IZJAVA ZA MEDIJE, tiskovna konferenca z namenom
predstavitve rezultatov regijskega projekta
Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (PiMP), 6.9.2018
Projekt PiMP je eden bolj zaželenih izobraževalnih in zaposlitvenih projektov za
mlade v Posavju. Mladi (iskalci zaposlitve in brezposelni), stari do 29 let, so imeli
možnost vključitve v kvalitetne brezplačne izobraževalne delavnice, na trgu dela pa
se je zaposlilo 29 mladih udeležencev.
Izvajalec projekta: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, enota
Mladinski center Brežice.
Rezultati projekta PRILOŽNOSTI IN IZZIVI MLADIH V POSAVJU:
 2016 uspešna kandidatura na Javnem razpisu za spodbujanje aktivnega
državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016 – 2018 (ESS projekt);
 September 2016 – september 2018 izvedena izobraževanja za mlade v
starosti od 15 do 29 let, ki so brezposelni, končujejo šolanje in iščejo
zaposlitev;
 Zaposleni 2 oseb na projektu za obdobje 2 let;
 Načrtovani cilj zaposlitev mladih: 18 oseb, realiziranih 29 zaposlitev;
 Izvedena izobraževanja in delavnice s področij mladinskega dela, turizma,
marketinga, podjetništva, računalništva, tujih jezikov, digitalne komunikacije,
spoznavanje zelene sheme slovenskega turizma ipd. (več kot 400 ur) in
okrepljene kompetence mladih;
 Vključenih 50 mladih do 29 let v strokovna in brezplačna usposabljanja;
 Ustanovljena mladinska zadruga Unlimited potential (UP), z.b.o., so.p.,
delujoča kot socialno podjetje in Sklad za mlade.
S projektom PiMP smo na podlagi usposabljanja in kasneje zaposlovanja mladim do
29 let zagotovili:
 dostop do ekonomske in socialne varnosti ter jim tako omogočili pogoje za
lažje osamosvajanje,
 sledili načelom trajnostnega razvoja, načelom sodelovanja;
 omogočili znanja ter socialne veščine, ki so izboljšale zaposljivost ciljne
skupine v mladinskih organizacijah in tudi izven;
 prispevali k spodbujanju in razvijanju podjetniškega razmišljanja med mladimi;

 omogočili možnosti neformalnega izobraževanja na področju mladinskega
dela, turizma, ter povezali ciljno skupino z gospodarstvom iz lokalnega okolja.
Projektu se sicer zaključuje ESS financiranje, vendar projektni rezultati prinašajo
nadaljnje delo na področju omogočanja zaposlovanja mladih, usposabljanja mladih in
njihove aktivacije. V ta namen bo ustanovljena mladinska zadruga UNLIMITED
POTENTIAL (UP) s Skladom za mlade.
Namen zadruge UNLIMITED POTENTIAL:
 trajno spodbujati in razvijati socialno podjetništvo za mlade na področju
razvoja lokalnega gospodarstva, domače in umetnostne obrti, turizma, kulture,
zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja mladih za samostojen nastop na
trgu dela ter za razvoj njihovih podjetniških idej.
 skupen nastop za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov ter skupno
sodelovanje na javnih in drugih razpisih.
 ustanovljena je z nepridobitnim namenom trajnega opravljanja dejavnosti
socialnega podjetništva.
Namen sklada za mlade:
 za potrebe razvojnih in nepridobitnih dejavnosti mladih, ki imajo urejeno
prebivališče in dejansko prebivajo na območju občine Brežice, oziroma so
člani mladinske zadruge, in sicer zlasti za naslednje namene:
1. štipendiranje na področju poklicev, ki so deficitarni na območju občine Brežice;
2. spodbujanje, financiranje in subvencioniranje vključevanja v programe za
pridobitev mojstrskih nazivov na področju deficitarnih poklicev, za katere vpis v
redne izobraževalne programe ni možen;

3. spodbujanje in subvencioniranje mojstrov s področja deficitarnih dejavnosti za
usposabljanje vajencev s ciljem pridobitve mojstrskih nazivov zanje;
4. izobraževanje v obliki prirejanja delavnic, seminarjev, konferenc in drugih oblik
neformalnega in formalnega izobraževanja na področju socialnega
podjetništva, razvoja lokalnega gospodarstva, domače in umetnostne obrti,
turizma, kulture, podjetništva in zaposlovanja;
5. usposabljanje za samostojen nastop na trgu dela in podjetništva ter razvoj
podjetniških idej.
Uporabo sredstev Sklada za mlade v druge namene lahko odobri in sprejme le občni
zbor mladinske zadruge.
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