
KARIERNO USPOSABLJANJE,
ZAPOSLOVANJE IN

PODJETNIŠTVO ZA MLADE

www.model-m.si

PREDSTAVITEV PROGRAMA USPOSABLJANJA 
za brezposelne mlade v starosti od 24 do 29 let v regiji Jugovzhodna Slovenija
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•	 Želite	pridobiti	nova	znanja	in	
praktične	informacije	za	iskanje	
zaposlitve,	ustvarjanje	lastnega	
podjetja	ali	nevladne	organizacije?

•	 Ste	stari	med	24	in	29	let,	prijavljeni	
na	Zavodu	RS	za	zaposlovanje	in	
imate	srednješolsko	izobrazbo	ali	
več	ali	pa	zaključujete	študij?

•	 Ste	razočarani	glede	zaposlitvenih	
možnosti?

Vključite se v 6-tedensko brezplačno usposabljanje in se 
povežite s podjetniki, nevladniki in udeleženci projekta. 
Skupaj smo uspešnejši! 

Prijave	pošljite	na	naslov:	info@irdo.si najpozneje do 18.1.2018!
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PRIDRUŽITE	SE	NAM!
Verjamemo, da ste odličen/a kandidat/ka, ki lahko sodeluje v projektu Model-M 
Slovenija. Če se odločite za sodelovanje, vam bomo omogočili:

•	 pridobitev	 novega	 znanja	 iz	 zaposlitvenega	 in	 podjetniškega	 ter	 nevladnega	
področja,	

•	 pomoč	strokovnega	tima	pri	določitvi	(samo)zaposlitvenih	možnosti,	

•	 širitev	 lastne	socialne	mreže,	 sodelovanje	z	udeleženci	projekta	 iz	drugih	 regij,	
sodelovanje	v	oblikovanju	skupnosti	Model	M	Slovenija,	oglede	dobrih	praks,

•	 mreženje	z	zanimivimi	podjetniki,	nevladniki	in	drugimi	uspešnimi	osebami.

Pogoji za vpis:
V	program	izobraževanja	 in	usposabljanja	se	v	Regiji	 Jugovzhodna	Slovenija	 lahko	
vpiše:

•	 oseba	v	starosti	od	24	do	29	let,	z	najmanj	srednješolsko	izobrazbo	(priporočljiva	
je	višja	ali	visoka	izobrazba),	prijavljena	v	evidenco	brezposelnih	oseb	na	ZRSZ	iz	
vaše	regije,

•	 študent/ka,	 ki	 je	 zaključil/a	 študij	 ali	 je	 v	 zadnjem	 letniku	 le-tega	 in	 si	 želi	najti	
zaposlitev	oz.	ustvariti	svojo	lastno	organizacijo	(profitno	ali	neprofitno),

•	 izjemoma	 tudi	 drugi	 mladi,	 ki	 izkazujejo	 veliko	 željo	 za	 aktivno	 rešitev	 svoje	
situacije	na	področju	iskanja/ustvarjanja	zaposlitve.

Program	v	regiji	Jugovzhodna	Slovenija	se	bo	pričel	izvajati	29.	januarja	2018	in	bo	
trajal	do	5.	marca	2018.	Pohitite in se vključite v informativno delavnico, ki bo 
potekala: 
• Karierno središče ZRSZ Urad za delo Novo mesto, Šentjernejska cesta 6, 8000 

NOVO MESTO, 18.1. 2018 ob 9.30 uri
• Karierno središče ZRSZ Urad za delo Črnomelj, Zadružna 33, 8340 ČRNOMELJ, 

18.1. 2018 ob 13.00 uri,	kjer	boste	pridobili	vse	potrebne	informacije!
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Splošni podatki o programu usposabljanja - vsebine: 

1.	 Spoznavanje	samega	sebe	in	drugih,	osebnostna	rast	ter	lažji	prehod	na	trg	dela	
oz.	odločitev	za	samostojno	podjetniško	ali	nevladniško	pot,	aktivno	zaposlitev;

2.	 Pridobivanje	znanj	in	veščin	za	naslednje	sklope	(delo	v	3	skupinah):

A.	Ustanavljanje	in	delovanje	lastnega	podjetja

B.	Ustanavljanje	in	delovanje	neprofitne/nevladne	organizacije	

C.	Aktivno	iskanje	zaposlitve	na	trgu	dela	

Število vključenih posameznikov v regiji: 

•	 med	20-30	kandidatov,	vključenih	v	skupinske	delavnice	in	individualna	svetovanja

•	 povezovanje	 s	 štirimi	 generacijami	 udeležencev	 projekta	Model	M	 iz	 Podravja	
(skupaj	je	bilo	v	program	vključene	že	103	osebe)	in	z	udeleženci	iz	drugih	regij 
(skupaj	 69	 oseb	 iz	 Savinjske,	 Osrednjeslovenske,	 Pomurske	 in	 Obalno-kraške	
regije	(2017))

Število vpisnih mest je omejeno (20-30), zato se prijavite čim prej! Organizatorji	
si	ob	večjem	številu	prijav	pridržujemo	pravico	do	izbora	udeležencev.	

Metode dela: 

•	 skupinska	predavanja

•	 individualne	delavnice,	srečanja,	svetovanja,	ogledi	dobrih	praks.

Izvajalci:	strokovnjaki	in	zunanji	sodelavci	inštituta	IRDO	ter	GZDBK

PREDSTAVITEV	PROGRAMA	
USPOSABLJANJA
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Lokacija:	Gospodarska	zbornica	Dolenjske	in	Bele	krajine	(GZDBK),	Novi	trg	11,	8000	
Novo	mesto

Trajanje programa:	29.	1.	2018	–	5.	3.	2018

Končno preverjanje in ocenjevanje: 

•	 V	 okviru	 programa	 bomo	 ocenili	 končne	 karierne	 naloge	 vseh	 udeležencev	
(poslovni	načrt	za	 lastno	organizacijo	 (profitno,	neprofitno)	ali	karierni	načrt	za	
zaposlitev	v	drugih	organizacijah	(podjetje,	NVO,	drugo));

•	 Vsi	udeleženci,	ki	bodo	uspešno	opravili	naloge,	bodo	prejeli	potrdilo	o	vključitvi	
v	program,	najuspešnejši	udeleženci	bodo	prejeli	tudi	priporočila	za	zaposlitev	in	
priznanje	za	posebne	dosežke	v	okviru	projekta	Model	M	Slovenija,	ki	jih	bomo	
podelili	na	zaključnem	posvetu.

Cilji projekta Model M Slovenija, ki se v letih 2016 – 2018 izvaja v sedmih 
slovenskih regijah:

•	 Pomagati	vsaj	140	mladim	v	Sloveniji	povečati	zaposljivost	 in	vsaj	32	mladim	v	
Sloveniji	pomagati	do	zaposlitve,

•	 posamezen	slušatelj	bo	prepoznal	svoje	sposobnosti	in	pridobil	nove	kompetence	
za	podjetniško	razmišljanje	in	delovanje	oz.	samozaposlitev	ali	hitrejšo	zaposlitev	
pri	delodajalcih,

•	 predstavil	bo	pridobljena	znanja	v	programu	skozi	delo	na	praktičnem	primeru	
(poslovni	načrt	za	lastno	organizacijo	ali	karierni	načrt	za	zaposlitev),

•	 okrepil	bo	svoj	socialni	kapital	za	razvoj	lastnih	kariernih	možnosti
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POVZETEK	PROGRAMA	
USPOSABLJANJA	V	REGIJI
JUGOVZHODNA	SLOVENIJA
Vsebina in urnik programa Model M Slovenija v regiji Jugovzhodna 
Slovenija v letu 2018:

Predviden
termin

Vsebine programa usposabljanja in izobraževanja

Četrtek,
18.	1.	2018

Uvodno srečanje za izbor udeležencev v projektu: 
• Karierno središče ZRSZ Urad za delo Novo mesto, 

Šentjernejska cesta 6, 8000 NOVO MESTO, 18.1. 2018 ob 
9.30 uri

• Karierno središče ZRSZ Urad za delo Črnomelj, Zadružna 
33, 8340 ČRNOMELJ, 18.1. 2018 ob 13.00 uri

MODULI PROGRAM
Trajanje 
dni/ur

29.,	30.,	
31.	januar	

2018

1. JAZ IN MOJI NAČRTI: Odkrivanje lastnega 
poslanstva, sposobnosti in omejitev - 
skupinska predavanja in diskusije

3	dni	po	6	ur	
=	18	ur

5.,	6.,	7.	
februar	
2018

2. Načrtovanje kariere in poslovno okolje - 
skupinska predavanja in diskusije

3	dni	po	6	ur	
=	18	ur

12.,13.,	14.	
februar	
2018

3. Spoznavanje poslovnega in zaposlitvenega 
okolja - skupinska predavanja in diskusije, 
ogledi dobrih praks

3	dni	po	6	ur	
=	18	ur

19.,	20.,	
21.	februar	

2018

4. Svetovanje (skupinsko in individualno):
Modul	5.1.:	A.	»Podjetniki«	-	svetovanje
Modul	5.2.:	B.	»	Neprofitniki«	-	svetovanje
Modul	5.3.:	C.	»Iskalci	zaposlitve«	-	svetovanje	
(vključeno	je	individualno	delo	kandidata	s	
svetovalcem)

3	x	8	ur	
svetovanja	=	

24	ur		
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MODULI PROGRAM
Trajanje 
dni/ur

26.,	27.,	
28.,	februar	

2018

5. Iskanje priložnosti za delo in ogledi dobrih 
praks: 
Modul	4.1.:	A.	»Podjetniki«
Modul	4.2.:	B.	»	Neprofitniki«
Modul	4.3.:	C.	»Iskalci	zaposlitve«

3	dni	po	6	ur	
=	18	ur

5.	marec	
2018

6. Predstavitev lastnega kariernega ali 
poslovnega načrta: ZAKLJUČNI REGIJSKI 
POSVET v Kranju -	predstavitev	zaključkov	in	
dosežkov	programa	usposabljanja

1	dan	po	6	
ur	=	6	ur

Skupaj predvidoma 16 delovnih dni po 6 ur/ oz. 102 uri za kandidata

Opomba: Inštitut IRDO si pridržuje pravico do spremembe programa, strokovnih 
podlag, predavateljske zasedbe, prostora za izvedbo predavanj in delavnic ter 
datuma izvedbe programa zaradi nepredvidenih okoliščin. Po začetku programa 
nove vključitve niso več mogoče.

Projekt izvaja inštitut IRDO v sodelovanju z regionalnimi partnerji. Naložbo 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. Projekt je nadgradnja pilotnega projekta Model M, ki ga je inštitut IRDO 
izvajal v letih 2013-2016 v regiji Podravje.



V štirih letih izvajanja programa Model M v Podravju se je zaposlilo od 50-70 odstotkov vključenih 
udeležencev. Če si želite skupaj z nami ustvariti boljšo prihodnost, se nam pridružite čim prej.

Število udeležencev je omejeno, vključitev v program pa je enkratna priložnost za vas. Kdor prej pride, 
prej melje!

O PROJEKTU MODEL M IN PROGRAMU 
USPOSABLJANJA SO POVEDALI

 »V prvi vrsti mi je program dal pogum, zagon in motivacijo. Izvajalci 
programa so prepoznali dobro idejo in mi dali potrditev, da sem na pravi 
poti. Tako sem občutila odgovornost, da idejo o ustanovitvi društva tudi 
uresničim. Pomembna komponenta programa sta zame opolnomočenje 
in socialni kapital, skozi program pa sem tudi spoznala svojo vrednost, 
sposobnosti, veščine in kompetence, ki jih bodisi sama nisem prepoznala, 
ali pa sem jih jemala za samoumevne, zato jih tudi nisem znala izkoristiti 
pri uresničevanju svojih zaposlitvenih ali poslovnih ciljev. Naučila sem se 
tudi, da je pomembno pri svoji ideji vztrajati, kljub težavam, s katerimi se 
spopadeš. Ustanovila sem društvo Advans, ki se ukvarja s spodbujanjem 
digitalne pismenosti in e-vključenosti starejših, v katerem sem preko javnih 
del tudi zaposlena«. 
 
Pripis organizatorjev usposabljanja: Tamara je bila po izteku javnih 
del ponovno brezposelna, v društvu je preko javnih del zaposlila drugo 
soudeleženko projekta. Leta 2016 se je Tamara zaposlila v drugem 
podjetju, društvo pa deluje še danes in ga Tamara vodi še naprej.

Tamara Gornjak
(univ. dipl. pravnica, ki je že leta 

2013 v času izvajanja tega programa 
so-ustanovila društvo - udeleženka 

programa Model M 2013, skupina B – 
nevladniki)
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 »Za Model M sem izvedela preko spletne strani, program se mi je zdel 
zanimiv, nisem pa v zvezi z njim imela nobenih pričakovanj. V programu 
sem spoznala nove ljudi, vsekakor pa je celoten program izkušnja več. 
Predavanja so zanimiva, dobila sem veliko informacij, za katere nisem 
niti vedela, kje jih iskati, kot na primer informacije o številnih brezplačnih 
usposabljanjih, ki so namenjeni nam, mladim, in informacije s področja 
nevladnih organizacij. Zame je pomembno tudi druženje, saj sem tudi od 
drugih tečajnikov dobila informacije in ideje. Postala sem prostovoljka na 
Zavodu za novodobno izobraževanje, kjer znova spoznavam nove ljudi, 
tudi tujce. Na delavnicah programa Model M sem se naučila, da moram 
pri iskanju zaposlitve biti inovativna, zato se bom sedaj udeleževala 
dogodkov in naredila tudi video življenjepis.« 
 
Pripis organizatorjev usposabljanja: Melisa se je kmalu po projektu 
zaposlila pri slovenskem delodajalcu in je še vedno zaposlena, službeno 
sodeluje s tujino.

Melisa Žilić
(univerzitetna diplomirana inženirka 
medijskih komunikacij, udeleženka 

programa Model M 2014, skupina C – 
iskalci zaposlitve)

 »Program bi priporočila vsakomur, nekomu ki še ni prepričan o svoji 
karierni poti, kot tudi nekomu, ki jo že ima zastavljeno, saj ne bo samo 
vstopil v skupino, ampak med ljudi, ki so pripravljeni in znajo deliti svoje 
znanje, izkušnje, nasvete, hkrati pa nudijo podporo in motivacijo za uspeh. 
V tem kratkem času sem uspela doživeti premik pri sebi in dobila tisto 
pozitivno »brco«, ki sem jo potrebovala za preboj na svoji podjetniški poti.«  
 
Pripis organizatorjev usposabljanja: Mateja se je po končanem 
programu usposabljanja samozaposlila in nato soustanovila podjetje 
Združba IP d.o.o. – Oblikovanje in spletno programiranje, v katerem je 
že več zaposlenih in poslujejo zelo uspešno.

Mateja Uranjek
(uni. dipl. prof. likovne umetnosti, 
grafična oblikovalka, udeleženka 

programa Model M 2014: skupina A – 
podjetniki, pridobila zaposlitev v času 
izvajanja programa, se samozaposlila 

in soustanovila podjetje)
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Naložbo	sofinancirata	Republika	Slovenija	in	Evropska	
unija	iz	Evropskega	socialnega	sklada.

IRDO – Inštitut za razvoj 
družbene odgovornosti
Preradovičeva	ulica	26

2000	Maribor
Telefon:	031 344 883

info@irdo.si
www.irdo.si

Gospodarska zbornica Dolenjske 
in Bele krajine
Novi	trg	11

8000	Novo	mesto
T:	07 33 22 184

andreja.vidrih@gzdbk.si

Zavod RS za zaposlovanje
– OS Novo Mesto
Šenjernejska	cesta	6
8000	Novo	mesto
T:	07 39 35 800

tatjana.muhic@ess.gov.si
www.ess.gov.si

MODEL M SLOVENIJA:
KARIERNO USPOSABLJANJE, ZAPOSLOVANJE IN

PODJETNIŠTVO ZA MLADE
www.model-m.si


