnevno uporabno v svojih
organizacijah in tako zagotovili, da bodo zahteve po kvaliteti planiranja
usmerjenosti v uporabnika dosežene.
Udeleženci:
Povečali njihovo ozaveščanje in kompetence o razvoju individualnega
plana osnovanega na:
- nameri storitve in
- QQL uporabnika
 Bodo spoznali kako določiti in meriti osebne uporabnika
 Bodo naučili kako proces planiranja usmerjenosti v
uporabnika sproži motivacijo uporabnika in kako skozi to
prispeva k boljšim rezultatom in krepitvi moči uporabnika
 Bodo po usposabljanju zmožni povezati QQL pristop za
planiranje usmerjenosti v uporabnike v dnevno uporabo v
njihovo organizaciji ter oblikovati bolj trajnostno kakovost.
 Uvod
 Kratek povzetek usposabljanja QQL
 Vsebinski okvir in pristop k načrtovanju usmerjenosti v uporabnike
 Opredelitev ciljev v procesih planiranja usmerjenosti v uporabnika
 Uporaba Individualnega plana za merjenje in dosežkov QQL
 Delavnica: določiti iniciative za izboljšanje QQL
 Zaključek in povratne informacije

7. Izpolnjevanje potreb in pričakovanj družbe
Modul
Cilji & Namen

Rezultati

Aktivnosti

4 ure predavanj
Učiti se:
 Metode za opredelitev potreb in pričakovanj družbe.
Intervjuji, raziskave, informacije, analize itd.
 Metoda Za/Proti
 Kako primerno meriti razvoj orodij, inštrumentov, zbiranje podatkov,
zbiranje analiz, poročanje.
 Kako uporabiti informacije pri pripravi ciljev, namena, opredelitvi
strategije, politik, izboljšav.
 Udeleženci se bodo naučili kako narediti plan za oceno potreb
družbe.
 Udeleženci se bodo naučili kako uporabiti različna orodja za oceno
potreb v družbi.
 Udeleženci se bodo naučili kako uporabiti rezultate ocen potreb..
 Predstavitev
 Trenutne prakse
 Primeri inštrumentov/metod
 Primeri podatkovnih analiz
 Koraki za razvoj primernih orodij /inštrumentov
 Strategija vključevanja zaposlenih in vodstva pri razvoju – zbirka
podatkov – analiza in poročanje
 Delavnica: razvoj ( del) orodja za vašo prakso – v vašem kontekstu
 Povratne informacije o rezultatih delavnice
 Evalvacija

8. Notranja presoja
Modul
Cilji & Namen

Rezultati

Aktivnosti

4 ure predavanj
Udeleženci bodo osvojili kako oblikovati program za notranjo presojo
korak po koraku.
Korak 1: določiti bistvene informacije, ki jih potrebuje vodstvo za
delovanje
Korak 2: izbrati metodo za načrtovanje (zagotoviti, da so vsi kriteriji
vzorčni na ustreznih mestih /storitve/ procesi / aktivnosti).
Korak 3: določiti obstajajoče dokumente in poročila za vsako revizijsko
skalo (področje / storitve / procesi / aktivnosti) kot primerne
ključni indikatorji izvedbe
Razviti vprašalnik za podporo vsakega pregleda
Step 4: Ustanoviti revizijsko skupino
Step 5: Evalvacija učinkovitosti revizije
Skozi usposabljanje bodo udeleženci pridobili praktično usposabljanje,
ki se lahko prenese v dnevno uporabo v organizaciji in lahko zagotovi
doseganje zahtev kakovosti pri storitvah, in izboljša Kakovost
ozaveščanja, vedenja in kulture z internim procesom presoje in
izboljšavo kakovosti zavedanja, vedenja in kulture preko interne
• Kako povečati učinkovitost notranje presoje
• Kako vključiti notranjo presojo v organizacijsko » popravljalni in
preventivni akcijski procesi«
• Kako izboljšati » revizijske intervju«
• Kako prikazati vrednost , ki jo notranja revizija doda k
organizaciji
• Kvalificiranje notranje presoje
 Uvod
 Kratek zaključek procesov presoje, vsebinski okvir in pristopi
 Določanje procesov
 Metodologija notranje presoje
 Procedure notranje presoje
 Merjenje učinkovitosti notranje presoje
 Zaključek in povratne informacije

9. Pregled izboljšav zaposlenih
Modul
Cilji & Namen

Rezultati

Aktivnosti

4 ure predavanj
Namen tega predavanja je:
 Razviti sistem za merjenje izboljšav zaposlenih
 Oblikovati okvir kriterijev za ustvarjanje izboljšav zaposlenih
Cilji usposabljanja::
 Razvoj sistema za izboljšavo zaposlenih
 Opredeliti komponente izboljšav zaposlenih
 Razumevanje kako povezati sistem izboljšav zaposlenih z
prepoznavnim mehanizmom
Glavne točke:
Sistem izboljšav zaposlenih
- Vrste analiz
- Glavne značilnosti evalvacijskih procesov
Profil znanj
Kompetence, etika, vedenje, vključevanje, znanje, procedure in
dosežki
Orodje za oceno izboljšav
- Indikatorji izboljšav – definicija in nadzor
- Vprašalniki za samooceno in oceno zunanjih udeležencev
- Intervjuji
HR politika koristi /prepoznavnih orodij
Na koncu modula bodo udeleženci sposobni:
 Upravljati z seznamom kriterijev za izboljšavo in izbrati tiste, ki
najbolje ustrezajo vsaki funkciji;
 Opredeliti in upravljati z koristno podatkovno bazo
Teoretična predstavitev (10 minut)
Delavnica: primer analiz, glavne organizacijske značilnosti in opis
delovnih mest, vloga in odgovornosti; opredelitev kriterijev izboljšav
Delavnice: potencialne koristi komponent za identifikacijo izboljšav ,
prepoznavni mehanizmi, kariera, bonusi izboljšav in ostalo
Debata in zaključki

10. Merjenje rezultatov izboljšav aktivnosti
Modul
Cilji & Namen

Rezultati

Aktivnosti

8 ur predavanj
Namen tega modula je:
 Razvoj sistema za merjenje in poročanje rezultatov izvajanih
izboljšav
 Opredeliti učinkovite načine vključevanja zaposlenih v
kontinuirane aktivnosti izboljšav
Na koncu usposabljanja bodo udeleženci zmožni:
 Opredeliti aktivnosti izboljšanja z izborom in analizo ostalih
informacij
 Opredeliti in uporabiti učinkovite kontinuirane načrte izboljšav,
ki omogočajo vključevanje vseh v organizaciji
Ključne točke usposabljanja so
 Razloži kontinuiteto izboljšav drugim
 Opredeli stalne aktivnosti izboljšanja
 Načrt ocene stalne izboljšav
 Kontrast potrebnih, z dodano vrednostjo in površnih tipov
izboljšav
 Razlikovati med zadrževanjem, korektivnih, preventivnih in
inovativnih akcij izboljšav
 Oceniti procese uporabe kazalnikov uspešnosti procesa.
 Primerjati rezultate ciljev
 Uporaba podatkovne baze za poročilo glavnih indikatorjev
 Dostop do »lukenj« pri organizaciji sistema vodenja.
 Ravnanje z samo ocenjevanjem percepcije raziskav in analiz
rezultatov
 Teoretična predstavitev in konceptualna diskusija
 Delavnica: priprava plana za aktivnosti izboljšav različnih virov,
diskusija in zaključek.
 Delavnica: izbor oblik za razširjanje, vključevanje zaposlenih v
aktivnosti izboljšav
 Diskusija in zaključki

11. Oblikovanje opolnomočenega okolja
Modul
Cilji & Namen

4 ure predavanja
Učenje o konceptu opolnomočenja okolja in uporaba teh informacij v
vodstvu podjetja
Kaj je opolnomočenje okolja?
Za merjenje podjetja in strokovnega osebja se uporablja “hitri scan”
Po izpolnitvi vprašalnika bosta pripravljena dva profila priporočil. En za
podjetja in en za strokovno osebje.
Intervencije so priporočljive za:
 Opolnomočenje vedenja
 Opolnomočenje vizije in poslanstva

Opolnomočenje človeških virov
Po uporabi teh modulov, je lahko ta hitri scan uporabljen ponovno z
namenom preverjanja izboljšav.

Rezultati

Aktivnosti

 Udeleženci bodo pridobili teoretično znanje o metodah
opolnomočenja in opolnomočenju okolja.
 Udeleženci bodo spoznali šest komponent opolnomočenja
 Udeleženci bodo znali izpolniti samo evalvacijski scan.
 Udeleženci bodo znali razložiti samo evalvacisjki scan in kako delati
z priporočili.
 Predstavitev
 Teoretično znanje metode opolnomočenja VrijBaan
 Vaja izpolnjevanja samo evalvacisjkega scana
 Razlaga za branje priporočil samo evalvacisjkega scana
 Uporabnost usposabljanja VrijBaan metode
 Evalvacija

12. Razumevanje kakovosti kulture, zavedanja in vedenja
Modul
Cilji & Namen

Rezultati

Aktivnosti

3 x 4 ure predavanj
 Spoznavanje definicij kakovosti kulture, vedenja in zavedanja
 Metode za merjenje kakovosti kulture, vedenja in zavedanja
 Metode za povečanje kakovosti zavedanja
 Kako meriti kakovost kulture, vedenja in zavedanja na nivoju
zaposlenih in vodstva
 Kako razumeti model kakovosti kulture
 Kako identificirati in povečati kakovost vedenja
Vsi udeleženci se bodo naučili:
 Definicijo kakovosti kulture, vedenja in zavedanja
 Identificirat kakovosti kulture, vedenja in zavedanja
 Povečati kakovost kulture, vedenja in zavedanja
 Meriti kakovost kulture, vedenja in zavedanja
 Uvod
 PPP z definicijami termijov kakovosti kulture, vedenja in zavedanja
 Filmi o definicijah
 Delavnica kako identificirat, povečati kakovost vedenja.
 Delavnica za razumevanje kakovosti kulture, vedenja in zavedanja
 Delavnica o povečanju kakovosti zavedanja
 Skupinska diskusija

