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Sporočilo za medije! 
 

V pomurski regiji že pred zaključkom projekta Model M Slovenija tri 
zaposlitve.  
Program usposabljanja mladih se je včeraj v Murski Soboti zaključil, potekal pa je v okviru projekta MODEL M 
Slovenija. 

 

(Murska Sobota, 29.6.2017) V Murski Soboti se je projekt začel izvajati 23.5.2017, zaključil 
pa se je 29.6.2017. Za 15 mladih je bila udeležba brezplačna. Povezali so se s podjetniki, 
nevladniki in dosedanjimi udeleženci projekta ter tako spoznali in izvedeli veliko 
informacij, ki so pri iskanju zaposlitve nujne. 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 – v Celju z Inkubatorjem Savinjske regije d.o.o. in 
Zavodom RS za zaposlovanje – OS Celje in OS Velenje, - v Ljubljani z Javnim zavodom Cene 
Štupar in Zavodom RS za zaposlovanje – OS Ljubljana, v sedmih statističnih regijah za večjo 
zaposljivost in zaposlenost usposobiti vsaj 140 in pomagati zaposliti vsaj 32 mladih. 
 

V okviru projekta se ustvarja skupnost Model M Slovenija, kjer se mladi povezujejo s 
podjetniki, nevladnimi organizacijami, regijskimi podpornimi ustanovami ter drugimi in 
razvijajo lastne karierne in poslovne načrte. V programu usposabljanja v pomurski regiji je 
bilo vključenih 15 mladih. Organizatorji so s projektom v pomurski regiji izjemno zadovoljni, 
saj so bili mladi, ki so se projekta udeležili zelo angažirani, resni in delovni. Trije udeleženci so 
še pred zaključkom usposabljanja že našli zaposlitev in tako usposabljanje predčasno 
zaključili. Z ostalimi bodo organizatorji projekta sodelovali še naprej, vse do njihovih 
zaposlitev. 
 
Svoje mnenje o projektu Model M Slovenija pa so podali tudi udeleženci.  
»Z zanimanjem sem se odzval na vabilo svetovalke Zavoda za zaposlovanje na informativno srečanje 

Modela M Slovenija. Ko sem poslušal predstavitev omenjenega projekta, si kljub temu, da je bil 

odlično predstavljen, nisem točno predstavljal, kaj naj od njega pričakujem. Vendar dati priložnost 

izvajalcem projekta in tudi sebi, da pokukam iz rutine vsakdana in si tako dvignem motivacijo za 

iskanje lastne poti naprej, se mi je zdelo v tistem trenutku pomembno. Veliko vlogo pri vključitvi je 

igralo tudi samo druženje in iskanje novih vezi, tako prijateljskih kot tudi poslovnih. Te priložnosti 

nisem hotel zamuditi in čutil sem, da ne bom razočaran.«  Blaž Ščavničar 

»Za udeležbo sem se odločila, ker se želim naučiti nekaj novega, spoznati nove ljudi, odkriti 

nove poslovne možnosti in se naučiti kaj novega o podjetništvu. Zdela se mi enkratna 

priložnost, ki je ne smem zamuditi!« Petra Peček 
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»Za sodelovanje pri projektu Model M Slovenija sem se odločila za to, ker bi rada spoznala 

nove ljudi in bi ker sem želela dobiti samozavest ter seveda več izvedeti o zaposlitvi - kako se 

pripraviti in kako nekaj delati na tem kar si ti osebno želiš. :-)« Sabina Novak 

"V projekt Model M Slovenija sem se sprva vključila, ker sem si mislila, da pač škoditi ne 
more. Potem sem ugotovila, da mi vsa predavanja, vaje in domače naloge, ki smo jih delali, 
zelo koristijo. Prišla sem bližje k svojemu cilju, v smislu, da sem z reševanjem kariernega 
načrta ugotovila, kaj in kje v bistvu želim delati. Ta projekt je vsekakor zame bil pozitivna 
izkušnja, iz katere sem se veliko naučila. Menim, da vključitev v ta projekt lahko vsakomur 
samo koristi, poleg znanja in novih veščin pridobiš tudi nove prijatelje. Model M Slovenija 
priporočam vsem brezposelnim mladim."  Alenka P. 
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Dodatne informacije:  
 
Nosilec projekta: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), Preradovičeva ulica 26, 2000 
Maribor, www.irdo.si , info@irdo.si  
 
Kontakt:  
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  
FB: https://www.facebook.com/modelmslovenija/  
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