Maribor, 27.12.2016

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO
V SAVINJSKI REGIJI
Spoštovani,
Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco ob začetku usposabljanja brezposelnih
mladih za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve, ki se bo januarja 2017
pričelo v Savinjski regiji v okviru projekta Model M Slovenija.

Novinarska konferenca bo v sredo, 28. decembra 2016, ob 11.00 uri, v
prostorih Inkubatorja Savinjske regije, Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje,
II.nadstropje.
Predvidene sogovornice na novinarski konferenci so:
 mag. Alenka Rumbak, direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Območne službe Celje, ki nam bo predstavila stanje zaposlovanja in brezposelnosti
mladih v regiji,
 Saša Lavrič, direktorica Inkubatorja Savinjske regije d.o.o. in podporni partner
izvedbe projekta v Savinjski regiji, ki bo predstavila vlogo inkubatorja v Savinjski regiji
in dosedanje izkušnje z mladimi in njihovim zaposlovanjem, podjetništvom,
 Marija Gale, mag. med. mendž., Projektna enota Zavoda RS za zaposlovanje, ki bo
predstavila vlogo ZRSZ kot podpornega partnerja projekta ter razloge za podporo
projektu
 Monika Rajšp, udeleženka projekta Model M 2013 in ustanoviteljica podjetja ClickIT,
Monika Rajšp s.p., ki bo povedala o svojih izkušnjah pri zaposlovanju mladih in
projektu,
 mag. Anita Hrast, direktorica inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO in vodja
projekta, ki bo predstavila projekt za leta 2016-2018 in pričakovane rezultate.
Program v Savinjski regiji se bo pričel izvajati 12. januarja 2017 in bo trajal 6 tednov.
Informativna delavnica za mlade bo potekala 5.1.2017, ob 11.00 in 13.00 uri, v Kariernem
središču, ZRSZ OS Celje, Urad za delo Celje, Gledališki trg 7, 3000 Celje.
Usposabljanje je namenjeno brezposelnim mladim v starosti od 24 do 29 let v Savinjski
regiji z najmanj srednješolsko izobrazbo.
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Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali
ustvariš svojo lastno. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Projekt izvaja inštitut IRDO v sodelovanju z regionalnimi partnerji. Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je nadgradnja
pilotnega projekta Model M, ki ga je inštitut IRDO izvajal v letih 2013-2016 v regiji Podravje.
Traja od 1.8.2016 do 15.9.2018, z njim pa želimo za večjo zaposljivost in zaposlenost
usposobiti vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 mladih v sedmih statističnih regijah.
Mladi se bodo povezali s podjetniki, nevladniki in dosedanjimi udeleženci projekta ter tako
hitreje prišli do zaposlitve.
Vljudno vabljeni!
S prijaznimi pozdravi,
mag. Anita Hrast,
direktorica Inštituta IRDO
l.r.
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