Postopek izbora 11 predstavnikov nevladnih organizacij v
Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija
za programsko obdobje 2021–2027

UPRAVNA ENOTA: Novo mesto
PREDLAGATELJ: Območno združenje RKS Novo mesto
KANDIDAT/KA: Barbara Ozimek
OPIS KANDIDATA/KE:
Po poklicu uni. dipl. socialna delavka, ima 30 let delovnih izkušenj,
najprej je bila zaposlena v VIZ Višnja Gora, potem se je zaposlila kot
strokovna delavka na OZ RKS Novo mesto, zadnjih 27 let pa opravlja
delo sekretarke v OZ RKS Novo mesto, vodenje NVO organizacije. V
zadnjih desetih letih se je izobraževala na EU institutu za realitetno
terapijo za psihoterapevtko in je pred zaključkom za pridobitev tega
naziva.
V toku dela je pokazala rezultate, ki so okrepili organizacijo na področju
socialno varstvenih programov in drugih dejavnosti, ki jih opravljajo.
Razvili so tudi inovativne programe, ki zasledujejo potrebam tega časa.
Vedno in povsod se v skladu z načeli organizacije zavzemajo in so
zagovorniki najranljivejših skupin. V svoje delo vključuje veliko število
prostovoljcev, ki tvorijo mrežo za pomoči in zaznavanje potreb socialno
šibkih posameznikov in družin.
Ves čas sodeluje z vsemi institucijami, ki sodelujejo na regijskem
področju dela z ljudmi in pomoči iskanja njihovih boljših izhodov. V sled
tega OZ RKS Novo mesto kandidira za različne projekte, tudi s podporo
EU, nekaj jim jih je že uspelo tudi izvesti. Na podlagi tega sodeluje tudi z
RC Novo mesto in se vključuje v njihove delovne skupine. Sodeluje tudi
v Skupščini LAS za Dolenjsko.
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K delu Razvojnega sveta JV Slovenije lahko konstruktivno prispeva, saj
ima veliko izkušenj, znanja in inovativnih idej ter sledi EU trendom, ki
naslavljajo aktualne teme. Predvsem se lahko vključi s poznavanjem in
razvijanjem mehkih vsebin, ki so zelo pomembne in večkrat v tej regiji
tudi prezrte.
V predlagani kandidatki Barbari Ozimek vidimo potencial, ki bo prispeval
k napredku v programih JV regije, zato jo predlagamo za članico
Razvojnega sveta.
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