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सामाजिक िाणिव आणि व्यजतिमत्व ववकास 

पार्शववभूमी

नोकरीच्या शोधात असलेल्या बेरोजगार तरुणाांची
सांख्या एककोटीहून जास्तआहेआणण ती वाढततेच
आहे.

छुप्या बेरोजगाराांची सांख्या तर त्याहूनही जास्त
आहे. हे छुपे बेरोजगार मुख्यतः सरकारी नोकरीसाठी
वर्ाानुवर्े स्पधाा परीके्षला बसणारे तरुणआणण दसुरे
काही जमत नाही म्हणून अपुऱ्या अनुभवाने आणण
भाांडवलाने उद्योग सुरू करून बुडीत जाणारे तरुण
आहेत.

असे तरुण आत्मववश्वास गामावतात आणण त्याांचे 
समाजभानही सांकुचचत होते.  

तरुणाांमध्ये मध्ये सामाजजक जाणणव वाढतव्याची
गरजआहे. मी समाजाचे काही देणे लागतोआणण
त्याची परतफेड मी प्रयत्नपूवाक करू शकतो असा
आत्मववश्वास तरुणाांमध्ये ननमााण कर्याची
गरजआहे.

तरुणाांमध्ये सामाजजकजाणणव वाढतवणे, तरुणाांच्या
व्यजततमत्त्वाचा ववकास घडवणे आणण तरुणाांना
सामाजजक दृष्ट्या उपयुतत काम कर्यासाठी
सक्षम बनवणे; तसे काम कर्याची त्याांच्यात
इच्छा ननमााण करणे; यासाठी सध्या कुठलाही
अभ्यासक्रम उपलब्ध नाही. 

या पाश्वाभूमीवर ववचारवेध असोससएशन तफे
सामाजिक िाणिव आणि व्यजतिमत्व ववकास 
हा अभ्यासक्रम सुरू कर्यात येतआहे



पाठ्यक्रम उद्देशआणि ववषय

तरुणाची प्राथसमक चाचणी घेऊन त्याची बलस्थाने
कशातआहेत याचा शोध घेणे

तरुणाची इच्छा, कलआणण बलस्थाने लक्षात घेऊन
त्याला कुठल्या के्षत्रात सामाजजक दृष्ट्या उपयोगी काम
करणे अचधक शतय होईल याबद्दल त्याला मागादशान
करणे

ववववध सामाजजक प्रश्नाांबद्दल तरुणाची समज वाढतवून
ते अचधक प्रगल्भ करणे, उदाहरणाथा:
आचथाक पररजस्थती, ववर्मता, दाररद्र्य
समाजातील दसलत जाती आणण गटआणण त्याांचे प्रश्न
स्त्री पुरुर् समानता आणण पुरुर्ाांच्या ववशेर् जबाबदाऱ्या

समाजात वावरताना आणण काम करताना लागणाऱ्या
ककमान गुणाांची ननसमाती आणण वदृ्धी, उदाहरणाथा:
ऐक्याची कला,
सांभार्णाची कला,
आपला मुद्दा पटेल अशा पद्धतीने माांड्याची हातोटी,
आपणसाांगतो त्यात ऐकणारय्ाला त्याचा फायदा वाटेल
अशा पद्धतीने कसे साांगाव,े
आपले म्हणणे थोडतयात कसे सलहावे,
सामाजजक प्रश्नाांची पाहणी कशी करावी,
रोजगाराच्या सांधी कशा शोधाव्या,
शोधलेल्या रोजगाराच्या सांधी समळव्यासाठी आपण
अचधक सक्षम कसे बनावे
रोजच्या वागणुकीचे आणण कामाचे ननयोजन



प्रशशक्षिाच्या पद्धिी आणि कालावधी

सुरवातीला प्रत्येक सहभागीची प्राथसमक चाचणी घेऊन
त्याची बलस्थाने कशातआहेत याचा शोध घेतला जाईल.

ववचारवेध तफे गेल्या पाच वर्ाात तरुणाांमधील
सामाजजक जाणीव वाढतव्यासाठी पाचशेहून जास्त
जव्हडडओ कफल्म बनव्यातआल्या आहेत. यातील
ननवडक शांभर जव्हडीओ कफल्म या दृक-श्राव्य माध्यमातून
सशकव्यासाठी वगाात एलसीडी प्रोजेतटर द्वारे वापरल्या
जातील.

अभ्यासक्रमात सहभागीना आपापसातील
सांवाद, प्रत्येक सहभागीने छोटे भार्ण
करणे, ववचारलेल्या प्रश्नाांना उत्तरे देणे याचा सराव
तज्ाांच्या मागादशानाखाली घे्यात येईल.

प्रत्येक ववद्यार्थयााला सशक्याची पुरेशी सांधी आणण
तज्ाांचे पुरेसे वैयजततक मागादशान समळावे म्हणून प्रत्येक
तुकडीत फतत 15 तरुणाांना प्रवेश दे्यात येईल..

तरुणाांना पाह्यासाठी जास्तीचे जव्हडडओ आणण
वाच्यासाठी उपयुतत पुस्तके उपलब्ध करून दे्यात
येतील

तरुणाांना दोन सामाजजक प्रश्नाांचे प्रत्यक्ष सवेक्षणकर्याचा
अनुभव समळेल

आठवड्यातून पाच ददवस, रोज दोन तास, याप्रमाणे
प्रसशक्षणाचा एकूण कालावधी बारा आठवड्याांचा म्हणजे
80 ददवसाांचा असेल. एकूण प्रसशक्षणकाळ हा 160 तास
वगाात अचधक प्रत्यक्ष सवेक्षण 40 तास समळून 200 तास
असेल.

अभ्यासक्रमाच्या शेवटी, तरुणाची इच्छा आणण बलस्थाने
लक्षात घेऊन त्याला कुठल्या के्षत्रात काम करणे अचधक
शतय होईल याबद्दल मागादशान केले जाईल.



सरििा आवाड
सशक्षण: B.COM. M.A. Psychiatric Social Work , Tata Institute 
of social Work, (TISS) Mumbai. 
कायाानुभव: इांडडयन इांस्टी्यूट ऑफ एज्युकेशन मध्ये
सशक्षणाच्या सावात्रत्रकीकरणाच्या प्रकल्पात काम केले. 
बँकऑफ बडोदा मध्ये 25 वर्े कायारत.  

पुस्तके : हमरस्ता नाकारताना हे आत्मचररत्र 2019 मध्ये राजहांस
प्रकाशनाने प्रकासशत केले आहे.

सामाजजक काया
मुदतपूवा सेवाननवतृ्ती घेऊन पुन्हा सामाजजक कामात सहभाग :
स्त्री मुतती सांघटनेतफे कुटुांब सल्ला कें द्रात समुपदेशनाचे काम
स्वाधार - गोरेगाव या मणृाल गोरे याांनी स्थापन केलेल्या
सांस्थेच्या कामात सहभाग
समळून सारय्ाजणी या ववद्या बाळ याांनी सुरू केलेल्या माससकात
सांपादकीय सहाय्य. 
सध्या ववचारवेध या चळवळीत पूणा वेळ काम

प्रशशक्षक

आनंद किंदीकि
सशक्षण: B.Tech, M.B.A.(I.I.M. Calcutta), Ph.D.(Pune)
कायाानुभव: भारतातील सवाात मोठ्या आणण २९ देशात कारभार
असलेल्या व्यवस्थापन सल्लागार METRIC सांस्थेचे प्रवताकआणण
२५ वर्े अध्यक्ष. 
भारतातील 50 हून जास्त कां पन्याांचे व्यवस्थापन सल्लागार
Distinguished Professor, INDSEARCH, 

पुस्तके : वैचाररक घुसळण, साधना प्रकाशन
रोजगार ननसमातीची ददशा – रोहन प्रकाशन
माझ्या धडपडीचा कायानामा – रोहन प्रकाशन
Stories of Marketing in India – Popular Prhashan

सामाजजक काया
उदगीर यथे युवक क्राांनत दलाचे (युक्राांद)  पूणावेळ काम.
स्त्री मुतती चळवळ, लोकववज्ान चळवळ यात सहभाग. 
बेरोजगार तरुणआणण जमीन गमावलेले आददवासी याांच्या बरोबर
सत्याग्रहात सहभाग

काही अतिथी प्रशशक्षक: प्रसशक्षण कायाक्रमात म्हणून पुढतील मान्यवर अनतथी प्रसशक्षकाांकडून अचधक ज्ानसांपन्न हो्याची सांधी : 
डॉ. अांजलीआांबेडकर, अॅडव्होकेट अचाना मोरे, प्राध्यापक प्रवीण सप्तर्ी, डॉतटर मोहन देस, तमन्ना इनामदार, ककरण मोघे, 
श्रीरांजन आवटे, चगताली वव. म., वववेक सावांत     



काही मान्यविांचा भिघोस पाठ ंबा :

‘काळाची गरजओळखून टाकलेले पाऊल. तरुणाांनी फायदा करून
घ्यावा ‘ गिेश िाऊि , प्राचाया , देसाई कॉलेज, पुणे

“उत्तम उपक्रम, शुभेच्छा” –
अच्युि गोडबोले , ववचारवांत आणण लेखक

“नेमकी हीच उणीव होती, तुम्ही ती भरून काढततआहात, 
असभनांदन” 
ववनोद शशिसाट – सांपादक साधना

“असे प्रसशक्षक्षत तरुण समळाले तर ते आम्हाला हवचे आहेत.” 
ववर्शवास काळे, सांचालक, ववजयेश इन्स्ूमें्स, यशस्वी उद्योजक

“होय, सामाजजक जणणवेतून व्यजततमत्व ववकास घडवणे
आवश्यकआहेच”
श्रीिाम पवाि, मुख्य सांपादक, दैननक सकाळ 

“तरुणाांना सक्षम बनव्याचा चाांगला कायाक्रम, पुढेत व्हा”
डॉ. कुमाि सप्िवषव   

नोकऱ्या शमळण्याच्या ववशेष संधी

हा पाठ्यक्रम चाांगल्या प्रकारे पुरा करणाऱ्या तरुण-
तरुणीांना आम्ही आमच्या सांस्थेत नोकरी कर्याची सांधी
जरूर देऊ; योग्य जागा ननघाल्या की या पाठ्यक्रमाचे
सदटाकफकेट असणाऱ्या तरुण-तरुणीांना आम्ही आवजूान
इांटरव्यूसाठी बोलावू - असे आश्वासन अनेक प्रगनतशील
व्यावसानयक समाजसेवी सांघटनाांनी ददले आहे. त्यापैकी
15 प्रमुख सांघटना:
1.अांक कन्सल्टन्सी 2.जेनेससस 3.एम के सी एल नॉलेज
फाउां डशेन 4.इांडसचा, 5.साधना प्रकाशन, 6.समळून
साऱ्याजणी . 7.जागतृी सेवा सांस्था 8.मासूम 9.ववचारवेध
अॅसोससएशन 10.एस एमजोशी सोशासलस्ट
फाउां डशेन 11.शहीद भगतससांह अकॅडमी
12.मुतताांगण 13.कामयानी 14.तथावप
15. पुणे महानगरपासलका कामगार युननयन 16.भारतीय  
समाज ववकास सांशोधन सांस्था 



सांपका  :
अननकेत साळवे 8796405429
सदुशान चखाले  7887630615

ऑकफस :
ववचारवेध 
मजला 2, समाजवादी मदहला सभा इमारत 
मॅजेजस्टक पसु्तकालया शजेारी 
शननवार पेठ , पणेु, 411030
रोज सायांकाळी 3.00 ते 6.00  

रुपये 10,000/- दहा हजार फतत भरून आजच प्रवेश घ्या. 
जागा मयााददत  




