Maribor, 7. september 2018

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO
OB ZAKLJUČKU PROJEKTA MODEL M SLOVENIJA
Maribor, 11. september 2018, ob 11. uri

Hotel Mercure, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor

Vsebina:
1. Predstavitev priročnikov za mlade iskalce zaposlitve in trenerje
2. Predstavitev rezultatov projekta
3. Napoved konference MLADIMO PRIHODNOST, 13.9.2018
Spoštovani,
septembra 2018 v Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti – IRDO zaključujemo projekt
Model M Slovenija, ki smo ga organizirali in vodili za mlade po vsej Sloveniji od 1. avgusta
2016 dalje. Mlade smo z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo v
družbi opolnomočili, da so ustvarili svoje Modele uspeha ter s tem oblikovali svojo karierno
pot – kot redno zaposlitev ali uresničitev svoje poslovne ideje. Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Ob tej priložnosti pripravljamo srečanje z novinarji, na katerem bomo predstavili dva
priročnika, ki smo ju v sodelovanju s predavatelji/cami in mentorji/cami izdali v okviru
projekta Model M Slovenija: ABC Model M Slovenija – Priročnik za mlade in Model M
Slovenija – Train the trainer; dotaknili pa se bomo tudi samega projekta in njegovih
rezultatov. Na dogodku bomo z vami:
-

-

-

Predavatelji in trenerji »Modelov« (po abecedi):
o Tatjana Fink, MBA, direktorica DEMT d.o.o.,
o dr. Martina Rauter, Martina Rauter s.p., stiki z javnostjo, svetovanje in
izobraževanje,
o Matjaž Štamulak, direktor Cresus,
Modeli M (predstavniki udeležencev projekta, po abecedi):
o Klemen Krušec, Ljubljana
o Katarina Parovel, Koper
o Monika Rajšp, Maribor, podjetnica in udeleženka projekta Model M (spremlja
vse generacije) ter predavateljica
Vodja projekta:
o mag. Anita Hrast, direktorica IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti
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Povzetek projekta:
Na vsakem regionalnem (in brezplačnem) usposabljanju so se mladi povezali s podjetniki,
nevladniki in dosedanjimi udeleženci projekta ter tako hitreje prišli do zaposlitve. Ogledali so
si dobre prakse regionalnih podjetij in nevladnih organizacij, se pogovarjali z delodajalci ter
spoznavali življenjske in poslovne zgodbe regionalnih in drugih podjetnikov, nevladnikov. V
Celju, Ljubljani, Murski Soboti, Kopru, Novem mestu, Kranju in Novi Gorici se je projekta od
leta 2016 do leta 2018 udeležilo skupaj 118 oseb, od tega jih je 50 do konca maja 2018 že
dobilo zaposlitev, nekateri so se zaposlili še pred iztekom programa usposabljanja.
Hkrati vas vabimo k udeležbi na Skupno zaključno konferenco MLADIMO PRIHODST, ki jo
organizira vseh 10 nacionalnih projektov v okviru Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega
državljanstva- Konferenca bo 13. septembra 2018 v Ljubljani, Gospodarsko razstavišče,
udeležba je brezplačna. Več o dogodku najdete na naslovu: http://mladimoprihodnost.si/
Dodatne informacije in prijave: info@irdo.si, www.model-m.si, 031 344 883
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
Moderatorji in organizatorji projekta, zanje
mag. Anita Hrast,
vodja projekta Model M Slovenija
l.r.

PRILOGE:
• Več o projektu Model M Slovenija
• Program konference Mladimo prihodnost, 13.9.2018
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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.
Spletno mesto: www.model-m.si
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 smo usposobili 118 mladih in
zaposlili 50 mladih v sedmih statističnih regijah.
Podporni partnerji: V projekt so vključene druge nacionalne in regionalne mladinske,
podjetniške in strokovne organizacije kot podporniki projekta:
Celje
•
•

Inkubator Savinjske regije d.o.o. (http://www.inkubatorsr.si)
ZRSZ – OS Celje (Zavod za zaposlovanje Celje)

Ljubljana
•
•

Javni zavod Cene Štupar Ljubljana (http://www.cene-stupar.si)
ZRSZ – OS Ljubljana (Zavod za zaposlovanje Ljubljana)

Murska Sobota
•
•

Aurora Coworking center (http://www.auroracoworking.com/ )
ZRSZ – OS Murska Sobota (Zavod za zaposlovanje Murska Sobota)

Koper
•
•

Središče rotunda so. p. (https://sredisce-rotunda.si/)
ZRSZ – OS Koper (Zavod za zaposlovanje Koper)

Novo mesto
•
•

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (http://www.gzdbk.si/si/)
ZRSZ – OS Koper (Zavod za zaposlovanje Novo mesto)

Kranj
•

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (http://www.oozkranj.com/)
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•

ZRSZ – OS Kranj (Zavod za zaposlovanje Kranj)

Nova Gorica
•
•

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica (http://www.ooz-novagorica.si/)
ZRSZ – OS Nova Gorica (Zavod za zaposlovanje Nova Gorica)

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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