S skupnim
sodelovanjem
do kadrov, ki jih
čezmejna regija
potrebuje

P

rojekt Right Profession, sofinanciran v okviru
OP SI-HU 2007-2013 je pomagal osnovnošolcem pri odločitvi o izbiri poklica ter identificiral
poklice prihodnosti.

PARTNERJI:
Pomurska gospodarska zbornica
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Zalaegerszegi Szakképzézi Centrum
Razvojni center Murska Sobota
Območna obrtno – podjetniška zbornica
Murska Sobota
Pannon Novum Nyugat-dunántúli
Regionális Innovációs Nonprofit Kft.
Center Idej Ljutomer
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

Projekt Right Profession II je vsebinsko nadaljevanje projekta, ki želi s skupnim delom sodelujočih institucij in šol prispevati k hitrejšemu prilagajanju obeh izobraževalnih sistemov v Sloveniji
in na Madžarskem potrebam na trgu.
Glavne aktivnosti projekta:
- analiza trga dela;
- izmenjave izkušenj in dobrih praks;
- razvijanje predloga izobraževalnih
programov in metodološke priprave;
- Priprava metodološkega priročnika,
kot orodje za poklicno orientacijo;
- institucionalno sodelovanje na lokalni in
čezmejni ravni;
- podpisan čezmejni sporazum projektnih
partnerjev in dogovor lokalnih institucij o
sodelovanju.

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

Projekt »Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije« je
sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija–Madžarska 2014–2020.
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Projekt prispeva k boljši odzivnosti čezmejne
regije na kadrovske potrebe trga, in s tem na
potencial privabljanja novih investitorjev ter h
krepitvi investiranja domačega gospodarstva.
Ciljne skupine so:
• Vodstva osnovnih in srednjih šol
• Institucije, ki se ukvarjajo s poklicno orientacijo
• Kadrovniki v gospodarskih družbah in podjetjih v
čezmejni regiji
• Lokalne, regionalne in nacionalne institucije
• Učenci in dijaki

O PROJEKTU

I

zziv projekta je izboljšati sodelovanje med institucijami na področju izobraževanja, usposabljanja in prilagajanja izobraževanja in usposabljanja
za poklice, ki jih trg v obmejnih regijah potrebuje.
Cilj projekta je prispevati k zmanjšanju strukturne
brezposelnosti in izboljšanje kadrovskega sorazmerja glede na potrebe in povpraševanje na trgu
dela.
Pristop
Projektni partnerji, želimo svoje znanje in izkušnje
ter rezultate in spoznanja iz projekta Right Profession, skupaj prenesti na strokovnjake, ki se ukvarjajo s poklicno orientacijo, na vodstva srednjih in
osnovnih šol, učence in dijake ter kadrovske delavce v gospodarstvu.

Pričakovani rezultat:
Trdno povezano partnerstvo in skupno načrtovanje prihodnosti na področju poklicne orientacije,
izmenjave znanja in izkušenj.

ČEZMEJNO
PARTNERSTVO

P

rojekt je namenjen krepitvi sodelovanja
in mreženja med institucijami ter
gospodarskimi subjekti na lokalni, regionalni
in čezmejni ravni z namenom reševanja
kadrovskih problemov v čezmejni regiji.
Za več informacij o projektu nas obiščite na:
www.pgz.si/si/right_profession_2

RIGHT
PROFESSI

N

RIGHT
PROFESSI

N

RIGHT
PROFESSI

N

RIGHT
PROFESSI

N

RIGHT
PROFESSI

N

RIGHT
PROFESSION

