PROJEKT ZAPOSLITVE MLADINSKE DELAVKE V MC
KRŠKO JE SOFINANCIRAN IZ OPERACIJE:

»ZAPOSLITEV NA PODROČJU
MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM
SEKTORJU«
JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT.
Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje
zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2
»Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti
vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna
izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za
mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

REZULTAT OPERACIJE:
- 1 MESEC ZAPOSLITVE PO IZHODU IZ OPERACIJE.
Kazalnik rezultata:
Datum 4 tedne po izhodu iz operacije: 31. 10. 2018. Status mladinske delavke na trgu
dela na datum 4 tedne po izhodu iz operacije: ZAPOSLENA.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ZAPOSLITEV 1:
OD 1. 2. 2018 DO 31. 10. 2018 (OP20.02307) MAŠA MLAKAR
FEBRUAR 2018: Izvedba Sobe Pobega, Dnevi poklicev (delavnica o kompetencah), Delavnica v
Posavju žuramo brez drog in alkohola;
MAREC 2018: Mednarodni trening Project Lab III. V Estoniji, Pomoč pri počitniških
aktivnostih, Delavnica Transformacija sovražnega govora, Sodelovanje pri izvedbi
krvodajalske akcije;
APRIL 2018: Izvedba dogodka Velikonočni lov na zaklad, Pomoč pri uvodni konferenci začetka
projekta Rastišče sreče, Pripravljalni obisk v okviru mednarodne mladinske izmenjave
RIPTIDE- Wave of Change;
MAJ 2018: Pomoč pri izvedbi projekta Slovenija se igra, Pomoč pri dogodku Zelemenjave,
Izvedba dogodka Kulturni zaklad, Udeležba na paradi učenja v Krškem;
JUNIJ 2018: Organizacija izleta za prostovoljce, Dvotedensko usposabljanje v Ljubljani na
temo Gledališča zatiranih, Izvedba delavnic v sklopi mednarodne izmenjave LOG OUT,
Organizacija dogodka Open Mic;
JULIJ 2018: Izvedba 11-dnevne mednarodne izmenjave RIPTIDE- Wave of change, Pomoč pri
izvedbi dogodka Malonogometni turnir (do 18 let), Pomoč pri projektu Film&foto razstava:
Begunsko taborišče v Bangladešu, Sodelovanje pri projektu INFINITY ROOTS;
AVGUST 2018: Pomoč koordinatorki mednarodnih projektov pri izvedbi skupinskega EVS
projekta in izvedba delavnic na temo gledališča zatiranih. Organizacija delovne skupine
prostovoljcev skupinskega EVS-a pri pripravi Gozdička pri MC Krško za nadaljnje dogodke.
SEPTEMBER 2018: Sodelovanje pri načrtovanju programa 2 dnevnega festivala Generator.
Koordinacije ekipe, ki je na festivalu Generator izvedla Escape na prostem. Zbiranje potrebne
dokumentacije in priprava javnih naročil za izvedbo dogodka Generator ter Escape na
prostem. Izvedba Escape na prostem in Generator festivala.

SPLETNA POVEZAVA FINANCERJA: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada.
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JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT.
Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje
zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2
»Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti
vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna
izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za
mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

REZULTAT OPERACIJE:
- 1 MESEC ZAPOSLITVE PO IZHODU IZ OPERACIJE.
Kazalnik rezultata:
Datum 4 tedne po izhodu iz operacije: 30. 11. 2018. Status mladinskega delavca na
trgu dela na datum 4 tedne po izhodu iz operacije: ZAPOSLEN.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ZAPOSLITEV 2:
OD 1. 3. 2018 DO 30. 11. 2018 (OP20.02306) MATIC PLANKAR
MAREC 2018: Udeležba na delavnici Transformacija sovražnega govora, Pomoč pri počitniških
aktivnostih za otroke, Pomoč pri izvedbi Sobe pobega, I.Klub MaMa z Zborom MaMa v Slovenj
Gradcu;
APRIL 2018: Sodelovanje pri dogodku Velikonočni lov na zaklad, Sodelovanje pri izvedbi
krvodajalske akcije, Izvedba delavnice Risanje na prostem na MTS, Izvedba delavnice Zgodba o
prijateljstvu na MTS, Tridnevno usposabljanje Mreža MaMa na temo razvoja mladinskih iniciativ
na podeželju;
MAJ 2018: Delavnica Risanke na MTS, Delavnica Likovno ustvarjanje na MTS, Delavnica Mali
pisatelji na MTS, Delavnica Igre na prostem na MTS, Izvedba projekta Slovenija se igra, Izvedba
projekta Zelemenjave, Spremstvo na dvodnevni izmenjavi mladih gledališčnikih Kulturnega
društva Leskovec pri Krškem v Bajini Bašti, Udeležba na paradi učenja v Krškem;
JUNIJ 2018: Pomoč pri počitniških aktivnosti, Izvedba delavnice Uredimo in popestrimo naš vrt
na MTS, Izvedba delavnice Družabne igre brez meja na MTS, Izvedba delavnice Izdelava okvirjev
iz makaronov na MTS;
JULIJ 2018: Izvedba dogodka Malonogometnu turnir ( do 18 let), Izvedba delavnice Uredimo vrt
skupaj z prostovoljci na MTS, Izvedba delavnice Stare družabne igre dedkov in babic na MTS,
Izvedba delavnice Slikanje tihožitja na prostem na MTS, Pomoč pri izvedbi projekta Film&foto
razstava: Begunsko taborišče v Bangladešu, Udeležba na Drinski regati v Bajini Bašti;
AVGUST 2018: Pomoč pri izvedbi 2. počitniških aktivnostih, izvedba delavnic s prostovoljci
skupinskega EVS-a na temo pomembnosti športa v vsakodnevnem življenju, pomoč pri pripravi
prostora za izvedbo 2 dnevnega festivala Generator, delavnice za otroke na MTS. Vodenje MTS.
SEPTEMBER 2018: Aktivno sodelovanje pri drugem dnevu festivala Generator, priprava igrišča za
odprto kuhinjo v sklopu festivala, pomoč koordinatorju projekta skupinski EVS pri organizaciji
delovnih skupin v času festivala in izvedba otroškega dela aktivnosti na Generatorju.
OKTOBER 2018: Sodelovanje na vseh sestankih za dogodek Halloween in prijava dogodka na
Občini Krško. Organizacija skupine, ki bo sodelovala pri pripravljanju in izvedbi dogodka.
Snemanje promocijskega videa za Halloween in promoviranje dogodka preko spletnih omrežij.
Izvedba Halloween-a.

SPLETNA POVEZAVA FINANCERJA: www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.

