Za takojšnjo objavo v medijih!

Še nekaj prostih mest v Ljubljani za mlade, ki želijo do zaposlitve
14. marca 2017 se v Ljubljani začne program usposabljanja mladih za podjetništvo, nevladništvo in aktivno
iskanje zaposlitve v okviru projekta MODEL M Slovenija

(Ljubljana, 8. 3. 2017) Na informativnem sestanku v Kariernem središču Zavoda RS za
zaposlovanje v Ljubljani so včeraj mladim iz Osrednjeslovenske regije predstavili program
usposabljanja za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve. Program
usposabljanja bo za 30 udeležencev potekal od 14. marca do 20. aprila 2017 v prostorih
Dplaca, Linhartova 13, Ljubljana. Organizatorja Inštitut za razvoj družbene odgovornosti –
IRDO in Javni zavod cene Štupar Ljubljana mladim sporočata, da je nekaj mest za
brezplačno usposabljanje še prostih. Prijave sprejemajo do tega petka, 10. marca 2017.
Dodatne informacije najdejo kandidati na spletnem mestu projekta Model M Slovenija in
Inštituta IRDO. Ker je število mest omejeno, velja pravilo, kdor se prej prijavi, ima
prednost.
Model M Slovenija 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, Urad RS za mladino.
Traja od 1.8.2016 do 15.9.2018, z njim pa želi nosilec projekta, IRDO – Inštitut za razvoj
družbene odgovornosti, v sodelovanju z regionalnimi partnerji in Zavodom RS za
zaposlovanje v sedmih statističnih regijah za večjo zaposljivost in zaposlenost usposobiti vsaj
140 in pomagati zaposliti vsaj 32 mladih.
V Celju so januarja in februarja letos izpeljali prvo usposabljanje za mlade iz Savinjske regije,
še pred koncem usposabljanja so se zaposlile že štiri osebe, organizatorji pričakujejo v
kratkem še več zaposlitev. Usposabljanja se je v Celju udeležilo 26 mladih.
V vsaki regiji bo program usposabljanja trajal mesec in pol. Za mlade je udeležba brezplačna.
Mladi se bodo povezali s podjetniki, nevladniki in dosedanjimi udeleženci projekta ter tako
hitreje prišli do zaposlitve. Naslednje usposabljanje bo potekalo maja in junija 2017 v Murski
Soboti.
#

Dodatne informacije:
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti,
Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883, e-pošta: anita.hrast@irdo.si
Naslov za prijave kandidatov: info@irdo.si
Več: www.model-m.si
FB: https://www.facebook.com/modelmslovenija/
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