Zaključna konferenca projekta Right Profession – Pravi poklic za razvoj!
Gornja Radgona, 04. april 2014 Na zaključni konferenci, katere se je udeležilo približno 60
udeležencev, smo predstavili projekt in doslej opravljene aktivnosti. Cilje, katere smo si
zadali na začetku smo dosegli in presegli.
Sledi kratek povzetek projekta Right Profession – Pravi poklic za razvoj, ki se izvaja v času
med 1. majem 2011 – 30. aprilom letos. Je čezmejni projekt med Slovenijo in Madžarsko, ki
poteka v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 in je sofinanciran s
strani Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg vodilnega
partnerja, Pomurske gospodarske zbornice, so pri projektu sodelovali še trije partnerji iz
Slovenije in trije iz Madžarske.
Cilj projekta je animiranje mladih za tehniško izobraževanje in posledično ustavitev rasti
števila mladih brezposelnih, ki sicer končajo šolanje, a zaradi neustrezne izobrazbe ne morejo
najti zaposlitve.

Že kmalu po začetnem zagonu projekta je nastala (sploh prva tovrstna) Brošura z rezultati
analize v raziskavi o željah in pričakovanjih mladih ter potrebah na trgu dela v prihodnosti. V
anketi je sodelovalo 534 delodajalcev in 3777 osnovnošolcev na obeh straneh meje. Nastalo
je 12 podrobnih analiz o izobraževalni in poklicni poti osnovnošolcev in potrebah po kadrih v
obeh jezikih. Posneti so bili trije kratki filmi o deficitarnih poklicih: mizar, zidar, ključavničar
ter film o desetih perspektivnih poklicih, ki so ga posneli v podjetjih in pri obrtnikih v
pomurski regiji. Sodeč po rezultatih analize mladi še vedno najraje izberejo gimnazije.
Podjetja pa bodo v prihodnje zaposlovala predvsem tehniške profile.
Pomemben delež v projektu so predstavljali obiski domačih podjetij, namenjeni
osnovnošolcem. Na naši strani smo pripravili 23 ogledov v 13 različnih podjetjih, ki se jih je
udeležilo 422 osnovnošolcev iz Pomurja. Na Madžarskem pa je bilo 36 ogledov podjetij in
delavnic s 843 udeleženci.

Potekalo je tudi sedem predstavitev poklicev z delodajalci na osnovnih šolah v Pomurju.
Udeležilo se jih je 651 učencev in staršev ter 6 predstavitev projekta in dosedanjih rezultatov
na osnovnih šolah v okviru govorilnih ur ali tehniških dnevov (250 učencev in staršev). Na
Madžarskem je potekalo 19 predstavitev na osnovnih šolah z udeležbo skoraj 1000 učencev.
Za madžarsko govoreče učence smo organizirali zanimivo predstavo Gledališče poklicev,
katere se je udeležilo 2355 gledalcev z obeh strani meje.
Izvedene so bile tudi delavnice, na temo svetovanja in izobraževanja delodajalcev o delu z
mladimi, ki se jih je udeležilo 44 predstavnikov podjetij. Izvedli smo tudi tri izobraževanja za
brezposelne ter 12 poklicno orinetacijskih treningov s 360 udeleženci.
Maja 2013 je v Zalaegrszegu potekala tudi prva mednarodna konferenca na temo izbire
pravega poklica za prihodnost.
V Murski Soboti sta bili pripravljeni tudi dve zanimivi okrogli mizi na
Festivalu IZUM – Mladi za napredek Pomurja. V letu 2011 na temo Pravi poklic za razvoj in
naslednje leto na temo Priložnosti mladih v tehničnih poklicih. Okroglih miz se je udeležilo
116 udeležencev (ravnateljev, učiteljev in otrok) ter številni strokovnjaki in uspešni direktorji,
ki so spregovorili na temo kadrovskih potreb gospodarstva.
Na Pomladnem sejmu v sklopu Obrtne ulice smo od leta 2012 do 2014 skoraj 500 učencem
predstavili poklice na zanimiv način.
Razstave poklicev, dvodnevni dogodki, so bili izvedeni v 4 upravnih enotah (Gornja Radgona,
Ljutomer, Lendava in Murska Sobota). Udeležilo se jih je 1693 učencev in 147 učiteljev ter
spremljevalcev iz 36 pomurskih osnovnih šol.
Projektni partnerji smo se udeležili štirih dvodnevni ogledov dobrih praks. Razstava o poklicni
izbiri predstavitev poklicev je potekala tudi na Madžarskem - v Zalaegerszegu, leta 2012 in
leta 2013.
V sklopu projekta je nastala tudi dvojezična brošura o pogojih zaposlovanja v sosednji državi
SI-HU (boljši pretok delovne sile) ter dvojezična brošura o Poklicih prihodnosti.
V treh letih izvajanja projekta Right Profession – Pravi poklic za razvoj se je več kot 6.000
udeležencev udeležilo predstavitvenih aktivnosti poklicev ter več kot 400 okroglih miz,
konferenc, preko 150.000 ljudi pa se je s projektom seznanilo prek medijev.
V želji nadaljevanja projekta bo 10. aprila v Zalaergszegu potekal podpis namere o
nadaljevanju projekta.
Izbira pravega poklica je ena od najpomembnejših odločitev in odgovornosti, ki
jo je v življenju potrebno sprejeti!

