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mag. Dolores Kores, direktorica Urada Republike Slovenije za mladino

Z velikim veseljem pozdravljam
zavzemanje
projekta
Fair
Employment, saj predstavlja
področje brezposelnih mladih
eno prednostnih nalog današnje
družbe oziroma bi jo moralo
predstavljati, pa temu žal ni
vedno tako. Jasno je namreč,
da je ključen element za
zagotavljanje varne prihodnosti
mladih in družbe v celoti boljša
dostopnost dela za mlade.
Zavzemanje za vključevanje
mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se
bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo
zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo, je nekaj, kar bi moralo
biti marsikomu za zgled. Ker se to izvaja s pomočjo neformalnega
izobraževanja, lahko sodelujoči ob tem razvijajo tudi svoje veščine,
5

pridobivajo najrazličnejša znanja za življenje, si vzpostavijo svojstven
odnos do dela in stkejo nova prijateljstva. V tem procesu prihaja do
posebne dinamike med sodelujočimi, ki je skoraj enako pomembna
kot sam proces učenja ali končni rezultati.
Vsi, tako vpete organizacije, kakor tudi sodelujoči mladi brezposelni,
ste v projektu Fair Employment ena izmed uresničitev načrta, ki smo
si ga zastavili tudi v Nacionalnem programu za mladino: »Dostop do
zaposlitve je eden glavnih pogojev za ustrezen prehod posameznika
iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti, omogoča osebno
dostojanstvo, polno avtonomijo in uresničevanje življenjskih ciljev.«
Prepričana sem, da bodo lahko mladi, preko strokovne pomoči
izurjenih mladinskih delavcev, hitreje dosegali svojo pot v
samostojnost. Projekt kot takšen pa bo imel zagotovo učinke tudi na
razvoj mladinskega dela v Sloveniji.
Ob takšnih projektih z zadovoljstvom ugotavljam, da postaja področje
mladinskega dela pri nas ne le vseprisotno, ampak tudi izjemno
pomembno, saj se mladim preko tovrstnih projektov in na podlagi
ustreznih pogojev za zaposlovanje omogoča zagotovitev lastne
ekonomske in socialne varnosti. Je sploh lahko kaj bolj pomembno?
Prav vsak, ki v današnjih časih namenja posebno pozornost
dejavnikom tveganja, ki povzročajo revščino in socialno izključenost
med mladimi, je vreden spoštovanja, podpore in zahvale. Vsem
sodelujočim na tej zahtevni in plemeniti poti želim obilo uspehov.

6

ZMANJŠEVANJE
BREZPOSELNOSTI MLADIH V
ČASU KORONAVIRUSA
Anja Cehnar, vodja projekta Fair Employment

Čeprav smo bili v prejšnjem desetletju priča trendu zmanjševanja
brezposelnosti med mladimi, se je marca 2020 vse obrnilo na
glavo. Udarila je epidemija in mnogo mladih, predvsem s področja
gostinstva, turizma in prodaje, je ostalo brez dela, iskalcem prve
zaposlitve pa so se možnosti bistveno zožale. Aprila 2019 je bilo
registriranih brezposelnih mladih 13.723, eno leto kasneje že 18.234,
kar je 33% več. Pri tem je bila skupina mladih, starih od 20 do 24
let, najbolj prizadeta. Naj opozorimo, da govorimo o registrirani
brezposelnosti, kar pomeni, da so dijaki in študenti iz te statistike
izvzeti, pa tudi drugi, ki iz različnih razlogov niso prijavljeni v evidencah
brezposelnih. Odstotek je v resnici torej bistveno večji. Tudi podatki
Mednarodne organizacije dela kažejo na to, da je pandemija
»uničujoče in nesorazmerno« vplivala na zaposlovanje mladih, pri
čemer se mladi ne soočajo le s preprekami vstopa na trg dela temveč
imajo težave tudi z nadaljevanjem usposabljanja, izobraževanjem in
menjavo zaposlitve.
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Rast števila brezposelnih po starosti (april 2020 / april 2019)

Vir: Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije

Mladim otežuje vstop na trg dela poleg pandemije tudi pomanjkanje
kompetenc. Ideja za vseživljenjskim učenjem je, da razvijamo
sposobnosti, ki pozitivno vplivajo na našo participacijo na trgu dela
in v družbi nasploh. Poleg kompetenc pomembnih za zaposlitev
moramo torej razvijati kompetence, ki so pomembne za življenje.
Temeljni namen projekta Fair Employment, financiranega s strani
Urada za mladino Republike Slovenije in Evropskega socialnega
sklada, je usposobiti prav najranljivejše mlade na področjih, ki so
ključna za vstop na trg dela in na področjih aktivne participacije v
demokratični družbi. Vse to smo dosegali preko vključevanja mladih
v intenzivne programe neformalnega izobraževanja, ki smo jih izvajali
štirje partnerji: Združenje EPEKA, so.p., Raziskovalno-izobraževalni
inštitut Dvorec Rakičan, Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina
in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Glede
na povečano stopnjo brezposelnosti in omajano demokratičnost
družbe v času korona krize, je bila naša vloga pomembna. Bistveno
vlogo pri premostitvi krize za mlade pa so igrali ukrepi, ki so bolj ali
8

manj uspešno preprečevali, da se začasna brezposelnost mladih
ne bi spremenila v dolgotrajno. Pozitivna novica je, da se je stopnja
registrirane brezposelnosti med mladimi v enem letu do aprila 2021
zmanjšala za 16%.
Do decembra 2020 izobraževanje zaključilo 49 od skupno
načrtovanih 78 mladih, zaposlilo pa se je 18 udeležencev.
Točnih statistik za leto 2021 še nimamo, vendar verjamemo, da
bomo kazalnike dosegli. Z izvedbo projekta smo izboljšali naše
poznavanje problematike zaposlovanja, izmenjali dobre prakse
in povečali kapacitete organizacij v mladinskem sektorju. Izvedli
smo pet regionalnih konferenc, konec avgusta 2021 bomo izvedli
še petdnevno nacionalno konferenco v Ljubljani in Mariboru.
Nenazadnje pa smo dosegli tudi boljše medsektorsko povezovanje,
zlasti z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zavodi za
zaposlovanje, centri za socialno delo, občinami ter privatnim
sektorjem. Kljub oteženim okoliščinam, to so omejitve v zvezi z
izvajanjem programa in zmanjšanje zaposlovanja zaradi epidemije
Covid-19, smo si s partnerji tekom celotnega projekta prizadevali
za opolnomočenje najranljivejših in jih poskušali približati varni
zaposlitvi z dostojnim plačilom in vsemi pripadajočimi pravicami.
Stabilen ekonomski in socialni položaj mladih sta ključna, da lahko
uspešno premostijo obdobje gospodarske krize.
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Tudi potovanje je neformalno izobraževanje
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PO COVID-19 VEČ
DRUŽBENO-ODGOVORNEGA
ZAPOSLOVANJA?

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so.p.

Projekt Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih ali v
angleškem prevodu Fair Employment, financiran s strani Evropskega
socialnega sklada in Urada za mladino RS, pomeni zaposlovanje
delavcev na podlagi enakosti. Predstavlja zaposlovanje brez
diskriminacije ali ločevanja, predvsem tistega, ki nastane na podlagi
rase, barve kože ali veroizpovedi.
Kaj pa mladost? Kdaj je ta postala razlog za zavrnitev z ustavo
določene pravice; pravice do dela? Po mojem prepričanju je
tovrsten pojav vedno bolj viden in pogost. Uvajanje v delovne
procese, izobraževanje, usposabljanje, praktično izkustvo in vse
druge potrebne kompetence za uspešno delo, so delodajalcem
nebodigatreba. Še posebej, ker je fleksibilnost trga delovne sile
danes tako velika in lojalnost oz. vrednote ter nevpeljevanje v
lastništvo podjetja tako majhna, da nihče več ne gleda na delovno
okolje tako kot nekoč, ko so se ljudje zavedali, da je služba njihov
drugi dom, medtem ko smo danes vedno bolj usmerjeni v iskanje
lastnih, pogosto egoističnih priložnosti.
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Krepitev mladih ob podpori neformalnega izobraževanja za vstop
na trg delovne sile ne pomaga, v kolikor druga stran ne bo pričela
empatično spoznavati razmišljanja ljudi. Bodisi je to sistem ali država
bodisi so to delodajalci. Delitve in trdno stanje na svojem bregu pa
je nekaj, kar je za našo državo značilno. Seveda se mladi v tej bitki
ne znajdejo in so najbolj ranljivi. Manjka jim izkušenj, kompetenc,
potrebnih za konkuriranje na današnjem trgu dela in nenavsezadnje
tudi samozavesti. Kljub 30 letom samostojne države Slovenije,
žal spoznavam, da je prejšnji sistem še vedno zaviralec napredka,
tukaj pa bi želel še posebej poudariti pomanjkanje podjetniške
kompetence posameznikov.
Če vse te težave, s katerimi se soočamo, preslikam na ranljive
skupine, še posebej Rome, je popolnoma logično, da je vstop na
trg dela zanje še težji. Izobrazba, kulturne razlike in bodimo realni
- diskriminacija, še zmeraj ustavljajo te mlade na robu družbe
pri doseganju dostojnega življenja izven njihove skupnosti. Fair
Employment se že leta ukvarja s to problematiko, a je problem za
nas vendarle preobsežen. Ne samo pri nas - v Sloveniji, temveč
tudi po številnih državah EU kot tudi izven. Z veseljem sporočam,
da smo številnim Romom v okviru projekta pomagali priti do
zaposlitve, a vendar je to zgolj peščica. Sistemsko bi morala biti
prihodnja struktura ESS projektov zastavljena na način, da bi
se znotraj tovrstnih projektov nevladne organizacije ukvarjale z
manjšim številom posameznikov, ki jih ta družba izključuje, ne pa z
več kot 90% brezposelnimi mladimi Romi v Sloveniji. Covid-19 je žal
to situacijo samo še poslabšal.
Verjamem, da bomo v naslednji finančni perspektivi z zelenimi
delovnimi mesti ta problem izboljšali. To lahko storimo samo
in edino skupaj. S sistemskimi rešitvami, s povezovanjem,
medinstitucionalnim sodelovanjem in z delodajalci, ki so opremljeni
s kompetencami vseživljenjskega učenja, kot so medkulturnost,
sprejemanjem EU vrednot in predvsem demokratičnostjo, kjer je v
ospredju družbeno-odgovorno ravnanje v korist večine.
Hvala vsem, ki ste pripomogli, da je Fair Employment dosegel rezultate.
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MLADI, RANLJIVI,
NA PREHODU V ŽIVLJENJE!

Stane Baluh, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti

Vsi mladi se v družbi blaginje soočajo s težkim prehodom iz obdobja
šolanja v obdobje zaposlitve, ki naj bi v svojem bistvu pomenil
najpomembnejši prehod v življenju, saj simbolično označuje prehod
iz otroštva v odraslost. Slednji je še toliko težji za mlade iz ranljivih
ciljnih skupin, ki se pogosto soočajo s primanjkljajem na področju
socialnih kompetenc, saj le-te z leti neaktivnosti, ki jih predstavlja
obdobje med zaključkom izobraževanja in priložnostjo za prvo
zaposlitev, postajajo vedno šibkejše. Še posebej je to značilno za
mlade Rome, ki živijo v različno segregiranih romskih naseljih, kar
posledično pomeni manj stikov z večinskim prebivalstvom ter s tem
izgubljanje možnosti razvijanja socialnega kapitala po zaključku
primarnega izobraževanja, ki je izjemno pomemben predvsem pri
zaposlovanju in participaciji v širši družbeni skupnosti.
Veliko težavo pri zaposlovanju mladih Romov predstavlja tudi
dejstvo, da mladostniki izobraževanje navadno začnejo, vendar
ga iz različnih vzrokov le redko zaključijo. Nedokončana izobrazba
mlademu odraslemu otežuje možnost zaposlitve, posledično pa
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tudi njegov družbeni in osebni razvoj. Osipništvo med mladimi Romi
na sekundarni stopnji izobraževanja pa ni le individualni, ampak tudi
družbeni problem, saj osipnikom zaradi opustitve izobraževanja
primanjkujejo temeljne poklicne kvalifikacije, ki so potrebne za
opravljanje določenega poklicnega dela. Prav med osipniki in
mladimi, ki s težavo zaključijo izobraževanje na primarni ravni, je
izjemno veliko mladih Romov. Ti so deprivilegirani tako na področju
nadaljnjega izobraževanja, saj ne dosegajo minimalnih standardov
znanja, ki bi jim omogočili možnost šolanja na sekundarni ravni, kot
tudi pri nadaljevanju šolanja, če ga na sekundarni ravni zaradi različnih
razlogov opustijo. Deprivilegiranost, ki so je zaradi nekonkurenčnosti
na trgu delovne sile deležni, pa se z leti začne odražati kot vedno
večja marginalizacija in družbena izključenost.
Veliko delodajalcev se kljub različnim spodbudam, ki so jim na
nacionalni ravni na voljo pri zaposlovanju mladih, le stežka odločijo za
mladega delavca brez izkušenj. Enega večjih izzivov pri zaposlovanju
mladih Romov, s katerim se je v prihodnosti potrebno soočiti, pa
predstavljajo delodajalci, ki zaradi različnih predsodkov, ki so še
vedno del našega vsakdana, mladih Romov kljub primerni izobrazbi
ne želijo zaposliti. V prihodnosti bo potrebno veliko naporov vložiti
prav v senzibilizacijo delodajalcev, predvsem pa ustvarjati primere
dobih praks na področju zaposlovanja mladih Romov, obenem pa
pripraviti in izvajati ustrezne neformalne programe opolnomočenja,
ki bodo nudili ustrezno in predvsem intenzivno prepoznavanje in
urjenje socialnih veščin in kompetenc, karierne orientacije in krepitve
medkulturnega dialoga. Programi opolnomočenja za mlade Rome
bodo morali biti usmerjeni v prepoznavanje, razvijanje ter krepitev
posameznih sposobnosti, znanj, spretnosti in veščin, obenem pa
razvijati primerne poklicne kompetence, odgovornost, učinkovitost
in motivacijo, hkrati pa stremeti k izboljšanju komunikacijskih veščin
in medosebnih odnosov ter primernega odnosa do poklicnega dela
v sodelovanju z bodočimi delodajalci.
Vendar pa nam kot skupnosti ne sme biti v interesu le spodbujanje
in opolnomočenje mladih Romov za poklicno delo preko
različnih programov neformalnega izobraževanja in iskanju
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navadno kratkoročnih možnosti za zaposlovanje. Slediti moramo
dolgoročnemu cilju, in sicer dvigu izobrazbene ravni vseh pripadnikov
romske skupnosti, saj bomo le na tak način lahko zagotovili njihovo
enakovredno in aktivno participacijo v širši družbeni skupnosti.

Po dežju vedno posije sonce
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VPLIV STIGMATIZACIJE
NA ZAPOSLOVANJE ROMOV

Miha Šporar, strokovni sodelavec projekta Fair Employment

»Tatvine, lenoba, neizobraženost...« to je le nekaj besed, s katerimi
radi opisujemo pripadnike romske skupnosti. Ali s temi izrazi
upravičeno označujemo ljudi? Tudi, če bi to bili pravilni izrazi za manjše
število ljudi, ali upravičeno sodimo pripadnike celotne skupnosti
na podlagi dejanj peščice? To so vprašanja, na katera moramo
odgovoriti. Najpomembnejša razlika, ki povzroča neenakost Romov
na trgu delovne sile, je prav stigmatizacija s strani družbe. Ravno ta
diskriminacija pa pri pripadnikih etničnih manjšin lahko povzroči tako
občutek manjvrednosti, kot posledično njihovo vedenje v skladu s
temi predsodki, hkrati pa spodbudi lažno prepričanje, da kot Romi
nimajo možnosti za uspeh in se, v skladu s tem prepričanjem,
preprosto nehajo truditi. Vse to pa seveda vpliva na predsodke
delodajalcev, ki Romov iz tega razloga ne želijo zaposliti.
Seveda obstajajo ljudje, ki so imeli z določenimi pripadniki romske
skupnosti spore, vendar se moramo poskusiti izogniti stigmatizaciji
celotne skupnosti, s katero sami še nismo imeli stika, ker je imel
»prijatelj prijatelja mojega znanca« slabe izkušnje z individualnim
16

Romom. Kot celotna družba se moramo torej začeti zavedati
popolnoma logične trditve: tudi Romi so ljudje. Otresti se moramo
predsodkov preteklosti in s skupnim korakom stopiti v prihodnost,
saj bomo le tako lahko živeli v enakopravni družbi, kjer bomo tako
finančno kot psihološko opolnomočili vsakega člana družbe.

Neformalno izobraževanje je ključ do zaposlitve
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MLADINSKO DELO
V PRAKSI – PREGLED
PROJEKTA FAIR EMPLOYMENT
Združenje EPEKA, so.p.
Anja Cehnar, vodja projekta Fair Employment

Združenje Epeka, so.p., je mladinska organizacija z večletnimi
izkušnjami na področju dela z romsko skupnostjo in z drugimi
skupinami ranljivih mladih ter na področju izvedbe usposabljanj za
osebe iz marginaliziranih skupin. Več kot 40 mladim brezposelnim
smo nudili neformalno izobraževanje v sklopu 123 ur. Udeleženci
Sklopa 1 so se izobraževali na temo aktivnega državljanstva in
socialnega podjetništva, udeleženci Sklopa 2 pa na temo medijev
in novinarstva.
Sklop 1 je bil sestavljen iz treh modulov, ki so na eni strani naslavljali
kompetence in znanja potrebna za zaposlitev ali vzpostavitev lastnega
podjetja, na drugi strani pa je sklop udeležencem podal znanja in
kompetence potrebne za aktivno državljanstvo in sooblikovanje
ključnih politik in ukrepov. Prvi del usposabljanj je bil namenjen temu,
da so se udeleženci naučili učiti. Učenje učenja je kompetenca, ki je
mnogi mladi iz ranljivih skupin nimajo, kar posledično vodi v strah pred
novimi znanji in predvsem pred vključitvijo v izobraževalne procese.
18

V prvem modulu so se tako učili o prokrastinaciji, prekinjanju s
slabimi navadami, vajami za koncentracijo, spletnimi orodji za učenje
ipd. Drugi modul se je osredotočal na komunikacijo in tehnologijo ter
oboje povezal s socialnimi omrežji in njihovo uporabo za doseganje
pozitivnih družbenih sprememb. V tretjem modulu smo obravnavali
socialno podjetništvo, udeleženci so pridobili temeljna znanja
povezana s podjetništvom, hkrati pa spoznali politike in ukrepe
povezane s podjetništvom, mladimi in zaposlovanjem.
Sklop 2 smo izvedli v sodelovanju z Radiem City, enem izmed
najpopularnejših radiev v Sloveniji. Usposabljanje je izvedel novinar
in odgovorni urednik, Bor Greiner. Mladi so se preko zanimivih
predavanj, delavnic in obiska radijskega studia pobližje spoznali
z novinarskim delom in delom na radiu. Usposabljanje, ki je bilo
sestavljeno iz treh modulov, je obsegalo predavanja in delavnice, s
katerimi so udeleženci pridobili medijska in novinarska znanja, hkrati
pa so moduli naslavljali tudi ključne novinarske kompetence, kot so
poznavanje medijskega okolja, novinarsko raziskovanje in novinarsko
pisanje, vsebinska produkcija radijskih besedil in radijskih oddaj itd.
Obenem so moduli razvijali in utrjevali tudi ključne kompetence
mladih, predvsem pismenost, večjezičnost, tehnične in digitalne
kompetence, učne in državljanske kompetence, kulturno zavest
in izražanje. Udeleženci so pridobili kompetence za delo tako na
radijskem in medijskem področju, kot tudi v drugih sektorjih, s čimer
je usposabljanje povečalo njihove zaposlitvene možnosti.
Izvajanje izobraževanja pa seveda ni bilo brez ovir. Prizadevali smo
si, da bi v program neformalnega izobraževanja vključili predvsem
pripadnike romske manjšine, vendar smo naleteli na nizko zanimanje
za vključitev v izobraževanje formata predavanje-delavnica. Oviro
smo premostili tako, da smo v izobraževanje vnašali čim več diskusije
in individualnega dela. Na splošno smo pri udeležencih, ne le pri
Romih, naleteli na odpor do dolžine izobraževanja, kar smo naslavljali
z izvedbo čim bolj interaktivnih predavanj, z zagotavljanjem zanimivih
predavateljev, ki so delili znanje iz prakse, ter izvedbo individualnih
razgovorov, namenjenim motivaciji udeležencev. Opazili smo tudi
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relativno visoko stopnjo neinformiranost o tematikah socialnega
podjetništva in aktivnega državljanstva, kar je prav tako vplivalo
na nižje zanimanje za izobraževanje. Prepreko smo reševali tako,
da smo preko individualnih razgovorov udeležence informirali o
pomenu tematike za njihov karierni in osebni razvoj ter za dobrobit
družbe. Najbolj očiten izziv je bila epidemija Covid-19, ki nas je
prisilila izobraževanje preseliti v digitalno okolje. Slednje je imelo tako
negativne kot pozitivne učinke za mlade udeležence in predavatelje.
Mladi so poročali, da jim po eni strani digitalna učilnica ustreza zaradi
lažjega koordiniranja z ostalimi aktivnostmi, saj so med drugim
prihranili na času za transport. Kot negativni vidik izpostavljajo večji
izziv ostati zbran pred ekranom več ur, zlasti takrat, ko je izobraževanje
trajalo tudi po 8 ur na dan. Seveda je bila otežena tudi komunikacija
in onemogočen osebni stik, slednji je za mlade iz ranljivih skupin
še posebej pomemben. Nenazadnje pa je premik v spletno okolje
močno vplival tudi na predavatelje, ki so morali prilagoditi vsebine in
metode dela. Vsebine so morali narediti še bolj zanimive in se poučiti
o vključitvi raznih spletnih orodij in aplikacij, ki so ohranjala pozornost
udeležencev. Metode dela so zajemale manj skupinskih aktivnosti
ter več predavanj in individualnega dela.
Mladi so nedvomno izkazali veliko mero vztrajnosti in vedoželjnosti.
V Združenju EPEKA nas veseli, da smo jim lahko pomagali predvsem
pri razvoju digitalnih, učnih, državljanskih in podjetniških kompetenc,
ki jim bodo pomagale pri iskanju zaposlitve. Spremenili smo tudi
njihovo perspektivo do tega, kaj pomeni aktivno sodelovanje v družbi
in v nekaterih primerih posadili seme socialno-podjetniškega duha,
ki bo, vsaj upam, v prihodnosti zraslo v družbeno odgovorno podjetje.
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Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina
Mag. Vanja Debevec

Mladi, ki se po zaključenem šolanju podajo na iskanje zaposlitve,
naletijo na številne težave. Pomanjkanje izkušenj tako v izkazovanju
svojega strokovnega znanja, veščin, kot tudi opravljanja dela
v želenem poklicu, pogojujejo številne stiske pri načrtovanju
samostojnega življenja. Na Inštitutu za mladinsko politiko iz
Ajdovščine smo pripravili interdisciplinaren program usposabljanja, s
katerim smo želeli okrepiti kompetence mladih za večjo zaposljivost,
spodbuditi aktivno državljanstvo in odgovorno delo ter ravnanje v
lokalni skupnosti.
Program izobraževanja, v katerega se je vključilo 20 mladih iz celotne
Goriške regije, je v obsegu 152 ur, razporejenih v štiri module, ponudil
veliko novih znanj in tudi pridobivanje praktičnih izkušenj. V prvem
modulu Retorika in javno nastopanje so se udeleženci spoznali z
načeli in pomenom dobrega govora in predstavitve. Seznanili so
se z odgovorno komunikacijo in motivacijo v kolektivih in skupinah,
z mreženjem in s soočanjem s konflikti. Ta znanja so zaokrožili s
poslovnim bontonom in nadgradili z veščinami upravljanja projektov.
V drugem modulu Mladinsko delo, so udeleženci pridobivali znanja
za učinkovito delo v mladinskem sektorju in za svojo samostojno
podjetniško pot. Tako so pripravili življenjepise, spremna pisma,
opravili karierno svetovanje ter se seznanili z orodji, ki so v pomoč
pri iskanju zaposlitve kot npr. LinkedIn ter možnostmi, ki jih ponuja
Zavod RS za zaposlovanje. Primorski tehnološki park iz Nove
Gorice in Regionalna agencija ROD iz Ajdovščine sta predstavila
spodbude za mlade pri uveljavljanju svoje poslovne ideje. Prav tako
so se udeleženci seznanili z možnostmi izobraževanja in dela v EU
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ob podpori programov Erasmus+. V želji po oblikovanju
trajnostnega samostojnega dela in doprinosa k razvoju
družbe, so se udeleženci seznanili s socialnim podjetništvom
in družbeno odgovornostjo. H krepitvi kompetenc za delo
smo v ta modul uvrstili tudi finančno pismenost, evalvacijo
razgovorov za zaposlitev ter usposabljanja. Tretji modul
Aktivno državljanstvo je obsegal znanja in veščine, ki mladim
pomagajo, da razumejo dogajanja v okolici, se odgovorno
vključujejo v družbo ter s kakovostnim delom predstavijo
tako svoje kot delodajalčeve vrednote. Ta modul je obsegal
znanja za razumevanje in ustvarjanje z računalniškimi
programi kot so Excel, Office in Canva, spletne ankete,
ipd. Odgovorno vedenje smo spodbujali tudi s posebnimi
poglavji iz komunikacije, oblikovanja fotografij, spoznavanja
marketinga in oglaševanja v medijih. Interaktivna delavnica
o participaciji in aktivnem vključevanju mladih v družbo
je predstavila nove možnosti mladim za udejstvovanje
in tudi za lastno delo. Četrti modul Razumevanje prava in
pravic posameznika je pomenil nadgradnjo predhodno
pridobljenih znanj in pripravljal mlade na prvo zaposlitev.
Udeleženci so se seznanili s pravicami in dolžnostmi na
delovnem mestu, z ekološko ozaveščeno skrbjo za okolje,
osebno kakovostjo in timskim delom, varstvom pri delu ter
zdravim načinom življenja.
Usposabljanje je v začetku potekalo na daljavo preko
aplikacije Zoom, konec maja in v poletnih mesecih pa
na klasičen način v prostorih Hiše mladih v Ajdovščini.
Ključni izziv je bila krepitev zanimanja za izobraževanje,
zato smo tako na daljavo kot v živo, v sodelovanju z
zunanjimi strokovnjaki in strokovnimi sodelavci Inštituta za
mladinsko politiko, ustvarili oseben pristop s poudarkom
na vključenosti vsakega posameznika v dejavnosti zelo
intenzivnega programa. Interaktivna predavanja in delavnice
so poleg znanja in veščin, predstavila nove vizije in pozitivne
rešitve za prihodnje delo ter mlade navdala z novimi obeti.
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Po uspešnem dnevu sledi zaslužen počitek

23

V času usposabljanja so se mladim predstavili trije podjetniki, ki so
z udeleženci delili svoje osebne zgodbe in izkušnje na področju
spletne prodaje, turizma in promocije naravne in kulturne dediščine
ter jih motivirali za iskanje ravnovesja med naravo, družino, poslovnim
uspehom in dobrobitjo skupnosti. Mladi so izvedli tudi senčenje
na delovnem mestu, ko so v enem delovnem dnevu spoznali delo
mladinskega delavca in bili vključeni v aktivnosti v Hiši mladih pa tudi
v računalniškem podjetju in pri grafični oblikovalki v Ajdovščini.
Udejstvovanje mladih je bilo širši javnosti predstavljeno v medijih.
Udeležence je za izobraževanje in aktivno vključevanje v družbo
spodbudil tudi župan Občine Ajdovščina g. Tadej Beočanin, ki je
obiskal tečajnike med urjenjem v participaciji na interaktivni delavnici.
Konec maja smo izvedli predstavitev mladih udeležencev uglednim
delodajalcem. Na srečanju so svojo dejavnost in potrebe po kadrih
predstavili Incom d. o. o, Mlinotest živilska industrija d. d., Pipistrel
Vertical Solutions d. o. o., Vinska klet Vipava 1894 d. o. o in Javni zavod
za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Mladi so dobili informacije
o možnostih zaposlitve ter napotke za prihodnje razgovore. Nad
inovativno obliko spoznavanja novih kadrov so bili navdušeni tako
delodajalci, kot tudi mladi.
Skupina izjemnih mladih iskalcev zaposlitve nas je navdušila s svojo
vztrajnostjo in vedoželjnostjo ter je, kljub omejitvam in učenju na
daljavo, uspela ustvariti kreativen in povezan tim. Z usposabljanjem
smo posredovali nova znanja, udeležencem omogočili pridobivanje
novih izkušenj in veščin, ki jih mladi po končanem izobraževanju
potrebujejo, ter ustvarili mrežo ljudi, ki podpira in spodbuja mlade
pri iskanju zaposlitve, pri čemer jih druži želja po kakovostnem
sodelovanju in ustvarjanju svojega prostora v družbi.
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RIS Dvorec Rakičan
Kaja Cigut

Slab položaj Romov in mladih iz ranljivih skupin ter prevladujoče
revščine v tej ciljni skupini zelo pogosto ne daje možnosti, da bi
le-ti posedovali znanja nujna za vstop na trg dela. V ta namen smo
mlade povabili, da se vključijo v usposabljanja v okviru projekta Fair
Employment. Pomembna prednost na trgu dela, ki jo lahko poseduje
posameznik, so praktične veščine, ki jih formalno izobraževanje
pogosto ne nudi ali pa jih nudi malo. RIS Dvorec Rakičan je tako v
okviru projekta Fair Employment osnoval štiri module, ki so na eni
strani naslavljali kompetence in znanja, potrebna za zaposlitev, na
drugi strani pa so udeležencem podajali znanja in kompetence,
potrebne za aktivno državljanstvo ter sooblikovanje ključnih politik
in ukrepov. Ris Dvorec Rakičan je izvedel sledeča usposabljanja:
Računalniško opismenjevanje in razvoj pismenosti mladih, Socialno
vključevanje s pripravo učinkovite vloge za zaposlitev za lažji vstop
na trg dela in iskanje prostih delovnih mest, Učenje tujega jezika
za osvojitev osnovnih veščin komunikacije s tujci s fokusom na
vsakodnevni pogovor ter Približevanje romske kulture širši množici
ljudi kot dober primer socialnega vključevanja.
Naš cilj je bil, da se udeleženci naučijo učiti, pri čemer gre za
kompetenco, ki je v današnjem času še vedno prezrta. Mnogo mladih
iz ranljivih skupin še zmeraj doživlja strah pred novimi znanji, izzivi,
predvsem pa pred vključitvijo v izobraževalne procese. V prvem
modulu Računalniško opismenjevanje in razvoj pismenosti mladih
smo vzporedno s ključnimi programi, namenjenimi produktivnosti,
naslovili tudi vprašanja primernega obnašanja na socialnih omrežjih,
kar lahko vpliva na pridobivanje zaposlitve ter v okviru dela z IKT
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nadgradili sposobnosti pisnega izražanja uporabnikov ter uporabe
spleta za raziskovalno delo in odkrivanje koristnih informacij.
V drugem modulu Socialno vključevanje s pripravo učinkovite vloge
za zaposlitev za lažji vstop na trg dela in iskanje prostih delovnih mest
smo z udeleženci spregovorili o pomenu osebnih razgovorov za
službo in jih pripravili nanje, prav tako smo pregledali spletne vire
iskanja delovnih mest ter jim predstavili, kako družbena omrežja
uporabiti kot mesto demonstracije lastnih znanj in iskalnik po prostih
delovnih mestih.
Tretji modul Učenje tujega jezika za osvojitev osnovnih veščin
komunikacije s tujci s fokusom na vsakodnevni pogovor je obsegal
dva tečaja, nemščino in angleščino, hkrati pa so bila udeležencem
predstavljena tudi brezplačna spletna jezikovna orodja ter orodja,
namenjena individualnemu učenju in utrjevanju tujih jezikov, ki so na
voljo tudi za mobilne naprave.
Četrti modul Približevanje romske kulture širši množici ljudi kot dober
primer socialnega vključevanja je obsegal predvsem praktične aktivnosti,
pri katerih so mladi nastopili kot predavatelji in s tem ozavestili druge
iz ciljne skupine (Rome in ne-Rome) o romski kulturi, ki je izredno
pomemben del njihovega življenja in dokaj nepoznan drugim, ki niso
del romske kulture. Vzporedno s fokusom na kulturo smo z mladimi
pregledali tudi možnosti zaposlitve v kulturnem sektorju in ukrepe ter
politike EU in RS, ki so usmerjeni v ohranjanje in podpiranje razvoja
kulturne produkcij ter tradicij manjšinskih etničnih skupin.
Metode dela, ki so jih pri svojem delu uporabljali predavatelji, so bila
predavanja in predstavitve, peer to peer učenje, skupinsko delo in
krepitev timskega duha ter individualno delo.
V okviru usposabljanj so udeleženci pridobili različne veščine in
znanja, ki jih bodo lahko uporabili na delovnem mestu ter si s tem
povečali možnosti zaposlitve. Danes delodajalci zmeraj bolj iščejo
veščine, ki se razvijajo skozi neformalno izobraževanje, kot formalno
znanje. Mladi, ki so se udeležili usposabljanj, so bili motivirani,
željni novih poznanstev in informacij o novih priložnostih. Skozi
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usposabljanja je bilo ugotovljeno, da se mladi zavedajo, da pomembno
dodano vrednost formalnemu izobraževanju predstavlja neformalno
izobraževanje, ki ponuja širok spekter vsebin in vrst znanja, ki prispevajo
k njihovemu osebnemu razvoju, njihovi družbeni odgovornosti ter
aktivnemu državljanstvu in imajo predvsem velik pomen za krepitev
veščin, razvoja delovnih sposobnosti in navad mladih.
RIS Dvorec Rakičan si je tako v okviru usposabljanj prizadeval
za deljenje dobrih praks aktivne participacije mladih v družbi,
strukturiranega dialoga in pomembnosti neformalnega izobraževanje.
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Maja Žunič Fabjančič in Tina Pajk

Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto smo v
okviru projekta Fair Employment izvajali sklop usposabljanj, ki je bil
namenjen razvoju komunikacijskih veščin. Slednje imajo pomembno
vlogo pri integraciji v družbo in vključitvi na trg dela. Vsebinsko se
je sklop usposabljanj delil na tri module: uspešna komunikacija,
socialne veščine in dvig socialnega kapitala ter ranljivi mladi in
zagovorništvo. V prvem modulu je bil poudarek na jezikovnih in
komunikacijskih veščinah ter osnovnih digitalnih kompetencah, ki
so pogosto tesno povezane z uspešno komunikacijo. Drugi modul
je naslavljal pogosto kritičen manko samozavesti pri mladih z manj
priložnostmi. Zaradi tega redko izstopijo iz ozkega socialnega kroga
oseb v podobnem socio-ekonomskem položaju, kar jih ovira tudi
pri poznavanju in uveljavljanju lastnih pravic. V lokalnem okolju so
pogosto spregledani oziroma imajo zagotovljene določene pravice,
ki pa niso nujno uspešno prenesene v prakso. Zato je ključno, da
se jih opolnomoči in usposobi za zagovarjanje lastnih pravic in za
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vplivanje na sprejemanje ukrepov, koristnih za ciljno skupino, čemur
je bil posvečen tretji modul.
Delo je potekalo v obliki interaktivnih predavanj, predstavitev,
vzajemnega vrstniškega učenja, skupinskega in individualnega dela,
terenskega dela ter sodelovanja z deležniki v lokalnem okolju. V
usposabljanje je bilo vključenih osem mladih, ki so bili visoko motivirani
za obiskovanje programa, učenje in osebni napredek. Kot največjo
prednost izpostavljamo razgibano vsebino in sodelovanje s pomembnimi
deležniki, kar je udeležencem prineslo konkretno izkušnjo, vpogled
v aktualno stanje na trgu dela, vpogled v njihova močna področja ter
področja, kjer še imajo možnosti za rast in napredek.
Tako kot na mnogih področjih javnega in zasebnega življenja, so
bile tudi pri izvedbi usposabljanja potrebne prilagoditve zaradi
epidemije Covid-19 in ukrepov povezanih z njo. V času sprejetih
ukrepov o omejitvi zbiranja oseb, smo omejili število udeležencev
na posameznem usposabljanju in udeležence razdelili na dve
skupine. Posledice epidemije pa smo zaznali tudi po zaključenem
usposabljanju, saj so se udeležencem tekom usposabljanja pokazale
določene možnosti za zaposlitev, vendar se zaradi razmer na trgu
dela, ki jih je prinesla epidemija (začasno zapiranje številnih dejavnosti,
zmanjševanja obsega dela itd.), te možnosti niso realizirale. Kljub
temu so se ob sproščanju ukrepov ter z novimi kompetencami
in izkušnjami, hitro začele kazati nove priložnosti – tako se je šest
udeležencev po usposabljanju tudi zaposlilo.
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PRILOŽNOSTI ZA MLADE
NA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE

Bernard Memon, direktor Zavoda za zaposlovanje Maribor

V času zaprtja države zaradi epidemije Covid-19 je Zavod vsa
svetovanja, tudi z mladimi, izvajal preko telefonske komunikacije. Z
njimi smo sodelovali tako preko elektronske pošte kot tudi preko
portala PoiščiDelo.si. Sedaj Zavod ponovno izvaja individualna
karierna svetovanja osebno, a v skladu s priporočili NIJZ.
Mlade smo v obdobju Covid-19 še dodatno spodbujali k uporabi
spletnih orodij za sodelovanje z Zavodom. Motivirali smo jih k uporabi
portala PoiščiDelo.si, kjer se brezposelne osebe lahko prijavijo
v evidenco Zavoda, spremljajo predvidene termine obravnav in
naročajo potrdila o brezposelnosti. Znotraj navedenega portala smo
jih v okviru svetovalnih obravnav usmerjali k uporabi storitve Moj
svetovalec, ki omogoča komunikacijo med svetovalcem zaposlitve in
brezposelno osebo ter k aktivaciji izdelave profila iskalca zaposlitve
na samem portalu, kar daje možnost povezave z delodajalcem.
Povečano je bilo tudi sodelovanje preko e-pošte, tako, da so stranke
za komunikacijo imele na razpolago več možnosti oz. kanalov. Mlade
smo še bolj spodbujali k samostojni uporabi e-orodij. Na spletni
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strani Zavoda jim je na voljo eSvetovanje, pripomoček, ki jim pomaga
pri učinkovitem načrtovanju kariere in iskanju zaposlitve. Za dobro
pripravo na zaposlitveni razgovor jih usmerjamo k uporabi storitve
»Priprava na zaposlitveni razgovor«, ki poteka preko brezplačne
telefonske številke Kontaktnega centra.
Iz svetovalnih razgovorov opažamo, da so mladi v tem obdobju tudi
spoznali različna spletna orodja, predvsem aplikacijo Zoom, saj so
se nekateri udeleževali spletnih dogodkov, tudi preko Zavoda, kjer
smo sodelovali pri izvedbi 8. Karierne tržnice s Kariernim centrom
Univerze v Mariboru in Območno službo Ptuj, ki je potekala v virtualni
obliki preko webinarjev.
Zaradi povečanja digitalizacije in uporabe elektronskih orodij smo za
brezposelne osebe pričeli izvajati skupinske predstavitve uporabe
portala, kjer osebam predstavimo registracijo, funkcionalnost portala
in jih spodbudimo k rednejši uporabi. Predstavitev portala in njegove
uporabnosti smo prenesli tudi v spletno obliko.
V Kariernem središču potekajo krajše modularne delavnice s področja
veščin iskanja zaposlitve, ki so od sedaj na voljo tudi v obliki spletne
predstavitve. Na spletni strani Zavoda in portalu Eures se prav tako
izvajajo spletne delavnice s področja iskanja zaposlitve v tujini.
Pri delu z mladimi veliko sodelujemo z lokalnim okoljem in mlade
informiramo ter spodbujamo k vključitvi v aktualne projekte na
območju OS Maribor, ki jim pomagajo pri krepitvi kompetenc za
izboljšanje položaja na trgu dela. V tem času smo mlade prav tako
vključevali v projekte; v prvi polovici leta 2021 smo sodelovali z:
•

Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija, v projektu Akademija
brez izgovora (izobraževanje za pridobitev dodatnih kompetenc,
na področju vzgoje in izobraževanja).

•

Prizmo, v projektu IN-SITU, na področju podjetništva.

•

Andragoškim zavodom Maribor, kjer smo mlade diplomante s
stalnim bivanjem v Mestni občini Maribor informirali za vključitev
v delavnico »Odprtih oči na trg dela«, kjer so pridobili znanja s
področja veščin iskanja zaposlitve.
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Fair Employment te popolnoma opremi
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Na poti do zaposlitve zavod mladim brezposelnim osebam
nudi možnost pridobitve znanj, veščin za opravljanje
določenih poklicev ali nalog na delovnem mestu z različnimi
ukrepi (Delovni preizkus, Usposabljanje na delovnem
mestu, Učne delavnice). Za pridobitev dodatnih znanj in
veščin so na voljo različna usposabljanja in izobraževanja
v okviru Neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Za
aktiviranje dolgotrajno brezposelnih oseb je, za socialno
vključenost in ohranitev ter razvoj delovnih sposobnosti,
namenjen program javnih del. Z dnem 30. 6. 2021 se je
iztekla finančna pomoč delodajalcem za zaposlitve mladih
brezposelnih (Trajno zaposlovanje mladih), ki je bila med
mladimi in delodajalci dobro sprejeta.
Mladi so se, zaradi trenutne situacije povezane z epidemijo
Covid-19, znašli v negotovosti, veliko zaposlitev in vključitev
v ukrepe Zavoda se ni realiziralo, zaradi česar pa so še
bolj ranljivi ter potrebujejo dodatno podporo in spodbudo
s strani svetovalca. V času epidemije so ostali doma, brez
socialnih stikov in s tem možnosti pridobitve delovnih,
praktičnih izkušenj takoj po šolanju. Zaznamovani so bili
na vseh ravneh življenja. Zaradi nastale situacije in zaprtja
države je posledično velik del mladih na Zavodu prešel/bo
prešel v dolgotrajno brezposelnost. V tem času smo opazili
povečan priliv mladih oseb s področja gostinstva, turizma
in prodaje. Ob izboljšanju situacije so jim bile obljubljene
možnosti za nadaljevanje zaposlitve, ki se pa velikokrat tudi
niso realizirale.
Statistike brezposelnosti Romov v Mariboru
Novim razmeram so se zelo hitro prilagodile tudi Rominje,
ki so, v času epidemije, bile vključene v program Socialne
aktivacije, saj je veliko aktivnosti teklo preko aplikacije
Zoom na telefonih, kar so dobro sprejele in tako bile aktivne
kar iz domačega okolja.
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Zavod RS za zaposlovanje, v skladu z veljavno zakonodajo, v
evidencah zavoda, vodi podatke o pripadnosti romski etnični
skupnosti le na podlagi izjave osebe. Na Območni službi Maribor je
v evidenci brezposelnih opredeljenih 229 Romov, od tega je največ
prijavljenih na Uradu za delo Maribor (225). Največ prijav sega v
obdobje let 2015-2021, izpred tega obdobja pa so ostali prijavljeni le
posamezni primeri. Brez izobrazbe je kar 77 % Romov, kar pomeni,
da iščejo zaposlitev na delovnih mestih, kjer se zahteva nižja raven
izobrazbe. Na današnji dan je v evidenci brezposelnih oseb skupaj
27 Romov z najvišjo doseženo izobrazbo, in sicer beležimo 22 oseb
na 4. ravni in 5 oseb na 5. ravni izobrazbe. Največ Romov najdemo
v starostni skupini od 30 do 49 let – 132 oseb. Vključevanje Romov
v programe aktivne politike zaposlovanja je manj številčno in gre
zgolj za posamezne primere, kot so programi javnih del in vključitev
v formalno izobraževanje - Osnovna šola za odrasle. V slednjem
trenutno ne beležimo nobene vključitve, v programu javnih del pa
dve. V kolikor se Rom vključi v program javnih del, se po enoletni
vključitvi lahko ponovno vključi še za eno leto.
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ABC
SOCIALNEGA
PODJETNIŠTVA

Luka Čerenak, 180 Degrees Consulting

A - Kaj je socialno podjetništvo?
Socialno podjetništvo (poznano tudi kot okoljsko podjetništvo
ali trajnostno podjetništvo) predstavlja nekakšen presek med
podjetništvom ter nevladnimi organizacijami. Podobno kot nevladne
organizacije se v luči družbenega dobrobita osredotoča na reševanje
perečih okoljskih in družbenih problemov. V nasprotju z neprofitnimi
organizacijami pa socialni podjetniki večino svojih prihodkov
ustvarjajo na prostem trgu s prodajo svojih produktov ali storitev.
Tako kot klasični podjetniki so torej tudi socialni podjetniki v stalnem
stiku s prostim trgom in se za svoje financiranje primarno ne zanašajo
na pridobivanje razpisov, kot je to značilno za nevladne organizacije.
Od klasičnih podjetnikov se socialni podjetniki ločijo predvsem po
tem, da njihovo uspešnost na trgu ne določa zgolj finančni dobiček.
Stremijo namreč k doseganju večih ciljev hkrati z integracijo
ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev neposredno v svoj poslovni
načrt oz. business plan. Pogosto je prav družbeni ali okoljski cilj - ki
mora biti merljiv - postavljen v ospredje kot najpomembnejši cilj.
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Osredotočajo se na najrazličnejše probleme, kot so globalno segrevanje,
plastično onesnaževanje, družbene neenakosti, revščina, lakota itd.
Pri usmeritvi si pomagajo s Cilji trajnostnega razvoja, zastavljenimi s
strani Združenih narodov, zaradi prepletenosti problemov pa lahko z
inovativno rešitvijo rešujejo tudi več problemov hkrati.

* Cilji trajnostnega razvoja: 1. Odprava revščine 2. Odprava lakote 3. Zdravje in dobro počutje
4. Kakovostno izobraževanje 5. Enakost spolov 6. Čista voda in sanitarna ureditev 7. Cenovno
dostopna in čista energija 8. Dostojno delo in gospodarska rast 9. Industrija, inovacije in
infrastruktura 10. Zmanjšanje neenakosti 11. Trajnostna mesta in skupnosti 12. Odgovorna
proizvodnja in poraba 13. Podnebni ukrepi 14. Življenje v vodi 15. Življenje na kopnem 16. Mir,
pravičnost in močne institucije 17. Partnerstva za doseganje ciljev
Vir: https://sdgs.un.org/goals

B - Ali je socialno podjetništvo zame?
Socialno podjetništvo je primerno zate, če si podjeten, ali pa si to
želiš postati. Če želiš stik s prostim trgom, ne želiš pa, da bi tvoje
poslovne uspehe definiral samo ali predvsem finančni profit. V
njem se boš zagotovo našel, če te zanima reševanje kompleksnih
družbenih in okoljskih problemov, če te zanima razvijanje, prodaja in
implementacija inovativnih rešitev, in predvsem, če te v življenju žene
želja po tem, da spremeniš in za malenkost izboljšaš svet oziroma
svoje lokalno okolje.
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C - Kako začeti?
Socialni podjetniki pogosto začnejo z reševanjem specifičnega
problema v svojem lokalnem okolju. Včasih po navdihu povsem
nove, inovativne ideje, pogosteje pa po vzoru že obstoječe rešitve,
ki enak oziroma zelo podoben problem uspešno rešuje drugje po
svetu. Socialni podjetnik mora obstoječo rešitev nato uspešno
prilagoditi svojemu lokalnemu okolju, pozoren pa mora biti na več
faktorjev, kot so infrastruktura, politika, zakoni, partnerji, konkurenti,
financiranje, kultura, itd. Primerov že obstoječih rešitev, ki pa očitno
manjkajo v lokalnem prostoru, je veliko, zato je priložnosti za socialne
podjetnike, kot si ti, ogromno!
1. Poišči problem (enega ali več)
Poišči problem, do reševanja katerega čutiš največ želje in
strasti. To je pomembno, saj ti bo v težkih trenutkih dajalo zelo
pomembno energijo in smisel. Če tega ne čutiš do katerega
izmed zgoraj naštetih ciljev, potem socialno podjetništvo
morda ni tvoja prava izbira.
2. Razišči problem
Razumi problem, da boš lahko poiskal pravo rešitev zanj.
Spoznaj, kakšen je problem v tvojem lokalnem okolju.
Spoznaj, kako ga rešujemo trenutno, kdo se ukvarja z njim in
razmisli, če obstajajo boljši načini.
3. Pridruži se (ali začni samostojno pot)
Poišči organizacijo ali podjetje, ki rešuje problem, ki je zate
pomemben. Pridruži se ji in pridobi neprecenljive izkušnje
ter novo znanje o problematiki. Tudi prostovoljstvo je lahko
odličen začetek in odpira marsikatera vrata. Ali pa se podaj
na samostojno podjetniško pot. V tem primeru potrebuješ
dobro mero znanja, poguma in iznajdljivosti, pa tudi dobro
ekipo in začetni kapital.
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Da je sedaj pravi čas za vstop v socialno podjetništvo priča tudi
podatek, da se število investitorjev, ki jih ne motivira izključno kapital
in so naklonjeni socialnemu podjetništvu v zadnjih letih zelo povečuje.
V letu 2013 je bilo takšnih investicij namreč 50 milijard ameriških
dolarjev, samo 6 let kasneje, leta 2019, pa je bilo takšnih investicij že
preko 700 milijard!

Mi smo tu, da te pošljemo v svet
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REFLEKSIJE
UDELEŽENK

Amanda Fetahi, udeleženka usposabljanja pri Združenju EPEKA, so.p.

V program Fair Employment sem se pridružila, da bi pridobila
nove izkušnje in se naučila nekaj novega. Naučila sem se na novo
napisati življenjepis v Europassu, kar je zame bilo nekaj novega, saj
smo se v šoli naučili samo klasiko. Izvedela sem tudi, kako bogati
izkoriščajo revne (poceni delovno silo) na kar sem bila zelo zgrožena.
Sem mnenja, da si vsi zaslužimo pošteno plačilo za opravljeno delo,
česar je danes vedno manj. Vse, kar je trajalo cca. 1 mesec, je bilo
zelo poučno in koristno za naprej. Zanimivo je bilo tudi poglavje o
socialnem podjetništvu. V spominu mi je pa najbolj ostalo kako se
izkorišča delovno silo v Afriki in Aziji . Vsem, ki se želijo podučit ali
slišati nekaj novega priporočam, da se udeležijo Fair Employment.
Katarina Komel, udeleženka usposabljanja pri Združenju EPEKA, so.p.

Usposabljanje Fair Employment mi je nudilo dobro priložnost zastonj
pridobiti praktična znanja, ki bi jih morali učiti že v šoli. Najbolj so se mi
vtisnile v spomin delavnice o motivaciji in odlašanju, s katerimi sem dobila
vpogled v izvor mojih težav z odlašanjem in praktične rešitve. Poleg tega
so se mi vtisnile v spomin tudi delavnice o raziskovanju in načrtovanju
željene kariere. Poleg vsega tega pa smo pridobili še veliko res koristnih
informacij, na primer kako napisati življenjepis, kako ustvariti Linkedin
profil, kako se prijavljati na razne izmenjave in razpise itd. Priporočam
vsakemu, ki želi dobiti odgovore na zelo življenjska vprašanja!
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Franja Bučar, udeleženka usposabljanja pri DRPD Novo mesto

Moja izkušnja z usposabljanjem Fair Employment je bila vsekakor
zelo pozitivna. Ne samo, da mi je pomagala pridobiti zaposlitev,
od usposabljanja sem odnesla veliko več - nova znanja, izkušnje,
poznanstva, bolje sem spoznala tudi sebe in svoje prednosti. S
skupino mladih, s katerimi si delim to izkušnjo smo se zelo povezali
in še vedno ohranjamo stike.
Predavanja in aktivnosti so bila zapolnjena z debatami in deljenjem
izkušenj, obiskali smo lokalna podjetja, gostili predavatelje in nekaj
predstavitev izvedli tudi sami. Udeleženci smo sicer prihajali iz
različnih poklicev, a hkrati smo imeli veliko skupnega, vsak izmed
nas je imel že neko znanje, ki ga je delil z ostalimi, tako da smo se vsi
učili drug od drugega. Vse skupaj je seveda v celoto povezala naša
predavateljica, mentorica in kadrovnica Teja, ki je vodila večji del
programa, prav tako pa tudi ostali mentorji. Z nami je delila ogromno
znanj, ki jih je pridobila v svojem delu, nam svetovala in nas predvsem
motivirala, da se čim bolje pripravimo na razgovore, delo, hkrati pa
izboljšamo svoje CV-je in prepoznamo svoje močne in šibke točke.
Moj najljubši del usposabljanja so bila srečanja, na katerih smo teme
lahko predelovali na neformalni način, skozi delavnice in debate.
Sprva mi je bilo kar težko razumeti, kako so lahko vsi ti mladi, ki
imajo toliko znanja in izkušenj, ki so jih pripravljeni deliti z drugimi,
brezposelni. Usposabljanje Fair Employment nam je prineslo novo
znanje, hkrati pa nas motiviralo, da bolj aktivno iščemo zaposlitev,
predvsem pa nam je dalo samozavest - ko smo postali bolj prepričani
v lastne sposobnosti, smo bolje nastopili na razgovorih, kar nekaj pa
nas je že dobilo zaposlitev.
Anonimno, udeleženka usposabljanja pri RIS Dvorcu Rakičan

Zaradi želje po novem znanju sem se odločila, da se bom udeležila
usposabljanja z naslovom Približevanje romske kulture širši množici
ljudi kot dober primer socialnega vključevanja, ki nam ga je omogočil
RIS Dvorec Rakičan. Sama prihajam iz romske družine, zato mi je
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pomembno, da romsko kulturo predstavim tudi drugim, ki niso del nje.
Spoznavanje različnih kultur je pomembno, saj tako razširimo svoje
znanje. Tudi sama sem tekom usposabljanja pridobila nova znanja,
veščine in spretnosti, prav tako pa mi je usposabljanje omogočilo, da
sem razvila socialne veščine ter postala samozavestnejša.
Anja, udeleženka usposabljanja pri IMP Ajdovščina

Delavnice v sklopu projekta Fair Employment so bile zelo raznolike
in so pokrivale različne vsebine. Predavanja, ki smo jim sledili so bila
kvalitetna in navadno bi za tako obsežno delavnico odšteli kar nekaj
denarja, prek projekta Fair Employment pa smo lahko izobraževanju
sledili brezplačno. Vsa novo osvojena znanja bodo mladim, ki smo se
projekta udeležili, v pomoč pri iskanju zaposlitve in tudi kasneje na
karierni poti. Delavnice so zaradi epidemije skoraj v celoti potekale
po Zoomu, kar pa se je izkazalo kot zelo priročno, saj smo udeleženci
na ta način lažje usklajevali delavnice z drugimi obveznostmi. Zame
je bila izkušnja zelo prijetna.
Nika, udeleženka usposabljanja pri IMP Ajdovščina

Kot je bilo obljubljeno smo predelali veliko tematik iz različnih področij
ter se preizkusili z najrazličnejšimi izzivi. Dotaknili smo se vse od
financ, projektnega dela, dobre medsebojne komunikacije in sedaj
tudi socialnih omrežij. Najboljši način, za testiranje novega znanja pa
je seveda praksa. Ko smo pripravljeni preizkusiti nove stvari, v sebi
odkrijemo nepričakovano veselje in pridobimo uporabne izkušnje,
ki nas lahko popeljejo na novo pot v naši karieri in življenju. Tudi
osebnostna rast je nekaj, kar smo spodbujali skozi naše izobraževanje
in bomo negovali še dolgo po tem, ko še zadnjič na Zoomu skupaj
pritisnemo ‘leave meeting‘.
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