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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Mini strstvo za 
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov  
za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; 
prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi 

temelječi na znanju.

… tim usposobljenih mentoric z  
zunanjimi sodelavci oblikuje 
ustvarjalno vzdušje za delo, 

učenje, pridobivanje novih znanj 
in osvajanje spretnosti …

...PUMOVO  
LETO 

2009/2010
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Za PUM strip smo ustvarjali vse leto... 
in tako so nastale kar 4 številke...

… program za mlade od 15 
do 25 let, brez statusa,  
z voljo do sprememb v 
življenju, pridobiti si  

izobrazbo, poklic, 
priložnost za zaposlitev …

PUM strip je izbirni učni 
projekt, v okviru katerega so 
mladi ustvarjali skozi vse leto.  
Z različnimi risarskimi  
pripomočki (svinčnik, oglje, 
tuš …) so ustvarili črno-bele 
umetnine, ki smo jih zbrali,  
uredili, oblikovali in strip  
natisnili. 

V juniju je v okviru  
projekta PUM te gleda
nastal film z 
istim naslovom, 
ki so ga v celoti  
ustvarili udeleženci  
z zunanjimi sodelavci …

Nastale so 4 številke stripa:  
Ta PUMaste, Na PUMuč, 

Bug PUMagej in PUM te gleda.
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V jeseni 2009 smo se družili v Klubu LokalPatriot …

Pogosto smo z akrili slikali na majice … 

Nekatere udeleženke so pletle šale …                    

… druge izdelovale gublen.

Fantje so v roke raje prijeli bobne …
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Šport za vse je naš moto, 
ki se ga skušamo čim bolj 
držati …   

ŠPORTNE AKTIVNOSTI štejemo med
interesne dejavnosti. Odpravimo se na  
igrišče, odidemo na pohod ali pa si  
privoščimo le krajši sprehod. 

… nudimo vam podporo pri 
iskanju osebne poti, 
postavljanju ciljev, 
odkrivanju vaših 

sposobnosti, ambicij in 
talentov …
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V mesecu maju 2010 smo se PUMovci iz Novega mesta 
udeležili Medpumovskega turnirja v Celju …

Naša ekipa se je pomerila v košarki. 

… pa tudi  
PUMStivala v Ljubljani.

… učenje v PUM-u je  zabavno, 
po vaši izbiri in interesih,  

individualno in skupinsko,  
izkustveno in praktično,  
drugačno kot v rednem 

izobraževanju …
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Naše dejavnosti so zelo raznovrstne …

… sproščamo se na delavnici  
smeha z Mirjano iz centra 4me.

Nova znanja na področju računalništva  
pridobivamo v računalniški učilnici.

Brez ustvarjalnih delavnic ne gre, 
zato smo med drugim pred  
velikonočnimi prazniki izdelovali 
velikonočne voščilnice, ki smo jih 
nato poslali vsem PUM-om po 
Sloveniji.

Takole smo pred Kmetijsko šolo Grm 
okraševali voz za povorko ob  

rekonstrukciji  polaganja temeljnega 
kamna za 1. Narodni dom na  

Slovenskem.

Učenje je naporna, a s PUM-om 
lahko tudi zabavna aktivnost.  
Naši udeleženci se s pomočjo 
mentorjev in študentov 
pripravljajo na izpite in maturo.
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  Ustvarjanje z glino …                     …  in fimo maso.

Delavnica Kick boksa. 

Izdelava pustnih mask. Delavnica Restavriranja starega pohištva.

Vrtanje plošč za  
izdelavo cajonov.



74% uspešnost pri  
doseganju osebnih  

ciljev …

PUM v številkah (za obdobje od 2008 do 2010):
• Vključenih 50 različnih udeležencev.
• 43 aktivnih in 32 s potrdilom PUM-a.
• 33 udeležencev je v PUM napotil Zavod RS za  

zaposlovanje, OS Novo mesto in Sevnica.

Izpeljali smo:
- 7 izbirnih učnih projektov,
- 3 produkcijske učne projekte in
- 12 vsebinsko različnih interesnih dejavnosti.

RIC Novo mesto,  
Ljubljanska cesta 28 
Bršljin v Novem mestu

Informacije na:
 07/393 45 69 

 051/389 298
* pum@ric-nm.si 

 www.ric-nm.si
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