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VABILO MLADIM ZA UDELEŽBO NA DOGODKU PROJEKTA 

»ZAPOSLIMO SE DOMA« 
 
V življenjih mladih, na poti odraščanja in osamosvajanja ima zaposlitev pomembno vlogo. V trenutni neugodni 

gospodarski situaciji, kjer je zelo malo možnosti za zaposlitev, je ključnega pomena samozaposlovanje in 

podjetništvo.  

Dogodek je zamišljen, kot dialog med mladimi in odločevalci, kot platforma, ki nudi bazo podatkov o tem, kakšne so 

realne možnosti v svojem kraju in v Pomurju za samozaposlovanje in delo kot samozaposlen. Hkrati je projekt 

priložnost za mlade, da razvijate in prispevate svoje izkušnje, ideje in mnenja, ter postavite vprašanja o stvareh, ki 

vas zanimajo. S svojo udeležbo boš aktivno sodeloval/a pri nastajanju predlogov in ukrepov za krepitev 

samozaposlovanja in podjetništva. 

 

Dogodek se bo odvijal en dan, 23. 11. 2012 od 9:00 do 17:00, v učilnici Doma kulture Gornja Radgona. 
Vabljeni mladi, predvsem tisti, ki ste zaključili z izobraževanjem in iščete zaposlitev oz. se hočete samozaposliti. 
Udeležba je brezplačna, svojo prisotnost sporočite na: 

 info@msgr.si ali po telefonu 041 306 906 do srede 21. 11. 2012. 
 

PROGRAM LOKALNEGA DOGODKA: 
Dopoldan: 
08:30 – 9:00 Prihod udeležencev 
9:00   predstavitev projekta – uvod v projekt 
09:30 Razdelitev primera zaposlitvenega problema, podaja navodil, razdelitev v skupine 
10:00 Delo po skupinah (iskanje rešitev problema zaposlovanja, podajanje predlogov za samozaposlitev, zapis 

ukrepov s področja samozaposlovanja za razpravo na okrogli mizi, iskanje rešitev in samozaposlitvene ideje) 
12:30  Kosilo 
 

Popoldan: 
14:00 Prihod odločevalcev: županov UE Gor. Radgona, predstavnikov obrtne zbornice, podjetnikov, 

lokalnih gospodarstvenikov, razvojne agencije 
14:15  Predstavitev dopoldanskega dela, ukrepov s strani udeležencev 
15:00 Okrogla miza o tematiki projekta in predstavljenih ukrepih rešitve zaposlitvenega problema z 

razpravo 
 
Vabljeni mladi in lep mladinski pozdrav. 

Mladinski svet Gornja Radgona 

     
 

Izvedba aktivnosti je del regijskega projekta »Zaposlim se doma«, ki poteka v sodelovanju treh partneric, Mladinskega sveta Lendava, Mladinskega sveta 
Gornja Radgona in Društva iniciative mladih Beltinci. Projekt se izvaja od oktobra 2012 do februarja 2013 in je del evropskega programa Mladi v akciji, akcija 

5.1 – Srečanje mladih in odgovornih za mladinsko politiko. 
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