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Vabilo na  
Zaključno prireditev  
ob koncu usposabljanja mladih  
za podjetništvo, nevladništvo in aktivno 

iskanje zaposlitve v SAVINJSKI REGIJI 
 
Ponedeljek, 20. 2. 2017, 13.00 -16.00 
Narodni dom Celje, Trg Celjskih knezov 9,  
3000 Celje 

Celje, 16.2.2017 

Spoštovani,  
 
Vljudno vas vabimo na zaključno prireditev ob koncu usposabljanja brezposelnih mladih za 
podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve, ki se je januarja 2017 pričelo v 
Savinjski regiji v okviru projekta Model M Slovenija. Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 20. 
2. 2017, od 13. do 16. ure v zgornji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg Celjskih 
knezov 9, 3000 Celje.  
Povezavo na lokacijo najdete tukaj: http://www.celje.si/sl/kartica/narodni-dom  
 
Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali 
ustvariš svojo lastno. Program v Savinjski regiji se je pričel izvajati 12. januarja 2017 in je 
trajal 6 tednov, vse do 20. 2. 2017. Usposabljanje je bilo namenjeno brezposelnim mladim v 
starosti od 24 do 29 let v Savinjski regiji z najmanj srednješolsko izobrazbo. Projekt izvaja 
inštitut IRDO v sodelovanju z regionalnimi partnerji. Naložbo financirata Republika Slovenija 
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 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. V Savinjski regiji sta se v času usposabljanja zaposlili že dve osebi.  
 
Vabimo vas, da se dogodka udeležite in spoznate mlade, ki so v okviru usposabljanja 
pripravili svoje karierne in poslovne načrte. Nekaj teh vam bodo na dogodku tudi 
predstavili. Hkrati bo potekalo srečanje podpornih partnerjev Evropske kampanje Pakt za 
mlade, ki jo za Slovenijo koordinira inštitut IRDO. V Okviru Pakta za mlade pripravljamo 
osnutek Nacionalnega akcijskega načrta in vabimo pravne osebe, da se nam pridružijo in 
pomagajo h krepitvi kompetenc mladih, k njihovemu zaposlovanju na trgu in k povezovanju 
izobraževalnih ustanov ter gospodarstva za večjo zaposlenost mladih v Sloveniji. Če ste 
zainteresirani za sodelovanje, vas vabimo, da se nam pridružite. Prosimo, da vašo 
prisotnost potrdite najkasneje do jutri, 17.2.2017 do 20.00 ure. Hvala vam. Vljudno 
vabljeni. S prijaznimi pozdravi, 

mag. Anita Hrast, 
direktorica Inštituta IRDO, l.r. 

http://www.celje.si/sl/kartica/narodni-dom
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PROGRAM SREČANJA  
MODEL M SLOVENIJA – SAVINJSKA REGIJA 

PONEDELJEK, 20. FEBRUAR 2017 
LOKACIJA: Zgornja stranska dvorana Narodnega doma Celje,  

Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje 
 

TERMINI MODUL ŠT. DNI/UR 

20.2.2017  6. Predstavitev lastnega kariernega ali poslovnega 
načrta: ZAKLJUČNI REGIJSKI POSVET  v CELJU - 
predstavitev zaključkov in dosežkov programa 
usposabljanja 

1 dan po 6 ur 
 

16. DAN  20.2.2017, PONEDELJEK 10.00 – 16.00 

INTERNO SREČANJE – SAMO ZA UDELEŽENCE PROJEKTA MODEL M SLOVENIJA - CELJE 
Ura Naziv predvidenega predavanja Predvideni izvajalec 

10.00-10.30 Registracija udeležencev, mreženje udeležencev Primož Ademovič (IRDO) 

10.30-11.30 Evalvacija opravljenega dela, izpolnjevanje vprašalnikov Anita Hrast, Primož Ademovič 
(IRDO), Saša Lavrič (ISR d.o.o.) 

11.30-12.00 Fotografiranje, razprava z udeleženci 

12.00-13.00 Odmor za mreženje  

DOGODEK ZA JAVNOST 
12.30-13.00 Registracija udeležencev, mreženje udeležencev Primož Ademovič (IRDO) 

13.00-13.15 Uvodni pozdravi: Zavod RS za zaposlovanje – OS 
Celje, Inkubator Savinjske regije d.o.o., IRDO – 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 

Anita Hrast (IRDO), Saša Lavrič 
(ISR d.o.o), Andreja Jurko (ZRSZ 
- Urad za delo Celje Laško, 
Žalec) 

13.15-13.30 Regijski učinki projekta Model M Slovenija: 
Savinjska regija 

Anita Hrast, Primož Ademovič 
(IRDO) 

13.30-13.45 »NašMbuk«- predstavitev udeležencev projekta 
Model M Slovenija v Celju 

Vanja Blagotinšek, predsednica 
»Celjskih M Modelov« z 
udeleženci projekta 

13.45-14.15 Predstavitev kariernih in poslovnih načrtov 
udeležencev projekta Model M Slovenija - Celje 

Udeleženci projekta Model M 
Slovenija v Celju 

14.15-14.30 Podelitev priznanj, priporočil, nagrad Saša Lavrič, Anita Hrast, Primož 
Ademovič 

14.30-15.00 Pakt za mlade – predstavitev evropske 
kampanje v Sloveniji, ideje za Nacionalni akcijski 
načrt in vabilo k sodelovanju v Savinjski regiji, 
mreženje mladih s podjetji 

Anita Hrast, podpisniki pakta v 
Sloveniji, člani IRDO in člani 
Horus kluba in drugi 

15.00-16.00 Pakt za mlade v Sloveniji – mreženje mladih s 
podjetji 

Podjetniki, nevladniki in mladi, 
prisotni na srečanju 

16.00 Zaključek srečanja   
 

Dodatne informacije: www.model-m.si, https://www.facebook.com/modelmslovenija/ 
Kontakt:  
mag. Anita Hrast, vodja projekt, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, info@irdo.si, 
anita.hrast@irdo.si, GSM 031 344 883, Primož Ademovič, strokovni sodelavec Inštituta IRDO, 
primoz.ademovic@irdo.si, Saša Lavrič, direktorica Inkubatorja Savinjske regije d.o.o., info@inkubatorsr.si  
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