SPODBUJANJE PODJETNOSTI IN AKTIVIRANJE LOKALNIH ČLOVEŠKIH
POTENCIALOV V MEŽIŠKI DOLINI
Prijavitelj operacije: OBMOČNA OBRTNO – PODJETNIŠKA ZBORNICA RAVNE NA KOROŠKEM
Partnerji: Partnerji: A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje storitev Mežiške doline, d.o.o.,
Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
Vrednost operacije: 48.506,10 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 36.401,60 EUR
Izvedba operacije: 18. 5. 2017 – 30. 6. 2018
Ozadje operacije
Malo gospodarstvo, ki zajema mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike, ima pomembno
vlogo tako v slovenskem, kot tudi v svetovnem gospodarstvu, saj predstavljajo skoraj 99% celotnega
slovenskega gospodarstva in ustvarjajo več kot 60% dodane vrednosti.
Mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki omogočajo lokalnemu prebivalstvu - vključno z
nekaterimi najbolj ranljivimi sloji, kot so na primer ženske in mladi - da razširijo svoje dohodke,
ustvarijo nove vire gospodarske rasti in ustvarjajo dodatna delovna mesta (vključno s
samozaposlitvijo) na manj razvitih območjih. Tako lahko trdimo, da je podjetništvo gonilna sila
inovacij, s tem pa so seveda pomembne spodbude, ki imajo zelo pomembno vlogo v gospodarstvu.
Za uspešno poslovanje malega gospodarstva pa so najpomembnejši kompetentni nosilci dejavnosti in
zaposleni. Za dobro opravljanje dela potrebujejo specifična znanja s področja prodaje, marketinga,
računalniške pismenosti, tujih jezikov, komunikacije, poznavanja računovodstva, ……, da lahko na trgu
tudi preživijo. Poleg tega je zelo pomembno povezovanje posameznih deležnikov in skupna ponudba.
Obrtniki in podjetniki morajo delovati podjetno in svoj izdelek ali storitev na pravi način predstaviti in
prodati kupcu, za kar pa je potrebno obvladovati celoten proces od ideje do prodaje. Le na ta način
se lahko podjetje razvija in odpira nova delovna mesta.
Neizkoriščen potencial regije so mladi, še zlasti mladi brezposelni z višjimi stopnjami izobrazbe.
Aktiviranje in pomoč mladim pri prepoznavanju podjetniških idej in njihovi realizaciji je nujno
okrepiti, prav tako pa povečati povezanost mladih z gospodarstvom v različnih oblikah sodelovanja in
reševanja problemov.
V regiji je pomanjkanje tehniških kadrov veliko, zato je pomembno že mladim v osnovnih šolah
predstaviti obrtniške poklice in jih usmerjati v le-te.
Cilji operacije
Dolgoročni cilj oz. namen operacije je spodbujanje podjetnosti, podjetniške kulture, inovativnosti in
ustvarjalnosti prebivalcev Mežiške doline, s poudarkom na mladih. Z operacijo želimo doprinesti k
ohranjanju obstoječih delovnih mest v malem gospodarstvu in soustvarjati pogoje za nastanek novih
delovnih mest.
Kratkoročni oz. operativni cilji operacije so:
1. Z izboljšanjem kompetenc samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu izboljšati
pogoje za uspešnejše delovanje in razvoj malega gospodarstva v Mežiški dolini
2. Povezati podjetne in inovativne mlade, jih aktivirati in usmeriti njihov potencial v oblikovanje
njihove poklicne poti
Spodbuditi podjetniško miselnost pri mladih v osnovnih šolah in jim skozi sodelovanje z malim
gospodarstvom približati različne dejavnosti in poklice

Aktivnosti operacije
DP1: Vodenje in koordinacija operacije
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo operacije, vodenje dokumentacije o
izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje doseganja rezultatov ter
poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi operacije. Finančno spremljanje izvajanja
operacije. Skrb za izpolnjevanje obveznosti glede označevanja, promocije ter informiranja in
obveščanja javnosti o izvajani operaciji.
DP2: Dvig kompetenc samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu
•

Analiza potreb po izobraževanju in usposabljanju malega gospodarstva in oblikovanje
programa (izvedba ankete, razgovori s podjetniki o potrebah zaposlenih, …..)
• Načrtovanje izvedbe programa - zbiranje ponudb za izvedbo posameznih delavnic in tečajev
in izbor izvajalcev,
• Organizacija izvedbe delavnic in tečajev po pripravljenem programu – vabila, zbiranje prijav,
oblikovanje skupin, dogovori z izvajalci, dogovor za prostor, ….
• Pilotna izvedba programa za udeležence iz malega gospodarstva
• Analiza izvedenih izobraževanj, pregled predlogov s strani udeležencev in dopolnjevanje oz.
nadgradnja programa
DP3: Sekcija za mlade pri Območni obrtno podjetniški zbornici Ravne na Koroškem
•

Sestava strokovne delovne skupine za načrtovanje korakov za aktiviranje in delo z mladimi
(predstavniki različnih lokalnih akterjev – ZRSZ, srednja šola, podjetniški center, Društvo
mladih podjetnikov Koroške, Mladinski svet, ….)
• Načrtovanje korakov oz. načinov kako pritegniti mlade k sodelovanju – priprava Načrta dela
• Priprava okvirnega programa za delo z mladimi – motivacijske aktivnosti, podjetniške
vsebine, konkretna znanja za načrtovanje poklicne poti, oblikovanje predloga za izvajanje
usposabljanja na način »mladi - mladim« (udeleženci v skupini predajajo svoja znanja
soudeležencem v skupini), ….
• Sestava skupine 5 mladih in delo z njimi – prilagoditev programa dela glede na konkretne
potrebe skupine, redna srečanja, mentorstvo, koordinacija aktivnosti in sodelovanja mladih s
podjetniki, ….
DP4: Sodelovanje z osnovnimi šolami v Mežiški dolini – približajmo podjetništvo ter druge
dejavnosti in poklice mladim
•

Vzpostavitev sodelovanja z osnovnimi šolami – dogovor o različnih načinih sodelovanja na
posamezni šoli in vključitev načrtovanih aktivnosti v šolski program dela za šolsko leto
2017/2018
• Način izvedbe aktivnosti za mlade na posamezni šoli bo dogovorjen na začetku sodelovanja –
lahko se organizira podjetniški dan na šoli (tehniški dan za učence višjih razredov), lahko se
aktivnosti organizirajo kot krožek za učence, ki jih to zanima, … možne oblike sodelovanja so
odprte, pri izbiri bodo sodelovali ravnatelji in mentorji na šolah
• Priprava in izvedba podjetniških delavnic na šolah – prilagojene vsebine, predstavitev
podjetništva na sproščen, zabaven način v obliki aktivnih delavnic
• Organizacija srečanj mladih s podjetniki in predstavniki različnih poklicev – s kom se želijo
srečati, kateri poklic bi radi spoznali, …. bodo mladi povedali na delavnici.
DP5: Nakup potrebne opreme za izvajanje delavnic in usposabljanj na lokacijah v Mežiški dolini
•
•
•

Tabla FLIPCHART
Prenosno platno METROPLAN 180x180
Projektor, kabel HDMI z ojačevalnikom, 15m, kabel VGA, 15m

• Prenosnik, Microsoft Office Home&Business SLO
• USB rdeči laser
DP6: Promocijske aktivnosti, ter informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih operacije
•
Oblikovanje in tisk promocijskih materialov – majice,zloženke, mape, beležke, kuliji, ….
Sodelovanje z mediji – priprava člankov za lokalna glasila, …
Rezultati operacije
1. Izdelan in pilotno izveden program izobraževanja in usposabljanja za dvig kompetenc
samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu
2. Vzpostavljena sekcija za mlade pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Ravne na Koroškem
in oblikovana prva inovativna skupina 5 mladih za izvedbo podjetniškega programa za mlade.
3. Pripravljene in izvedene bodo podjetniške delavnice za mlade na petih osnovnih šolah v
Mežiški dolini
Predstavljenih vsaj 10 različnih poklicev in dejavnosti osnovnošolcem Mežiške doline - z aktivnim
sodelovanjem podjetnikov in predstavnikov malega gospodarstva

