Projekt Right Profession zaživel!
Zalaegerseg, 17. 10. 2011

Danes so projektni partnerji v madžarskem Zalaegersegu podpisali partnersko pogodbo za projekt
Right Profession. To je projekt večih partnerjev, na slovenski in madžarski strani meje, v okviru
programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007–2013. Projektno partnerstvo združuje
ključne predstavnike delodajalcev v čezmejni regiji ter podjetniško podporno okolje. Na slovenski strani
Pomurska gospodarska zbornica kot vodilni partner, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska
Sobota, Razvojni center Murska Sobota in Center idej. Na Madžarskem sta to gospodarski zbornici:
Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in Trgovinska in industrijska zbornica županije Vas,
ter Vladni urad županije Zala.

Obe obmejni območji spadata med manj razvita v matičnih državah. Stopnja brezposelnosti je visoka,
stopnja izobrazbe je nizka, pogosto je odseljevanje, predvsem mladega kadra. Projekt Right Proffesion
je nastal v želji pokazati mladim, kje bodo možnosti zaposlovanja v prihodnje. Izpostaviti poklice, ki
bodo v prihodnje imeli možnost zaposlitve v območju, oziroma bodo v bodoče perspektivni poklici, s
katerimi zaposlitve ne bo težko najti.
Glavna ciljna skupina projekta so tako osnovnošolci zaključnih razredov osnovnih šol, ki se odločajo za
svojo poklicno pot, njihovi starši in učitelji. V okviru projekta bodo projektni partnerji zbirali informacije s
strani delodajalcev, razvojne načrte in želene smeri razvoja regij, želje in pričakovanja otrok. Potekale
bodo predstavitve poklicev, delavnice na šolah, vzpostavljena bo skupna komunikacijska baza,
potekale bodo skupne promocije z namenom obveščanja širše javnosti.
Najpomembnejši cilj projekta je zaustaviti rast brezposelnih oz. zmanjšati strukturno brezposelnost in
prispevati k zaustavitvi rasti mladih brezposelnih. Pomembni so tudi čezmejni cilji; okrepitev
sodelovanja na lokalni, regijski in županijski ravni v čezmejni regiji. Kar posredno pomeni tudi
izboljšano izobrazbeno strukturo prebivalcev območja in pretok delovne sile med državama.
Skupni upravičeni stroški projekta zanašajo 791.117 €, sofinanciranje iz sredstev ESRR je v višini
658.454 €. Projekt bo trajal 3 leta.
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