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Sporočilo za medije! 
 

V Savinjski regiji že štiri nove zaposlitve - še pred koncem usposabljanja 
brezposelnih mladih  
Program usposabljanja mladih se je danes v Celju zaključil, potekal pa je v okviru projekta MODEL M Slovenija 
 
(Celje, 20.2.2017) V Celju se je projekt začel izvajati 12.1.2017, zaključil pa se je 20.2.2017. 
Za 26 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 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 Savinjski regiji je bilo 
vključenih 26 mladih. Od tega sta dve kandidatki končali program predčasno, saj sta se 
tekom programa že zaposlili, danes pa smo izvedeli, da sta zaposlitev dobili še dve 
udeleženki projekta. Z ostalimi bodo organizatorji projekta sodelovali še naprej, vse do 
njihovih zaposlitev. 
 
Mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in vodja projekta, je ob tem povedala: »Projekt 
smo pilotno izvajali v letih 2013 do 2016 v Podravski regiji in izkazalo se je, da so rezultati 
odlični. Zaposlilo se je v povprečju med 50 do 70 odstotkov vseh udeležencev, stike z njimi 
ohranjamo še danes. V Savinjski regiji vidimo že prve uspehe – zaposlitve, veliko mladih  je 
pripravilo tudi svoje poslovne načrte. Verjamemo, da bodo kmalu dobili zaposlitve vsi, saj v 
našem programu razvijamo predvsem njihov pogum za pristop k delodajalcem in jim 
posredujemo podjetniška, nevladniška in karierna znanja, preko izkušenih podjetnikov ter 
vodij nevladnih organizacij in ustanov.« 
 
O samem projektu Modelu M Slovenija so udeleženci podali zanimive izjave. Irena nam je 
povedala: »Najbolj mi je všeč povezovanje in pletenje nove neodvisne mreže. Projekt Model M 
Slovenija se mi zdi uporaben, ker pridobivam znanja na popolnoma drugačen način, kot sem bila 
vajena do sedaj. Poudarek je na uporabnih vsebinah, ne zgolj na formalnem znanju teorije. 
Spoznavamo nove kvalitete, ki nam lahko pomagajo na poti do uspeha«.  
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»Všeč so mi delavnice in predavanja v sklopu projekta. Tekom projekta smo razvijali tudi lastne 
veščine- javno nastopanje in navezovanje stikov«, je dodal Rok.  

 

Svoje mnenje pa nam je zaupala tudi Vianeja: »Pri Modelu M Slovenija, mi je všeč, da je zelo pozitivno 
naravnano in spodbuja k boljši samozavesti in k ustvarjalnosti. Odpira nova obzorja in omogoča, da si 
širimo krog poznanstev. Všeč so mi delavnice in predavanja v sklopu projekta.« 

Projekt prispeva k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih in jim pomaga do  
zaposlitve. Ker pa je vsaka regija drugačna, se je inštitut IRDO povezal z regijskimi partnerji, 
med njimi tudi predstavniki podjetnikov, nevladnih organizacij in vladnih ustanov.  
 
Tako bo od 14. marca 2017 potekalo naslednje mesec in pol trajajoče usposabljanje mladih v 
Ljubljani, v D placu javnega zavoda Cene Štupar Ljubljana. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo 
preko FB in spletne strani projekta Model M Slovenija ali pa poiščejo dodatne informacije na 
svoji enoti Zavoda RS zaposlovanje, ki je podporni partner projekta, oz. pri organizatorju 
projekta Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti IRDO. Udeležba je za mlade brezplačna, 
število udeležencev je omejeno na največ 30 v posamezni regiji. Na ta način se vzpostavlja 
model sodelovanja, po katerem bi lahko v regiji partnerji kasneje sami večkrat letno izvajali 
izobraževanja za mlade brezposelne. 
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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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