Informativni list
Leonardo da Vinci innovation project
„QualiProSH II - Qualification profile "Second Hand" based on work process
standards“
V okviru projekta “QualiProSH II” se bo obstoječi kvalifikacijski profil, ki je bil razvit v prejšnjem
projektu “QualiProSecondHand” preneslo v 6 evropskih držav (Nemčijo, Avstrijo, Belgijo, Finsko,
Slovenijo in Bolgarijo). Izbrani kvalifikacijski moduli, ki so specifični za sektor, se bodo testirali v
ciljni skupini „zaposleni / kvalificirani v “Second Hand” sektorju ter prilagajali, izvajali in
optimizirali. To bo vključevalo prenos in izvedbo prav za ta sektor razvitih instrumentov za
prepoznavanje potreb po kvalifikaciji zaposlenih in instrumenta za preverjanje kakovosti
izvedenih ukrepov usposabljanja. Poleg tega se bodo na delovni proces vezani standardi
kakovosti prilagajali glede na cilje projekta z namenom razviti sektorsko specifične kvalifikacije.
V ta namen se bo kvalifikacijski profil prilagodil v koncepte, ki so specifični za države partnerice.
V državah partnericah ter pri partnerjih s področja “Second Hand” ali poklicnega izobraževanja
in usposabljanja se bo vzpostavila testna mreža, ki bo prilagojena različnim okvirom, ki so
specifični za posamezne države. Testiranje se bo izvedlo v treh fazah znotraj obdobja trajanja
projekta od 2009 do 2011.
Izvajanje, testiranje in optimizacija zgoraj omenjenih izdelkov poteka na osnovi analiz izvedenih
v okviru predhodnega Leonardo projekta “QualiProSecondHand” znotraj Evropskega sektorja
“Second Hand”, ki so jasno pokazale (še posebej na področju tekstila, CD-jev, knjig, pohištva,
elektronske opreme), da bo sektor “Second Hand” v prihodnosti rasel zaradi sprememb v
obnašanju potrošnikov in okoljske ozaveščenosti. Celo danes ta sektor nudi veliko potencialnih
možnosti za zaposlene, še posebej za posameznike iz prikrajšanih skupin. Vedno višji standardi
kakovosti nosijo s seboj tudi neizogibno potrebo po kvalifikacijah. Na bodoče in rastoče zahteve
se lahko odgovori samo s pomočjo ustreznih iniciativ glede kvalifikacij in učnih metod ter
konceptov, ki se prilagajajo specifikam sektorja in ki lahko nudijo ljudem ustrezno znanje in
izkušnje. Trenutno razpoložljivi, večinoma točni kvalifikacijski ukrepi, ki pa niso specifični za
sektor, ne morejo izpolniti teh zahtev. Kot osnova za izboljšanje kakovosti bi lahko služili enotni
evropski in na delovni proces vezani standardi kakovosti, ki se jih lahko pridobi iz empiričnih
rezultatov projekta “QualiProSecondHand”. Poleg tega se lahko preko izvajanja kvalifikacijskih
modulov,ki so specifični za sektor in temeljijo na standardih kakovosti, vezanih na delovni
proces, na trgu dela večajo zaposlitvene možnosti, prav tako pa se lahko izboljša mobilnost
zaposlenih, saj njihove kompetence ter znanje in izkušnje postanejo evropsko primerljive.
Opisani ukrepi pomembno prispevajo k večji profesionalizaciji v “Second Hand” sektorju kot tudi
pridobivanju kvalifikacij zaposlenih v sektorju. Zaposleni v sektorjih prejmejo konkretne
trajnostne izdelke, kar jim omogoča izvajanje kvalifikacij, ki so specifične za sektor in enotne v
Evropi, ter na ta način tudi sami zagotavljajo njihovo kakovost. Podrobnejše informacije o
projektu in njegovih izdelkih lahko najdete na spletni strani www.QualiProSH.eu.
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Splošne informacije o testni mreži in testnem postopku v Sloveniji:
V Sloveniji, mreže “Second Hand” sektorja ali kakršnega koli drugega združenja s tega področja, ni.
Prav zaradi tega je smiselno, da kot partnerica sodeluje v projektu. Pri razvoju “Second Hand”
sektorja potrebuje Slovenija veliko pomoči in predvsem dobrih praks drugih držav partneric, ki so na
področju “Second Hand” sektorja dobro ali zelo dobro razvite. Povezovanje držav v pilotni projekt je
odlična možnost izmenjave informacij in preizkusa konkretnih primerov dobrih praks.
Testiranje bo izvedel Tehniški šolski center Nova Gorica. V Sloveniji je nekaj trgovin in spletnih
trgovin, ki so bile omenjen že v prvem projektu, ki bi lahko spadali v “Second Hand” sektor, vendar
pa je njihovo delovanje oziroma organizacija drugačna od “Second Hand” sektorja o katerem
govorimo mi.
Razdeljen bo reklamni material v zvezi s “Second Hand” sektorjem, projekt pa bomo predstavili tudi v
širši javnosti. Opravili bomo anketo, ki nam bo pokazal koliko ljudje poznajo ta sektor, v kolikšni meri
bi bili pripravljeni sodelovati in kakšne izdelke bi v “Second Hand” trgovini kupovali. Glede na
vprašalnik bomo naredili kratko analizo.
Po razdelitvi delovnih modulov in odločitvi, da bo vsak modul testiralo več partneric v projektu, bo
Slovenija najprej preizkušala modul 6, ki se imenuje “ Menedžment/upravljanje s poslovnimi procesi”.
Naloge izvajalca testiranja za modul 6: kadrovsko planiranje, izvajanje splošnih administrativnih del,
planiranje delovnih urnikov (izmen), delovnih nalog, delovnega časa, organizacija usposabljanja na
delovnem mestu, kontrola dela in predstavitev podjetja navzven (npr. oblastem). Nekatera znanja in
kompetence, ki naj bi jih imela oseba vključena v testiranje so, da ima zmožnost organizacije, pozna
računovodstvo in knjigovodstvo, pozna upravljanje s plačami in pripravo plač, je zmožen učinkovito
opravljati delo, ima spretnosti na področju informacijske tehnologije, zna usposabljati, itd.
Teoretično in praktično testiranje bo izvedel Tehniški šolski center Nova Gorica. Predvsem zaradi
tega, ker ima kot šola na voljo materialne in kadrovske pogoje, opremo, poleg tega pa je tudi
izvajalec za nacionalne poklicne kvalifikacije. Tehniški šolski center Nova Gorica vidi nadaljnjo
strategijo dela predvsem v smeri nacionalnih poklicnih kvalifikacij in sicer v smeri razvoja kvalifikacije
za “Second Hand” sektor.
Do sedaj smo se uspešno povezali s ključnimi institucijami in osebami, ki nam bi lahko nudila
kakršno koli pomoč pri testiranju modula. Povezali smo se z območnim Zavodom za zaposlovanje
RS, profesorji s centra, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri projektu in testiranju modula ter tudi s
trgovino, ki bi jo lahko nekako obravnavali kot trgovino “Second Hand” sektorja.
V testiranje bomo vključili predvsem vse zainteresirane in pripravljene za sodelovanje. Kot so že v
modulu opredeljena znanja, bodo morali testirane osebe pridobiti znanje s področja komunikacije,
organizacije, knjigovodstva in računovodstva, informatike, menedžmenta in ekonomije.
Testirali bomo osebo postavljeno v realno situacijo. Kakšna dela opravlja, ko nekdo prinese blago v
trgovino in ko želi, da se ovrednoti njegovo vrednost. Ter kakšna je postopek preden se blago da v
prodajo, pri tem mislimo predvsem pregled, popravilo blaga in vrednotenje blaga ter določitev cene
za ponovno prodajo.
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