KAM PO KONČANI
ŠOLI?
“Ali naj študiram ali naj se zaposlim? Kam
naj se vpišem? Kaj naj delam? Mami
pravi, naj bom zdravnica, mene pa
zanimajo umetnost in potovanja, a nimam
dovolj financ.“

v sodelovanju z
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PROJEKT

PREDSTAVITEV

POKLICEV
ZA DIJAKE SREDNJIH ŠOL
IN BREZPOSELNE MLADE
2019
Informiranje o poklicih, usmerjanje in
podpora pri kariernem odločanju.

VZEMI KARIERO V
SVOJE ROKE
Vrednota “biti zaposlen” izgublja svoj
pomen. Danes je prava vrednota BITI
ZAPOSLJIV, torej biti zanimiv in
konkurenčen na trgu dela.
Dobro premisli in

ZAČNI SNOVATI
AKCIJSKI NAČRT!
Tradicionalni poklici izginjajo in nastajajo
novi. Posledično tudi množičnega
zaposlovanja ni več, zato je potrebno
razmisliti ne o ustvarjanju kariere, ampak o
NIZU KARIERE ali kar
GRADITVI ŽIVLJENJSKE POTI. Z
akcijskim načrtom je to lažje.

VSEBINA
 predstavitev poklicev,
 osebna rast mladih,
 opolnomočenje mladih za karierno
odločanje,
 predstavitev študija doma in v tujini,
 predstavitev trga dela,
 snovanje akcijskega načrta,
 predstavitev uspešnega lokalnega
podjetnika,
 kako razviti in uresničiti svojo
poslovno idejo,
 kaj je Start-Up?

KAKO SPOZNATI SEBE,
ODKRITI SVOJE ŽELJE IN
POTENCIALE? KAM SE
OBRNITI PO POMOČ? KAKO
SPREJETI ODLOČITEV
GLEDE NADALJNJEGA
IZOBRAŽEVANJA? KAKO SI
ZASTAVITI DOSEGLJIVE
CILJE?
Za mnoge mlade je izbira poklica izredno težka
naloga, saj gre za eno pomembnejših odločitev
v posameznikovem življenju. Mnogim se zalomi
pri izbiri poklica, ker sebe, svojih želja in
širokega nabora poklicev ne poznajo dovolj
dobro. Si med njimi?

PRIDRUŽI SE NAM IN LAŽJE
NAJDI SVOJO POT!

IZVEDBA AKTIVNOSTI
Kdaj? Maj 2019 – November 2019
Kaj?
Izobraževanje,
usposabljanje,
delavnice,
informiranje,
svetovanje,
spodbujanje in opolnomočenje.
Kje? Na šolah in v prostorih Društva
NOVUS na naslovu Trg mladosti 6, Velenje.

CILJI PROJEKTA
 povečati kompetence mladih pri
načrtovanju kariere;
 jih opolnomočiti, da začnejo aktivno
razmišljati o sebi in zavestno sprejemati
lastne odločitve;
 jih usmeriti, kako bolje spoznati sebe;
 izobraziti o procesu izobraževanja,
poklicev, trga dela idr.;
 jih opogumiti za lažji vstop na trg dela.

Program vključuje spoznavanje poklicev na različnih področjih (nevladni sektor,
administracija, računovodstvo, informatika, izobraževanje idr.) v praksi.

