Partnerji:

Aktivnosti v okviru projekta
• promocija deficitarnih in perspektivnih
poklicev prihodnosti med mladimi,
njihovimi starši ter učitelji;
• obiski podjetij in delavnic,
z namenom spoznati poklice;
• predstavitev deficitarnih poklicev
v zloženkah in na sejmu;
• razstava poklicev;
• analiza trga dela;
• izdaja brošure z glavnimi rezultati analize stanja;
• izdaja brošure o perspektivnih poklicih;
• predstavitev perspektivnih in
deficitarnih poklicev v filmih;
• izdaja brošure o pogojih
zaposlovanja v sosednji državi;
• izobraževanje odraslih;
• izmenjava mnenj, izkušenj ter dobrih
praks na obeh straneh meje.

Pomurska gospodarska zbornica (vodilni partner)
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Murska Sobota
Razvojni center Murska Sobota
Center idej Ljutomer
Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala
Trgovinska in industrijska zbornica županije Vas
Vladni urad županije Zala

O B M O Č N A
OBRTNO-PODJETNIŠKA
Z B O R N I C A
MURSKA SOBOTA

VEČ informacij: www.pgz.si/si/right_profession
Projekt sofinancirata Evropska unija v okviru Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007-2013 iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj v višini 85 % in Republika Slovenija
10 % nacionalnega sofinanciranja. Pet odstotkov vrednosti projekta pa zagotavljamo partnerji iz lastnih sredstev.
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SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
IN REGIONALNO POLITIKO

PRAVI POKLIC
ZA RAZVOJ
RIGHT
PROFESSI
RIGHT

N

O PROJEKTU

Projektno partnerstvo

Projekt Right Profession – Pravi poklic
za razvoj je projekt v okviru
Operativnega programa Slovenija –
Madžarska 2007 – 2013.

Projektno partnerstvo, ki smo ga oblikovali na
podlagi dolgoletnih izkušenj in sodelovanja, je
logična posledica postavljenih ciljev in vključuje ključne predstavnike delodajalcev v čezmejni regiji ter podjetniško podporno okolje.
Na slovenski strani smo to Pomurska gospodarska zbornica kot vodilni partner, Območna
obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota,
Razvojni center Murska Sobota in Center idej,
na madžarski strani pa Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in Trgovinska in
industrijska zbornica županije Vas ter Vladni
urad županije Zala.

S projektom želimo otrokom pomagati pri odločitvi o izbiri poklica ter predstaviti poklice, ki bodo
v prihodnosti prinesli široko možnost zaposlitve,
predvsem v domačem okolju.

Cilji projekta
V okviru projekta želimo ciljnim skupinam ustrezno predstaviti perspektivne in deficitarne (tehnične) poklice. Mlade želimo prepričati, da se
odločijo za poklice, ki imajo prihodnost in omogočajo zaposlitev v domači regiji.
Splošni cilj projekta je zaustaviti rast števila mladih, ki končajo s šolanjem, a zaradi neustrezne izobrazbe ne morejo dobiti službe ter tako prispevajo
k strukturni brezposelnosti v regiji. Čezmejni cilj
pa je predvsem okrepiti pretok delovne sile med
sosednjima državama. Seveda pa bodo naše aktivnosti v pomoč tudi tistim, ki pripravljajo proces
izobraževanja, da bo ta bolje prilagojen zahtevam
trga.
Projekt bo trajal 3 leta.

Ciljne skupine
Glavna ciljna skupina našega projekta so mladi, ki
se odločajo za svojo poklicno pot in sicer učenci
6. do 8. razreda osnovnih šol na slovenski strani ter
učenci 7. in 8. razreda osnovnih šol na madžarski
strani. Seveda so ciljna skupina tudi starši, ki v veliki meri odločajo o nadaljnji poklicni poti svojih
otrok.
Da bi projekt lahko izvajali in se približali ciljni
skupini, smo k sodelovanju povabili ravnatelje,
učitelje in druge ponudnike formalnega in neformalnega usposabljanja in izobraževanja ter Zavod
za zaposlovanje. Seveda pa tudi podjetja, ki bodo
z izraženimi potrebami po določenih poklicih prispevala k informiranju mladih o poklicih, ki imajo
v tem okolju perspektivo in možnost čimprejšnje
zaposlitve.

IZLUŠČITI ŽELIMO POKLICE, KI
BODO MLADIM ZAGOTOVILI
VARNO IN UDOBNO
PRIHODNOST.

