
KAJ JE MARŠ NA(D) TRG DELA?

Marš  nad  trg  dela  je  projekt,  ki  mladim  skozi  treninge  nudi  podporo  pri
načrtovanju in realiziranju načrta lastne kariere. Ciljna skupina projekta so mladi
med 15 in  29  let,  ki  si  želijo  vlagati  v  relevantne  delovne  izkušnje  in  niso  v
delovnem  razmerju  (niso  zaposleni).  Ti  mladi  so  pri  prodoru  na  trg  dela  v
depriviligiranem položaju  (nedovoljšnje  relevantne  delovne  izkušnje)  ter  manj
konkurenčni.  Posledično  sprejemajo  delovna  mesta,  ki  so  stopnji  izobrazbe  in
kompetencam manj- ali neprimerna, prekerna, zaposlitve so negotove (določen
čas, krajši delovni čas, nadomeščanje porodniške odsotnosti, za čas pripravništva
ipd.) 

KARIERNI ZAGANJALNIK je trening na področju asertivnosti, karierne orientacije in
aktivnega  državljanstva.  Treningi  potekajo  v  skupini,  podskupinah,  parih  in
individualno.  S  pomočjo  analize  stanja  in  potreb  ter  interesov  udeležencev
določimo potrebne vsebinske poudarke in na ta način posamezniku omogočamo
delo na zanj relevantnih področjih.

USPOSABLJANJE  ZA  MLADINSKE  DELAVCE  je  intenzivni  trening  Kariernega
zaganjalnika  in  metod za prenos  dobre prakse  v  lokalno okolje.  Z njim bomo
opolnomočili in usposobili mladinske delavce za dvig kompetenčnosti za izvajanje
mladinskega dela v lokalnem okolju in hkrati  krepili  mladinski sektor.  Na novo
usposobljeni mladinski delavci bodo našo dobro prakso prenesli v svoje lokalno
okolje, jo predelali na način da bo odgovarjala potrebam njihovega okolja, naprej
izvajali  Karierni  zaganjalnik in  s  tem zagotovili  trajnost  projekta.  Izvedli  bomo
celotedensko intenzivno Usposabljanja za mladinske delavce projekta Marš na(d)
trg  dela.  Po  zaključenem intenzivnem tečaju  bodo  mladinski  delavci  imeli  tri-
tedensko  individualno  podporo  z  namenom  prilagoditve  pridobljenih  vsebin  v
konkretno okolje, da bodo le-te odgovarjale na potrebe in vire lokalnega okolja.
Usposabljanje za mladinske delavce iz različnih regij bo potekalo na enem mestu,
nadaljna izvajanja Kariernega zaganjalnika z nanovo usposobljenimi mladinskimi
delavci  pa bodo prenesena na območje Gorenjske(  Jesenice)  in  Obalno-kraške
(Koper, Sežana) statistične regije.

Uporabljene  tehnike  in  orodja:  usposabljanje  je  kombinacija  interaktivnih
predavanj,  tematskih  diskusij,  ki  so  vodene  z  moderatorskimi  tehnikami  in
izkustvenega učenja, kjer se udeleženci preizkušajo v simulirani realnosti (trening
v treningu). Udeleženci Usposabljanja za mladinske delavce krepijo kompetence
za suvereno izvajanje mladinskega dela na področju zaposlovanja. S podporo pri
prenosu in izvajanju Kariernega zaganjalnika se zadovolji potreba po širitvi lastnih
referenc ter kompetenc v mladinskem delu ter na širšem družbenem področju. Z
okrepljenimi kompetencami bolj suvereno vstopajo v mladinski sektor na različnih
nivojih  (moderiranje  dogodkov,  bazeni  trenerjev,  nadaljna  usposabljanja...)  s
čimer si  ustvarjajo lastno karierno pot (si  lahko sestavijo delovno razmerje za
polni delovni čas v različnih organizacijah z različnimi storitvami).

Te  zanima še  več?  Piši  nam na  marsovci.bob@gmail.com,  na  Facebook:  Marš
na/d/ trg dela ali pa pokliči Katjo (041-714-212). Veseli bomo tvojega sporočila ali
klica.

Ekipa Marš na(d) trg dela, Zavod Bob, Ljubljana

»Marš na(d) trg dela je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega 
socialnega sklada za regionalni razvoj.«


