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RIGHT PROFESSION –
PRAVI POKLICE ZA ZAZVOJ

smo se projektni partnerji skupaj dogo-

vorili o nadaljevanju. Vsi dosedanji par-

tnerji želimo sodelovati pri nadaljevanju /

nadgradnji projekta, z možnostjo vključi-

tve dodatnega partnerja. Vsi predstavniki 

partnerjev se strinjajo, da bo pri novem 

projektu vodilni partner ostal isti kot je pri 

tem, PGZ. Poklicnemu usmerjanju bomo 

dodali novimi idejami, ki bodo obogatile 

naše prihodnje aktivnosti.

Po uspešnem projektu
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z namenom spodbujanja podjetništva med mladimi, 

lahko dodamo portal (spletno stran) podjetniškega 

samorazvoja, ki izbrani ciljni skupini omogoča 

podjetniško samoizpolnitev z inovativnim načinom 

samoučenja.

V okviru projekta za bo mogoče dobiti informacije 

o ponudbi in povpraševanju na trgu delovne sile 

ter o izobraževanjih za mlade, ki se želijo ukvarjati 

podjetništvom. To jim bo pomagalo pri izbiri 

področja poslovanja, ki bo sposobno poslovati tudi 

v trenutnih gospodarskih razmerah.

Druga metoda, ki lahko prispeva k orientaciji mladih:  

obisk uspešnih podjetnikov in družb, ki delajo v 

branžah, ki so trenutno deficitarne.

A)
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Motivaranje glavne ciljne skupine projekta - mladi 

pred izbiro poklicne poti - bo obogatena z novimi 

elementi: mlade dijake, študente z odličnimi 

dosedanjimi dosežki, s športnimi dosežki bomo 

prosili, da bi postali mentorji za našo ciljno skupino, 

saj so jih le-ti sposobni motivirati vrstnike za določeno 

stroko; oživeti želimo duh tradicije in ozaveščati 

mlade o sta stari, ročni obrti;  želimo se razbliniti 

stereotipe o »fantovskih« in »dekliških« poklicev.

B)
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RIGHT PROFESSION FOR ADULTS / PRAVI POKLIC 

ZA ODRASLE: k ciljni skupini se  vključujejo tudi 

predstavniki starejše generacije, ki iščejo zaposlitev 

ali imajo poklic, ki  s katerim ne morejo najti službo in 

/ ali njihov poklic je odvečen v sedanjih razmerah na 

trgu dela. V to skupino spadajo tudi zaposleni, kateri 

zaradi pomanjkanja določenih veščin ne morejo v 

celoti opravljati dela, oziroma katere želi delodajalec 

izobraziti, da se nauči novih veščin v sovjem poklicu.

Torej ne samo, da bomo obveščali in svetovali tej 

ciljni skupini, temveč bodo se ob pomoči mentorjev 

lahko premaknili naprej. Za to ciljno skupino želimo 

zagotoviti tudi izobraževanje.

C)
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Poleg oblikovanje novih, kakovostnih izobraževalnih 

programov, je cilj projekta je razvoj in ustvarjanje 

novih povezav med šolami, podjetji in institucijami 

(podpora srednjih šol, usposabljanje učiteljev za 

nove programe, predlog novih programov za SŠ). 

Vse so se dopolni z uvedbo visoke tehnologije in 

sodobnih informacijskih tehnologij pri poklicnem 

usposabljanju, kar je možno izvesti v okviru projekta 

ob sodelovanju ciljnih skupin.

D)
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K ciljni skupini se doda posebna kategorija mladi in 

odrasli s posebnimi potrebami (predvsem ftesesno 

omejeni), ki imajo težave z integracija, kot tudi tisti z 

»dis« (disleksija, disgrafija, diskalkulija).

Glavni cilj pri teh ciljnih skupinah je poklicno 

usmerjanje in poklicna pomoč in usposabljanje 

glede na te posebne potrebe.

Zgoraj omenjeni cilji, dejavnosti, predlogi bodo 

razdelani s pomočjo projektnih partnerjev in 

predloženi v okviru razpisa  čezmejnega sodelovanja 

Slovenija-Madžarska 2014-2020.

E)




