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MLADI IN ZAPOSLOVANJE  
NA KOROŠKEM

VII. Letna konferenca koroških NVO



Tokrat smo v sodelovanju z RRA Koroška za vas pripravili sklop 
predstavitev novih informacij na področju zaposlovanja 
mladih v koroški regiji.

četrtek, 25.5.2017, Mala dvorana Špic D 

Program:

10.45  Sprejem in druženje

11.00  Otvoritev VII. letne konference NVO
           - pozdrav predstavnika KOROCIVa
           - pozdrav predstavnika Ministrstva za javno upravo, 
   služba za NVO

11.20  Možnosti za mlade na trgu dela, 
 - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ga. Jasmina Uršič

11.35  Predstavitev ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
 - finančne spodbude pri zaposlovanju mladih, 
   ZRSZ, ga. Bernarda Vošner Kamenik

12.00  Odmor za kavo in prigrizek

12.15  Podporni mehanizmi v regiji, 
 - Regionalna Razvojna Agencija Koroške

12.35  Vzvodi in aktivnosti GZS pri zaposlovanju mladih, 
 - direktorica Aleksandra Gradišnik

12.50  Razprava



Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. 

prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 

prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju 

izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek 

sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični 

cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

KOROCIVIS
net

V okviru Koroškega regionjalnega stičišča NVO - KOROCIV smo vzpostavili čezsektorsko 
projektno partnerstvo, ki je s svojim projektom uspešno kandidiralo in pridobilo sredstva na 
razpisu LAS MD.
 
Projekt „Daj mi priložnost, da (so)delujem“ že v svojem imenu zajema glavni cilj - vključiti 
otroke, mlade, ženske in starejše, da participirajo v družbi in se prek dejavnosti, ki jih bo 
ponudil projekt, srečajo ter ustvarijo socialno mrežo. S povezovanjem kulturnih, 
izobraževalnih ter športnih institucij med društvi, različnimi socialnimi skupinami in različnimi 
generacijami bomo ustvarili nova inovativna partnerstva.

PROJEKTNI PARTNERJI: KMKC Kompleks, NK Peca, NK Fužinar, Zavod PETIDA, KD Leše, 
Boštjan gorenšek s.p., Spletna agencija Si-TEAM, KD Drugi zvoki, Občina Črna na Koroškem, 
Občina Ravne na Koroškem.



Izdajatelj: Zveza športnih društev Ravne na Koroškem - Koroško regionalno stičišče 
NVO - KOROCIV.SI | Naklada: 500 izvodov |  

Tisk: Jasko Kambur s.p.

1.     Klub koroških študentov

2.      KMKC Kompleks

3.      KD Drugi zvoki

4.      NK Fužinar

5.      KD Mohorjan

6.      KUL Ludek

7.      KID Radovednež

8.      Društvo invalidov Mežiške doline

9.      Društvo diabetikov Mežiške doline

10.    Društvo Povojček, društvo za zdravilne rastline, naravo in   
 kakovost življenja 

11.   Koronarni klub Mežiške doline

12.   Zavod Petida

13.   KD Leše 

14. NK Peca
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