
neba.at/jugendcoachingOb podpori:

PRIPRAVE
NA PRIHODNOST

… VEČ PRILOŽNOSTI
 ZA BOLJŠO PRIHODNOST

Z mladinskim svetovanjem boš 
izvedel, kaj te čaka v prihodnosti.

Katere so tvoje prednosti? 
Je nadaljevanje šolske poti smiselno ali bi raje 
začel poklicno usposabljanje?

Svetovalci in svetovalke, ki izvajajo mladinsko 
svetovanje, ti bodo z veseljem postregli z 
ustreznimi odgovori na ta in še mnoga druga 
vprašanja, ki ti bodo pomagala pri uspešnem 
premagovanju ovir v tvojem nadaljnjem 
življenjskem obdobju.

Svetovalci ti bodo lahko pomagali tudi zaradi 
svojih tesnih kontaktov, ki jih imajo s šolskimi 
organi, uradi za delo in drugimi organizacijami iz 
gospodarskega in poklicnega sektorja.

Več informacij in vse ponudnike mladinskega 
svetovanja lahko najdeš v tej brošuri ali 
na spletu:
 www.neba.at/jugendcoaching ¥

Želimo ti veliko uspeha! «Moja priložnost 
za prihodnost»

SLO



… VSEKAKOR SE SPLAČA
 POSKUSITI

KAKO 

NAPREJ?
Brezskrbno in srečno življenje je odvisno od 
perspektiv, vizij. Nadaljnje šolanje? Katera služba 
je prava? Kaj me zares zanima? V čem sem dober, 
kje bi potreboval pomoč?

Ravno v tem življenjskem obdobju si zastavljaš 
največ vprašanj. Položaj, v katerem se nahajaš, 
ni preveč prijeten. S tistimi, ki bi ti lahko pomagali, 
pa nisi ravno v najboljših odnosih.

Vsak ve, da za lažji začetek poklicne poti 
potrebujemo določeno mrežo ljudi. Predvsem 
takrat, ko nam stvari ne tečejo najbolje. Potrebno 
je sodelovati, ne glede na to, ali smo soočeni 
z izbiro šole ali poklica.

KAKO
POTEKA?
Na tako imenovanem »prvem razgovoru« boš 
seznanjen s tem, kaj lahko pričakuješ od 
mladinskega svetovanja, kako dolgo traja in 
kaj moraš sam storiti.

Če se odločiš za mladinsko svetovanje, ki je 
v celoti prostovoljno in brezplačno, te čaka 
konkreten termin pri svetovalcu ali svetovalki. 
Za mladinsko svetovanje potrebuješ podpisano 
soglasje svojih staršev. Na prvem terminu boš 
najprej spoznal svetovalca, s katerim bosta 
ugotovila, na katerih področjih potrebuješ pomoč 
in ali bosta svetovanje nadaljevala na 2. ali 3. 
stopnji.

Na drugi stopnji ti bodo podrobno svetovali 
o poklicnem usmerjanju, deležen pa boš tudi 
pomoči, s katero se boš lažje odločal o nadaljnji 
smeri svoje »življenjske poti« – poklicno 
pripravništvo, šola ali pomoč pri premagovanju 
težav v osebnem življenju.

Na drugi stopnji boš skupaj s svojim svetovalcem 
ali svetovalko ugotovil, katere so tvoje prednosti 
in močne točke, dobil boš praktične izkušnje iz 
poklicnega sveta, za par dni boš spoznaval šole ali 
projekte, ki te še posebej zanimajo, in obenem 
imel dovolj časa, da boš lahko v miru razmislil 
o svoji prihodnosti.  

V celoti lahko mladinsko svetovanje traja tudi 
eno leto. Ob zaključku mladinskega svetovanja 
boš dobil mapo s končnim poročilom, ki bo 
vsebovalo jasna priporočila za tvojo prihodnjo 
življenjsko pot. Če boš nato kdaj ponovno 
potreboval pomoč, so ti vrata mladinskega 
svetovanja zmeraj odprta. ¥

Učni neuspehi, težave doma ali neustrezno 
družbeno okolje, za vse obstaja rešitev. Spreje-
manje pomoči pogosto ni enostavno, a če si jo 
pripravljen sprejeti in imaš želje za prihodnost, ti pri 
tem lahko pomaga mladinsko svetovanje.

Na voljo imaš dve možnosti: v šoli zagotovo 
poučujejo zaupanja vredni učitelji, ki poznajo 
mladinsko svetovanje, obrneš pa se lahko tudi 
neposredno na organizacije v svoji bližini, ki nudijo 
mladinsko svetovanje. ¥


