Sporočilo za medije!

V Obalno-kraški regiji uspešno zaključili usposabljanje brezposelnih mladih
Program usposabljanja mladih se je včeraj v Kopru zaključil, potekal pa je v okviru projekta MODEL M Slovenija.

(Koper, 21.11.2017) V Kopru se je projekt začel izvajati 17. oktobra 2017, zaključil pa se je
21. novembra 2017. Za 13 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. Ena udeleženka je včeraj odprla svoj s.p.,
druga je že dogovorjena za zaposlitev v začetku decembra 2017.
Po mnenju mladih je program usposabljanja zasnovan tako, da razume potrebe in
primanjkljaje mladih brezposelnih in jim ponuja kvalitetno in potrebno motivacijo, ki mlade
spodbudi in pripravi za spopadanje z nadaljnjimi izzivi v poslovnem svetu.
»Morda je naša generacija prevečkrat slišala pesem “smisel življenja je ležanje na plaži” in se
prav zato mladi iz neobalnih krajev tako radi odločajo za življenje ob morju. Če sklepamo na
podlagi pisane druščine modelov, ki smo se zbrali v Kopru, nas je samo polovica odpornih na
burjo, ostale pa so prinesli notranjeslovenski vetrovi. Razlikujemo se po starosti, izobrazbi,
delovnih izkušnjah in še marsičem, toda vse te razlike so naš M Model program le bogatile,«
je o druženju mladih povedala Katarina Parovel, udeleženka projekta Modela M Slovenija v
Kopru in predsednica te skupine.
Kim Trobec, podpredsednica te skupine in udeleženka projekta Modela M Slovenija v Kopru,
pa je povedala: »Za prijavo na M Model sem se odločila po prepričljivi predstavitvi, ki so jo
gospe Anita, Martina in Monika predstavile na Zavodu za zaposlovanje Koper. Bila sem v
obdobju, ko sem iskala alternativne možnosti za zaposlitev, saj sem nedavno nazaj dala
odpoved v službi, ki me ni osrečevala. Zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj na področju
podjetništva, se mi je zazdelo, da je bila predstavitev njihovega projekta zame žlica, ki je
padla v med. Ob pravem času na pravem mestu, bi temu lahko rekli. Zanimivo, naša skupina
je bila barvita v smislu udeležbe posameznikov iz različnih krajev Slovenije. Kmalu nas je
način projekta med seboj povezal in spoznal, tako so se začela plesti prijateljstva in
potencialne povezave z vsemi udeleženci. Projekt je bil izpeljan odlično, spoznali smo več
področij, ki so nam jih predstavili utečeni in izkušeni ljudje. Vsako jutro smo dan začeli ob
kavici in polno dobrot, prijetnosti vzdušja se nismo mogli izogniti. Mesec je hitro minil, sama
zaključujem projekt z zelo pozitivnimi mislimi in izkušnjami, izrednimi pohvalami vsem
izvajalcem in predavateljem. Hvala Vam, čisto vsem, ki ste bili del naše poti. Skupaj smo
sestavili čudovito zgodbo. Priporočam čisto vsakemu, ki se še išče, ki bi rad spoznal nova
obzorja in nenazadnje tudi nove ljudi.«
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.
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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 sedmih statističnih regijah za
večjo zaposljivost in zaposlenost usposobiti vsaj 140 in pomagati zaposliti vsaj 32 mladih.
Naslednje usposabljanje mladih brezposelnih bo potekalo predvidoma januarja in
februarja 2018 v Kranju, informativno srečanje z mladimi pa bodo organizatorji pripravili
že decembra 2017.
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