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Podjetjem in obrtnikom
v regiji

ZADEVA :

POVABILO K SODELOVANJU V PROJEKTU

Spoštovani!

Zavod Bistra hiša, v sodelovanju s partnerji – Vas Megye és Szombathely Város
Regionális Vállalkozáfejlesztési Alapitványa, GZS - območno zbornico za Pomurje,
Območno obrtno zbornico Murska Sobota, Zavodom RS za zaposlovanje - OS Murska
Sobota, Ljudsko univerzo Murska Sobota in Razvojno agencijo Sinergija – izvaja
projekt DELO NA DALJAVO. Namen projekta je vzpodbujati uvajanje novih oblik
zaposlovanja v regiji, predvsem dela na daljavo in e-dela. Projekt sofinancirajo partnerji,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropska skupnost (program
PHARE, donacijska shema Maksimizacija človeških virov v obmejni regiji).
Naj na kratko povzamem glavne točke projekta. Preko projekta želimo partnerji uvajati
nove oblike dela v regiji, z namenom izboljšanja konkurenčne sposobnosti podjetij in
večje zaposlenosti v regiji. V ta namen smo pripravili naslednje aktivnosti, katerih končni
cilj bo večja seznanjenost podjetij in tudi iskalcev zaposlitve z novimi oblikami dela:
priprava strokovnih podlag, programov usposabljanja brezposelnih in svetovanj za
podjetja, preko katerih bodo tako podjetja kot iskalci zaposlitve dobili vsa potrebna
znanja za uvajanje in izvajanje novih oblik dela. Projekt je podrobneje predstavljen v
priloženi zloženki in na spletni strani www.bistrahisa.si.
Kakšne koristi prinaša projekt podjetjem in obrtnikom:
•

•

•

Obrtnik, podjetje oz. predstavnik podjetja se usposobi za uvajanje dela na
daljavo v podjetje, kar pomeni, da bo znal in poznal vse potrebne postopke in
informacije, ki jih podjetje oz. obrtnik potrebuje za zaposlovanje preko novih oblik
dela.
Preko projekta lahko obrtnik ali podjetje kandidata spozna in preizkusi ter preko
tega najbolje izkoristi njegove potenciale. Še več: podjetjem bomo omogočili, da
izrazijo svoja pričakovanja do kandidata, mi pa bomo poskusili najti ustreznega
kandidata, ki bo v kar največji meri odgovarjal vašim potrebam.
Podjetja bodo lahko koristila bazo podatkov v okviru projekta za iskanje primernih
kandidatov.
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•

Podjetjem in obrtnikom bomo svetovali pri izvedbi zaposlitev, kar pomeni, da vam
bodo na razpolago svetovalci, pripravljene bodo vzorčne pogodbe, ki vam jih
bomo pomagali tudi prilagoditi in pripraviti vam bomo pomagali nov ali popravljen
poslovni načrt, ki bo vključeval tudi podlage za merjenje uspešnosti zaposlenih
preko novih oblik dela.

Preko v okviru projekta vzpostavljenega servisa za delo na daljavo bodo rezultati
projekta in vse navedeno sicer na razpolago tudi po zaključku projekta, vendar za
obdobje po izvedbi projekta ne moremo zagotavljati popolne brezplačnosti usposabljanj,
svetovanj in informacij.
V izvajanje projekta nameravamo vključiti predvidoma 30 brezposelnih oseb, večino teh
z višjo ali visokošolsko izobrazbo, in 15 podjetij.
Vabimo vas torej, da izrazite interes za sodelovanje pri projektu, tako da izpolnite
priloženo prijavo.
Tudi če se ne želite vključiti v projekt neposredno, vas prosimo, da izpolnite priloženo
anketo in nam tako pomagate pri prilagoditvi tujih izkušenj podjetjem in obrtnikom v naši
regiji. Na ta način bodo naša svetovanja, usposabljanja in ostale informacije ter gradiva
še bolje prilagojeni tudi vam. Anketa je v elektronski obliki objavljena tudi na spletni
strani.
Če bi želeli podrobnejšo predstavitev projekta pri vas ali samo potrebujete dodatne
informacije, nas pokličite ali nam pošljite elektronsko sporočilo. Kontaktni osebi sta
Aleš Skalič (ales@ra-sinergija.si) in Mirjana Kouter (mirjana@ra-sinergija.si), oba sva
dosegljiva na telefonu 02 538 16 63.
Lep pozdrav,
Aleš Skalič
vodja projekta

P.S.
Ne pozabite poslati izpolnjene ankete na naš naslov: Bistra hiša, Martjanci 36, 9221 Martjanci.
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PARTNERJI V PROJEKTU:
•

Zavod Bistra hiša – Smart House Martjanci
BIST RA HIŠ A
SMART HOUSE
M A R T J A N C I
BZAVO
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•

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapitványa,
Vallalkozói Központ

•

Zavod RS za zaposlovanje, OS Murska Sobota

•

Ljudska univerza Murska Sobota

•

GZS – Območna zbornica za Pomurje

•

Območna obrtna zbornica Murska Sobota

•

Razvojna agencija Sinergija d.o.o.

ZAVO D - INSTITU TION

RA ZV OJN A AG ENC IJA
SINERGIJA
A
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