
A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI
?az ígéretes jövõ érdekében a hiányszakmák 

megismertetése a fiatalok, a szülõk és a tanárok 
körében

?üzem-, és mûhelylátogatások, 

?munkaerõpiac helyzetének és a hiányszakmák 
bemutatása projektrendezvényeken

?pályaválasztási kiállítások 

?munkaerõ-piaci elemzések

?jövõben keresett munkalehetõségek bemutatása 
kiadványokban

?jelenlegi és jövõbeli hiányszakmák, keresett 
foglalkozások filmes bemutatása

?a szomszéd országban történõ foglalkoztatásra 
vonatkozó kiadvány

?felnõttképzés

?tapasztalatcserék, bevált gyakorlatok bemutatása, 
átvétele a határ mindkét oldalán.

További információ: 

?www.zalakozig.hu Projektinformációk menü

?www.pgz.si/si/right_profession

PROFESSI    N 
RIGHT

Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA
?promocija deficitarnih in perspektivnih poklicev 

prihodnosti med mladimi, njihovimi starši ter uèitelji;

?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.

VEÈ informacij: 

?www.zalakozig.hu Projektinformációk menü

?www.pgz.si/si/right_profession

PRAVI POKLIC ZA RAZVOJPRAVI POKLIC ZA RAZVOJ

PARTNEREK
• Pomurjei Gazdasági Kamara (vezetõ partner)
• Muraszombati Területi Kézmûves Kamara
• Muraszombati Fejleszétsi Központ
• Center Idej Központ
• Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
• Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

PARTNERJI
• Pomurska gospodarska zbornica (vodilni parnter)
• Obmocna obrtno-podjetniska zbornica - Murska Sobota
• Razvojni center Murska Sobota
• Center idej Ljutomer
• Trgovinska in industrijska zbornica zupanije Zala
• Trgovinska in industrijska zbornica zupanije Vas
• Vladni urad zupanije Zala

MEGFELELÕ SZAKMÁT
A FEJLÕDÉSÉRT!

MEGFELELÕ SZAKMÁT
A FEJLÕDÉSÉRT!

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Szlovénia-
Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 
2007-2013 keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
85%-os, és a Szlovén Köztársaság 10%-os társfinanszírozásával 
valósul meg. A projekt értékének öt százalékát, önrészéként a 
projektpartnerek biztosítják.

Projekt sofinancirata Evropska unija v okviru Operativnega 
programa Slovenija-Madzarska 2007-2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v visini 85 % i Republica 
Slovenija 10% nacionalnega sofinanciranja. Pet odstotkov 
vrednosti projekta pa zagotavljamo partnerji iz lastnih 
sredstev.



A PARTNERSÉG
A projekt többéves tapasztalat és hosszú távú 
együttmûködés eredménye, képviseli a projekt partnerek 
által kitûzött célokat, erõsíti a határmenti régiót és annak 
üzleti életét.
A szlovén oldalt a vezetõ partner, a Pormurjei Gazdasági 
Kamara mellett a Muraszombati Területi Kézmûves Kamra, 
a Muraszombati Fejlesztési Központ és a Center Idej 
Központ képviseli, a magyar oldalon a Zala Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamra, a Vas Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara és a Zala Megyei Kormányhivatal tevékenykedik 
a kitûzött célokért. 

A FIATALOK SZÁMÁRA BIZTONSÁGOS ÉS 
KÉNYELMES JÖVÕT SZERETNÉNK BIZTOSÍTANI A 
MEGFELELÕ SZAKMAVÁLASZTÁSSAL!

CILJNE SKUPINE
Glavna ciljna skupina našega projekta so mladi, ki se 

odloèajo za svojo poklicno pot in sicer uèenci 6. do 8. 
rezreda osnovnih šol na slovenski strani ter uèenci 7. in 8. 
rezreda osnovnih šol na madžarski strani. Seveda so ciljna 

skupina tudi straši, ki v veliki meri odloèajo o nadaljnji 
poklicni poti svojih otrok. 

Da bi projekt lahko izvajali in se približali ciljni skupini, smo 
k sodelovanju povabili ravnatelje, uèitelje in druge 

ponudnike formalnega in neformalnega usposabljanja in 
izobraževanja ter Zavod za zaposlovanje. Seveda pa tudi 

podjetja, ki bodo z izraženimi potrebami po doloèenih 
poklicih prispevala k informiranju mladih o poklicih, ki 

imajo v tem okolju perspektivo in možnost èimprejšnje 
zaposlitve. 

A PROJEKTRÕL
A Right Profession projekt a Szlovénia-Magyarország 
Operatív Program 2007-2013 program keretében valósul 
meg. A projekt segíti a fiatalokat, szülõket a pályaválasztás 
tudatosabb döntésében, megismerteti velük azokat a 
szakmákat, melyekre kereslet mutatkozik a határmenti 
régióban.

O PROJEKTU
Projekt Right Profession - Pravi poklic za razvoj je projekt v 

okviru Operativnega programa Slovenija - Madžarska  
2007-2013

S projektom želimo otrokom pomagati pri odloèitvi o izbiri 
poklica ter predstaviti poklice, ki bodo v prihodnosti 

prinesli široko možnost zaposlitve, predvsem v domaèem 
okolju.

CILJI PROJEKTA
V okviru projekta želimo ciljnim skupinam ustrezno 

predstaviti perspektivne in deficitarne (tehniène) poklice. 
Mlade želimo preprièati, da se odloèijo za poklice, ki imajo 

prihodnost in omogoèajo zaposlitev v domaèi regiji.
Splošni cilj projekta je zaustaviti rast števila mladih, ki 
konèajo s šolanjem, a zaradi neustrezne izobrazbe ne 
morejo dobiti službe ter tako prispevajo k strukturni 

brezposelnosti v regiji. èezmejni cilj pa je predvsem okrepiti 
pretok delovne sile med sosednjima državama. Seveda pa 

bodo naše aktivnosti v pomoè tudi tistim, ki pripravljajo 
proces izobraževanja, da bo ta bolje prilagojen zahtevam 

trga. Projekt bo trajal 3 leta

A PROJEKT CÉLKITÛZÉSEI
A projekt célcsoportjai számára azt kívánjuk nyújtani, hogy 
pályaválasztásuk során sokkal többen válasszák a jelenlegi, 
illetve leendõ hiányszakmákat. A fiatalokkal meg kell 
ismertetni a szakmák széles tárházát, továbbá felhívni a 
figyelmet a határmenti régióban jelentkezõ 
hiányszakmákra.
A projekt általános célja az, hogy csökkentse azon fiatalok 
számát, akik nem találnak munkát, mert nem megfelelõ 
képzést választottak, nem keresett szakmákban – ezáltal 
hozzájárulnak a strukturális munkanélküliséghez a 
térségben. 
További célok: a munkaerõ-áramlás erõsítése a két ország 
között valamint a piaci követelmények, az oktatási 
folyamatok és a pályaválasztás, pályaorientáció 
összehangolása.
A projekt idõtartama: 3 év.

PROJEKTNO PARTNERSTVO
Projektno partnerstvo, ki smo ga oblikovali na podlagi 

dolgoletnih izkušenj in sodelovanja, je logièna posledica 
postavljenih ciljev in vkljuèuje kljuène predstavnike 

delodajalcev v èezmejni regiji ter podjetniško podporno 
okolje. 

Na slovenski strani smo to Pomurska gospodarska zbornica 
kot vodilni partner, Obmoèna 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. 

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

A CÉLCSOPORTOK
A projekt fõ célcsoportjai a magyar 7. és 8. osztályos 
általános iskolai tanulók, illetve a szlovén 6-8. osztályos 
diákok, akik pályaválasztás elõtt állnak. A célcsoport közé 
tartoznak a szülõk is, akik nagyban befolyásolják 
gyermekük pályaorientációját. 
A projekt végrehajtása során a célcsoport eléréséhez 
tanárok, képzõ intézmények, oktatási és foglalkoztatási 
központok segítségét vesszük igénybe. Fontos, hogy 
részvételükkel tájékoztassuk a fiatalokat a munkaerõ-piac, 
az oktatási-struktúra és a hiányszakmák jelenlegi 
helyzetérõl, várható alakulásáról.
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