OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA
MODEL M SLOVENIJA:
KARIERNO USPOSABLJANJE, ZAPOSLOVANJE IN
PODJETNIŠTVO ZA MLADE
www.model-m.si

PROJEKT, KI JE VEČ KOT PROJEKT

Na fotografiji: 2. generacija udeležencev projekta Model M, Maribor, 2014

Ime projekta: Model M Slovenija: Karierno usposabljanje, zaposlovanje in
podjetništvo za mlade
Skrajšano ime: Model M Slovenija
Trajanje: Projekt traja od 1. avgusta 2016 do 15. septembra 2018.
Lokacija: Projekt se izvaja nacionalno, s poudarkom v sedmih statističnih regijah
po Sloveniji, program usposabljanja mladih pa v naslednjih mestih: v Murski Soboti,
Celju, Novem mestu, Ljubljani, Kopru, Bledu oz. Kranju in v Slovenj Gradcu oz.
Velenju.
Ključni rezultati projekta: Za večjo zaposljivost in zaposlenost želimo usposobiti
vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 mladih v sedmih statističnih regijah.
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Podporni partnerji: V projekt bodo vključene še druge nacionalne in regionalne
mladinske, podjetniške in strokovne organizacije kot podporniki projekta.
Vrednost projekta: 339.206,59 EUR
Sofinancerji: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: 8.
»Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna
naložba 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso
zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni
socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja
jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
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OPIS PROJEKTA
Namen projekta je, da mladim z usposabljanjem,
mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo
omogočimo, da ustvarijo svoje modele uspeha.
S pomočjo praktičnih nasvetov strokovnjakov in
podjetnikov bodo sodelujoči oblikovali lasten karierni
ali poslovni načrt in ga skozi mreženje s podjetniki in
promocijo tudi uresničili.
Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako
inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno. S
projektom želimo:
• povečati zaposljivost in zaposlenost mladih v starosti
od 15. do vključno 29. let na trgu dela v vsaj sedmih
statističnih regijah Slovenije.
• prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju
mladih in jim omogočiti zaposlitev (inovativno iskanje
zaposlitve, ustvarjanje lastne zaposlitve preko
lastne pravne osebe) s pomočjo podjetniških mrež,
regijskih gospodarskih zbornic in kariernih centrov
pri univerzah v posameznih regijah ter s pomočjo
mladinskega dela in sodelovanja z nevladnimi
organizacijami.
• usposobiti regijske organizacije v mladinskem
sektorju za naslavljanje in reševanje problema
brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način
okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko
delo in njegov družbeno-gospodarski potencial, tudi
s pomočjo Train the trainer programa zanje.
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AKTIVNOSTI V OKVIRU
PROJEKTA
Izobraževanje in usposabljanje
• Model M
Slovenija – regijske šole (izvedba
programa usposabljanja mladih brezposelnih oseb
za podjetništvo, nevladništvo in inovativno iskanje
zaposlitve) v posamezni regiji (skupaj sedem regij, po
1,5 meseca izvedbe v posamezni regiji).
• Svetovanje mladim - individualno in skupinsko
svetovalno delo glede na potrebe udeležencev
projekta.
• Najboljši Model M - motiviranje udeležencev
programa usposabljanja za najboljši podjetniški,
nevladniški in karierni načrt v vseh sedmih regijah.
• Train the trainer program – program usposabljanja
lokalnih predavateljev za delo v projektu v posamezni
regiji, s poudarkom na sodelovanju z gospodarskimi
zbornicami in mladinskimi organizacijami v regiji in
podelitev certifikatov tem predavateljem.
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Mreženje, povezovanje in ogledi dobrih praks
• Vključevanje širše populacije mladih in podjetnikov
v razvoj zaposlovanja, podjetništva in nevladništva
z ogledi dobrih praks slovenskih podjetij in NVO ter
mreženjem.
• Priprava in izvedba poslovne konference Model
M Slovenija - Mladi, podjetništvo in družbena
odgovornost 2017 in 2018.
• Prenos EU pobude Zavezništvo za mlade (Pact4Youth)
v Slovenijo - predstavitev pobude, prilagoditev za
Slovenijo in priprava nacionalnega akcijskega načrta
ter izvedba le-tega.
• Evalvacija in predlogi za nadgradnjo projekta v
prihodnje - Izvedba raziskave med udeleženci projekta
(slušatelji, predavatelji in podjetniki) v posamezni
regiji ob zaključku projekta za ugotavljanje njihovih
potreb po nadgradnji programa in zbiranje predlogov
za razvoj programa v prihodnje.
Zaposlovanje mladih
Pomoč pri vzpostavitvi kontaktov z delodajalci in
zaposlovanju, spremljanje zaposlovanja mladih,
svetovanje mladim in delodajalcem po potrebi.
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Oblikovanje skupnosti Model M Slovenija
• Organizacija hitrih poslovnih sestankov med mladimi
in podjetniki v posamezni regiji.
• Oblikovanje, vpis, spremljanje in promocija na spletu
potencialnih:
- kandidatov za zaposlitev (mladi, ki aktivno iščejo
zaposlitev),
- ponudnikov izdelkov in storitev (mladi, ki so
ustanovili lastno podjetje ali nevladno organizacijo),
- iskalcev kadrov (podjetij in drugih pravnih oseb, ki
iščejo primerne kandidate za zaposlitev),
- ponudnikov pripravništev in prakse (podjetij in
drugih pravnih oseb, ki lahko mladim nudijo prakso
ali pripravništvo),
- predavateljev in svetovalcev mladim (podjetnikov,
nevladnikov in drugih strokovnih delavcev, ki so
mladim pripravljeni svetovati),
- mladinskih organizacij in organizacij za mlade,
ki so usposobljene za krepitev zaposljivosti in
zaposlenosti mladih v regiji,
- mladih, ki so že uspešno našli zaposlitev ali ustvarili
svojo – ppt razglednice udeležencev projekta.
Ključni poudarki projekta
Model M Slovenija, mladi, podjetništvo, nevladništvo,
zaposlovanje, povečanje zaposljivosti, zaposlitev,
mreženje, povezovanje, zaposlitveni razgovori, poslovni
sestanki, posveti, socialni kapital, usposabljanje, načrti
in akcija.
Vse skupaj podpiramo z delom projektne skupine in
promocijskimi aktivnostmi projekta.
www.model-m.si
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PRIDRUŽITE SE NAM TUDI VI IN
SO-USTVARITE BOLJŠO PRIHODNOST
ZA VAS IN ZA MLADE!
V štirih letih izvajanja programa Model M v Podravju se je zaposlilo od 50-70 odstotkov
vključenih udeležencev. Če si želite skupaj z nami ustvariti boljšo prihodnost, se nam
pridružite čim prej. Število udeležencev je omejeno, vključitev v program pa je enkratna
priložnost za vas. Kdor prej pride, prej melje!
Mlade bomo z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo v družbi
opolnomočili, da bodo ustvarili svoje Modele uspeha. S pomočjo praktičnih nasvetov
strokovnjakov in podjetnikov ter na podlagi vrednotenja njihovih kulturnih, socialnih in
psihosocialnih potencialov bodo oblikovali lasten karierni načrt in ga skozi mreženje s
podjetniki in promocijo uresničili. Projekt traja od 1.8.2016 do 15.9.2018. Vanj bo vključenih
najmanj 140 mladih iz sedmih statističnih regij Slovenije. Vsaj 32 mladih (v starosti 15 – 29
let) bo do leta 2018 pridobilo zaposlitev.
Nosilec projekta:
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor,
www.irdo.si, info@irdo.si
Vodja projekta: mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO, anita.hrast@irdo.si, 031 344
883
Strokovni sodelavec: Primož Ademovič, primoz.ademovic@irdo.si, 040 375 488
Spletno mesto projekta: www.model-m.si, www.irdo.si
Facebook stran: www.facebook.com/modelmslovenija/
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V SODELOVANJU
JE MOČ!
www.model-m.si
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Zapiski
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Zapiski

www.model-m.si

11

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

VEČ INFORMACIJ: www.model-m.si

Nosilec projekta:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor
Telefon: 031 344 883
info@irdo.si, www.irdo.si

v sodelovanju z
in regionalnimi partnerji projekta.
Več si oglejte na www.model-m.si

