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VABIMO VAS NA 
 

ZAKLJUČNI POSVET PROJEKTA MODEL M 2014 

"PODJETNIŠTVO IN ZAPOSLOVANJE MLADIH V PODRAVJU", 
ki bo v torek, 28.10.2014, od 9.00 do 15.00 v Mariboru,  

Lokacija: Univerza v Mariboru, Rektorat, Slomškov trg 15, Maribor,  
dvorana Frana Miklošiča, pritličje desno 

 
Spoštovani! 
 
Vljudno vas vabimo, da se udeležite zaključnega posveta, ki ga organiziramo v okviru  projekta 
»Model M 2014: Karierno usposabljanje in podjetništvo za mlade, Poletno-jesenska šola 2014« 
kot nadgradnje projekta Evropska prestolnica mladih – Maribor 2013.  
 
Na tem posvetu bomo predstavili zaključke in dosežke projekta Model M 2014 ter njegovih 
udeleženk in udeležencev, brezposelnih mladih v starosti od 24. do 30.+ let iz Podravja. 
 
Dvomesečni izobraževalni program je potekal v Mariboru v času od septembra do oktobra 2014. 
Namenjen je bil brezposelnim mladim, ki so želeli izboljšati svoje kompetence, znanje ter pridobiti 
praktične izkušnje s pomočjo uveljavljenih podjetnikov in strokovnjakov - za večanje njihove 
zaposljivosti na trgu dela ali ustanavljanje lastne profitne oz. neprofitne organizacije. Projekt sta v 
letu 2014 izvajala Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO in Univerza v Mariboru – Karierni 
center UM, s sofinanciranjem Mestne občine Maribor – Urada za kulturo in mladino ter v 
sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje – OS Maribor in OS Ptuj. Model M 2014 je bil 
nadgradnja projekta Model M 2013, ki je bil izveden v sklopu Evropske prestolnice Mladih – 
Maribor 2013. 
 
Na posvetu boste izvedeli: 

 Kakšne poslovne ideje in zanimive poslovne načrte imajo mladi v starosti 24. do 30.+ let; 

 Kdo je zmagovalec posamezne kategorije tekmovanja v okviru projekta (kategorije: A - 
priprava poslovnega načrta za profitno organizacijo, B – priprava poslovnega načrta za 
neprofitno organizacijo in C - priprava kariernega načrta za iskanje zaposlitve na trgu); 
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 Kako zadovoljni so bili mladi z vključitvijo v program in kakšni so njihovi predlogi za 
nadaljevanje sodelovanja in pomoč drugim mladim brezposelnim; 

 Katere so tiste osebe, ki bi bile primerne za zaposlitev v vaši organizaciji, podjetju; 

 S katerimi mladimi lahko sklenete poslovna partnerstva in jim pomagate na njihovi poslovni 
poti; 

 Kako lahko z vašim socialnim in poslovnim kapitalom spodbujate razvoj podjetništva mladih 
in vzajemno bogatite inovativnost vašega podjetja, organizacije. 

 
Prepričani smo, da se dobro vrne z dobrim. Zato verjamemo, da bodo mladi dobro vračali družbi. 
Projekt Model M 2014 smo pripravili in izpeljali zato, da bi mladim pomagali lažje vstopiti v svet 
podjetništva, lažje najti zaposlitev na trgu dela in jim okrepili zavedanje, da so dragoceni in 
sposobni podjetniško razmišljati in delovati. V času dvomesečnega izobraževanja (september-
oktober 2014) smo bili nemalokrat pozitivno presenečeni: v njih so bili skriti pravi zakladi. Program 
je zaključilo 38 mladih. 
 
Želimo si, da bi bogastvo teh zakladov spoznali tudi vi, zato vas vabimo, da se nam na tem 
zaključnem posvetu pridružite in da nanj povabite še druge. Udeležba na posvetu je brezplačna. 
Vljudno vabljeni! 
 
V Mariboru, 27.10.2014 
 
S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi, 
 

Anita Hrast, 
direktorica inštituta IRDO 

l.r. 
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ZAKLJUČNI POSVET PROJEKTA MODEL M 2014 

"PODJETNIŠTVO IN ZAPOSLOVANJE 
MLADIH V PODRAVJU" 

torek, 28.10.2014, od 9.00 do 15.00 v Mariboru,  
Lokacija: Univerza v Mariboru, Rektorat, Slomškov trg 15, 

Maribor, dvorana Frana Miklošiča, pritličje desno 
 

 

Ura Naziv predavanja Predavatelj 

8.30-9.00 Registracija udeležencev, mreženje 
udeležencev 

Darija Lorbek, IRDO 

9.00 – 9.20 Uvodni pozdrav udeležencem, predstavitev 
izvedbe in dosežkov projekta Model M 2014 

Anita Hrast, IRDO, 
Matej Kosi, UM 

9.20 – 9.40 Razvojne možnosti na področju zaposlovanja 
in podjetništva mladih v Mariboru - po EPM 
2013 

Dr. Martina Rauter, višja 
svetovalka za mladino, Mestna 
občina Maribor, Urad za kulturo 
in mladino 

9.40 – 10.10 Priložnosti za reševanje brezposelnosti 
mladih v lokalnem in regionalnem okolju 

Smiljana Černezel Hrastar, ZRSZ 
OS Ptuj, Mirjana Zgaga, ZRSZ OS 
Maribor 

10.10 – 10.30 Odmor za mreženje  

10.30 – 11.00 Kako sem odkril/a svoje skrite sposobnosti in 
pridobil/a nova znanja za mojo karierno pot – 
predstavitev izkušenj kandidatov, vključenih v 
usposabljanje 

udeleženci usposabljanja v 
okviru projekta Model M 2014 

11.00 – 12.00 Predstavitev samostojnih kariernih in 
podjetniških poti mladih - izkušnje in načrti 
kandidatov, vključenih v usposabljanje v 
okviru projekta Model M 2014: 

 skupina A: podjetniki 

 skupina B: nevladniki 

 skupina C: iskalci zaposlitve 

udeleženci usposabljanja v 
okviru projekta Model M 2014 
 

12.00 – 12.45 Odmor za mreženje s prigrizkom  

12.45 – 15.00 Podelitev potrdil in priznanj za sodelovanje v 
programu udeležencem, razglasitev 
zmagovalcev in podelitev nagrad 
(utemeljitev), razprava  

Moderira Irena Polak Fištravec, 
sodelujejo IRDO, UM, ZRSZ, 
MOM in udeleženci projekta 
Model M 2014 

15.00 Zaključek srečanja  
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SPONZORJI IN 

DONATORJI POSVETA 
 

 
 
 

 Irena Polak Fištravec s.p., PIXIE 
 ddr. Matjaž Mulej 
 Alenka Zelenič s.p. 
 Samo M. Strelec, Novi Zato 
 mag. Natalija Postružnik s.p., Nikrmana 
 mag. Vanja Jus, EIC Univerzum Minerva Maribor 

  

          
 

 

  
 

 

 

  

 
  

  

 


