
KAJ DELAMO?

V projektne aktivnosti bomo vključili več 
kot 130 mladih brezposelnih oseb do 

dopolnjenega 29. leta. V povezovanju prav z 
delodajalci bomo prek usposabljanj 

prisluhnili potrebam in željam delodajalcev 
ter po metodi »tailor-made« razvijali 
potrebne kompetence in znanja, ki jih 

potrebujejo za trg dela. Namen projekta 
tako predstavlja usmerjen izobraževalni 

proces, ki bo poleg mehkih veščin, mladim 
prinesel specifična znanja, ki jih potrebujejo 

za trg dela.

KDO SMO?

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) 
v partnerstvu z Ministrstvom za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) ter 
Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)

izvaja projekt AKTIVIUM.

ČASOVNI OKVIR

Projektne aktivnosti se bodo izvajale do 
konca oktobra 2019. Vsako podjetje, ki bo 

v tem času zaposlilo udeleženca 
izobraževanja, bo za eno leto zaposlitve 

lahko zaprosilo za spodbudo za zaposlitev 
s subvencijo v višini 5.000 €
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Če želite več informacij, lahko obiščete našo spletno stran www.aktivium.si  
prav tako pa nas lahko kontaktirate na mail igor.jesih@soum.si .

VABIMO VSA PODJETJA, DA SE VKLJUČIJO V PROJEKT IN SI NA TA NAČIN OLAJŠAJO 
ISKANJE MLADIH, ZAGNANIH IN KOMPETENTNIH NOVIH SODELAVCEV.

ZASTAVLJENI CILJI

Trenutno je v projektne aktivnosti vključenih več kot 50 
podjetij in želimo si jih vključiti še več. S pomočjo podjetij 

bomo identificirali potrebe, ki jih delodajalci imajo.

CILJI, KI JIH PRI TEM ZASLEDUJEMO:

Razvoj novih pristopov pri aktivnem iskanju zaposlitve

Razvijanje ustreznih kompetenc ciljne skupine

Implementacije rešitev, metod in načinov za hitro aktivacijo 

brezposelnih mladih

Znižanje stopnje brezposelnosti

V projekt vključiti več kot 130 brezposelnih mladih do 

dopolnjenega 29. leta

Boljše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela.

Projekt Aktivium predstavlja inovativno okolje za povečanje kompetenc mladega kadra. S celovitim pristopom in razvitimi orodji bomo 
s pomočjo strokovnjakov krepili ustrezne kompetence in pristope pri aktivnem iskanju zaposlitve, ter v proces oblikovanja zaposljivega 

kadra vključili delodajalce.  S spodbujanjem partnerskega sodelovanja med različnimi deležniki na trgu dela 
bomo zasledovali cilj oblikovanja mladega kompetentnega kadra. 

S povezovanjem ključnih deležnikov bomo z izvedenimi projektnimi aktivnostmi razvili in implementirali programe, rešitve, pristope, 
metode in načine za hitro aktivacijo mladih na trgu dela. 

 


