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Občinska uprava prevzema odgovornost glede vsebine in slovničnih pravilnosti le za prispevke, katerih je avtor!
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vseh področjih. Še večji pomen pa imajo ta znanja na
odmaknjenih območjih našega podeželja, saj so potrebna za
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lažje zaposlovanje,
komuničiranje,
iskanje informačij ter
vodenje kmetijskega gospodarstva in s tem povezane
birokračije. V okviru operačije bomo izvajali BREZPLAČNA
računalniška usposabljanja v manjših skupinah, ki bodo
prebivalčem območja LAS Goričko 2020 tako vsebinsko
kot prostorsko blizu in se bodo vanje lahko vključevali tudi
tisti, ki do sedaj niso imeli te možnosti. Prav tako pa vam
pošiljamo povezavo do spletnega vprašalnika, ki pa je
namenjen končnim uporabnikom ter čiljni skupini kmetom.
Pridobljene informačije na osnovi vprašalnikov bomo
porabili za prilagoditev računalniškega usposabljanja
končnim uporabnikom. Tako prosimo, da vaše občane
seznanite z vprašalnikom in jih spodbudite k izpolnjevanju.
V prilogi vam dodajamo tudi verzijo vprašalnika za tisk.
VPRAŠALNIK
RANLJIVE
SKUPINE https://www.1ka.si/a/188209
VPRAŠALNIK
KMETJE https://www.1ka.si/a/197698
Za dodatna vprašanja smo na voljo na telefonsko številko
02538 16 64 ali na elektronski naslov alja@las-goricko.si.
Hvala za vaše sodelovanje. Verjamemo, da bomo z vašo
pomočjo, pripravili zanimive in prebivalčem podeželja
prilagojene računalniške tečaje.
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Aktivno izobraževanje in usposabljanje mladih –
Aktivium
Spoštovani!
Obveščamo vas, da poteka v okviru inovativnih projektov za
vzhodno kohezijsko regijo projekt »Aktivno izobraževanje
in usposabljanje mladih – Aktivium«, ki ga
izvajaŠtudentska
organizacija
Univerze
v
Mariboru in traja 115 ur.
Namenjen je brezposelnim osebam mlajših od 29 let ne
glede na stopnjo izobrazbe in delodajalcem, ki bodo te
osebe po uspešno zaključenem projektu zaposlili.
Kaj omogoča program brezposelnim osebam?
·
Inovativno, kratko in praktično usmerjeno
izobraževanje,
·
razvoj veščin za samostojno vključevanje na trg
dela in izboljševanje zaposlitvenih možnosti,
·
stike z delodajalci, ukvarjanje z njihovimi
praktičnimi primeri in izzivi, spoznavanje delovnega
okolja in delovnih postopkov pri delodajalcih,
·
potencialno zaposlitev s pomočjo spodbude za
zaposlovanje. Izvajalec jim povrne potne stroške in
izplačuje dodatek za aktivnost.
Dodatne informacije za zainteresirane:
·
O programih ... pišite na igor.jesih@soum.si,
pokličite na 031 595 035 ali obiščite www.soum.si.
·
Glede postopka vključitve v usposabljanje se
obrnite se osebnega svetovalca ali svetovalko na
pristojnem uradu za delo.
Kaj omogoča program brezposelnim osebam in
delodajalcem po uspešnem zaključku programa?
·
Zaposlitev s pomočjo spodbude za najmanj
enoletno zaposlitev v višini 5.000,00 € za polni delovni
čas.
Kateri delodajalci boste lahko kandidirali na Javno
povabilo za zaposlitev oseb iz ciljne skupine?
·
Delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe,
·
društva, združenja društev, ustanove, zavodi,
mladinski sveti,
·
delodajalci, ki poslujete v okviru sektorja S.13.
in ste vsaj 12 mesecev vpisani v poslovni register Slovenije,
imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni za vsaj
polovični delovni čas ter izpolnjujete še vse druge pogoje za
prijavo
Lep pozdrav,
Branko Baša
vodja oddelka ZPIZ, ZRSZ
www.ess.gov.si
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Območna služba Murska Sobota, Oddelek/Delovno
področje za APZ

