Projekt »EURIBOR: Promoviranje trajnostnih dejavnosti za krepitev ranljivih skupin
mladih žensk« je namenjen ženskam, starim od 15 do 29 let, ki niso zaposlene, ne
študirajo in se ne usposabljajo (t. i. skupina NEET), so ogrožene: dolgotrajno
brezposelne, migrantke ali pripadnice manjšin, živijo v majhnih krajih ali na
podeželju in so matere s številnimi družinskimi obveznostmi.
S transnacionalnim in regijskim sodelovanjem projektnih partnerjev z relevantnimi
lokalnimi zainteresiranimi sodelavci bo EURIBOR s pomočjo programov za
zaposlovanje in s pomočjo strokovnega usposabljanja, tečaji in programi
izobraževanj, tudi podjetništva, dopolnjenimi z mentorstvom, pospešil zaposlovanje
mladih žensk, povečal število žensk, ki bodo socialno vključene, in izboljšal
transnacionalno sodelovanje, povezano s trgom dela.

CILJNA SKUPINA PROGRAMA:
–

Mlade ženske, stare od 15 do 29 let.

–

Brezposelne oziroma z malo delovnih izkušenj.

–

Živijo na podeželju oziroma v manjših krajih.

–

So v ranljivem položaju, manjšina oziroma z migrantskim ozadjem.

–

Matere in ženske s kakršnimikoli družinskimi obveznostmi.

–

Ženske, ki so socialno izključene.

–

Se spoprijemajo z ovirami pri vključevanju v civilno družbo ali delovno
okolje.

VSEBINA PROJEKTA:
–

Ustrezna pomoč pri iskanju zaposlitve (seznanitev z možnostmi zaposlitve,
pisanje življenjepisa, priprave na razgovore, odpiranje komunikacijskih
kanalov z delodajalci ipd.).

–

Pomoč pri reševanju administracijskih in drugih ovir (tudi jezikovnih,
kulturnih), ki onemogočajo dostop do trga dela.

–

Vključevanje v izobraževanja in usposabljanja (tudi s spletnimi tečaji), kjer
bodo na trgu dela potrebna tako splošna izobraževanja kakor tudi
poglobljena izobraževanja.

–

Podjetniški programi, kjer bodo izobraževanja dopolnjena z mentorstvom
in pomočjo za zagon podjetja. Pet udeleženk bo deležnih tudi finančne in
prostorske pomoči za zagon podjetja.

CILJI PROJEKTA:
–

Izboljšati zaposljivost.

–

Povečati socialno integracijo v regionalnem okolju.

–

Zmanjšati socialno ogroženost t. i. skupine NEET.

–

Izboljšati transnacionalno sodelovanje, povezano s trgom dela.

–

Povečati izobrazbeno strukturo, strokovno znanje in računalniško
pismenost.

–

Izboljšati poznavanje jezika in kulturnega okolja.

PARTNERSKI KONZORCIJ:
-

Formac Limited Company limited joint-stock partnership – Poland

-

Nationwide Convent of Employment Agencies - OKAP – Poland

-

Active Europe Region - Reattiva – Italy

-

Agency for Regional and Economic Development - ARIR – Bulgaria

-

Bulgarian German Center for Vocational Traning - DP BGCPO – Bulgaria

-

HERMES Corporation LTD – Malta

-

Institute of the Brothers of the Christian Schools – La Salle – Spain

-

Vocational Center Obala - PCO – Slovenia

-

Austrian Young Workers Movement - OJAB – Austria

-

Training Center of theSaxon economy – BSW – Germany

ŽELITE BITI DEL PROJEKTA?
PRIJAVITE SE:
PCO – Poklicni center Obala, Ulica IX korpusa 24A, 6310 Izola
Tel: 058 2 53 126 // 041 405 811 mail: info@pco.si

