Edukacijski program „Važno je znati“
Poziv na prijavu za sudjelovanje u edukaciji „Jačanje profesionalnih
kompetencija za povećanje zapošljivosti“
Želite li osvjestiti vlastite potencijale i povećati radnu učinkovitost?
Želite učiniti promjenu i potaknuti razvoj u svojoj zajednici?
Pozivamo Vas da se do 31. kolovoza 2015. prijavite na edukaciju „Jačanje
profesionalnih kompetencija za povećanje zapošljivosti“ gdje ćete imati priliku steći
vještine i znanja koja će vam pomoći da se lakše zaposlite na današnjem tržištu rada.
Aktivnosti vode iskusne voditeljice iz udruge Igra: Nikolina Vodanović i Ana Preveden.
Želja nam je da:
 osvijestite vlastite prepreke i potencijale vezane uz uspješniju potragu za poslom;
 razvijate vještine potrebne za uspješnije predstavljanje poslodavcima
 unaprjeđujete specifične kompetencije koje povećavaju radnu učinkovitost; proaktivnost,
inovativnost, fleksibilnost i radnu samoefikasnost
 informirate se o različitim alternativnim mehanizmima zapošljavanja i samozapošljavanja;
 naučite kako napisati projekt; vještina koja se na današnjem tržištu rada u RH sve više
ističe kao potrebita i samim time su pojedinci koji usvajaju takvu vještinu zapošljiviji.

Tko se sve može prijaviti?
 Nezaposlene osobe (18-29 godina) koje trenutno nisu u sustavu obrazovanja i
osposobljavanja.
 S prebivalištem na području RH, a dolaze iz bilo kojeg dijela RH.
 Završeni studenti društveno-humanističkog usmjerenja.
Broj sudionika je ograničen, a obuhvatit će najviše 10 mladih nezaposlenih završenih
studenata društveno-humanističkog usmjerenja.
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Što kažu sudionici koji su prošli edukaciju?
"Ovu edukaciju smatram vrlo vrijednim iskustvom jer sam u ugodnoj atmosferi kroz nju
bolje osvijestila osobne prepreke i na koji način me one sprečavaju u pronalaženju posla te
sam stekla razne vještine kojima se mogu poslužiti kako bih riješila te prepreke. Također,
dobila sam mnoge informacije o tome na koji način se što bolje mogu predstaviti svojim
poslodavcima što sam i usavršila kroz razne vježbe koje su provođene na edukaciji te na
individualnom job coachingu. Posebno korisnim bih istaknula 3. modul edukacije koji je
usmjeren na pisanje projekta kroz što sam stekla više znanja i vještina pri pisanju i
provođenju projekta."
Petra M.

“Ovo je prva edukacija s ciljem povećanja zapošljivosti na kojoj sam bila nakon koje se zaista i
osjećam zapošljivije i spremnije za svijet rada. Postalo mi je jasnije što žele poslodavci, osvijestila
sam neke stvari koje znam i mogu kao i one na kojima bih mogla poraditi, jasnije mi je što želim od
svog zaposlenja i općenito su mi se proširili i otvorili vidici oko mogućnosti u svijetu rada.
Jasnije mi je kako se prezentirati poslodavcu i općenito se osjećam sigurnije u sebe na
profesionalnom planu.
Edukacija mi je vratila osjećaj da je moje zaposlenje u mojim rukama, a time i optimizam i nadu.
Voditeljice su jako stručne, pune strpljenja i podrške, i individualno su se posvetile svakome od
polaznika. Sve čemu su nas podučavale ima dodatnu težinu jer pričaju iz vlastitih iskustava. Sve u
svemu odlično iskustvo, za svaku pohvalu!”
Lada B.

"Ova edukacija obuhvaća sve relevante teme za mlade nezaposlene osobe
pomagačkih struka te uz interaktivne radionice i predavanja omogućava
usvajanje dodatnih vještina i znanja za lakše zapošljavanje.
Uz to na predavanjima vlada odlična atmosfera za što su zaslužne vesele i
educirane voditeljice."
Barbara R.
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Sudionici koji zadovolje uvjete prijave bit će o tome obaviješteni od 01.09. do 03.09.2015. te
nakon toga dobiti informacije o nadolazećim aktivnostima, prema sljedećem okvirnom
rasporedu:

AKTIVNOSTI
1. modul edukacije
2. modul edukacije
3. modul edukacije
Individualno savjetovanje –
vođenje u traženju posla (4
susreta), mentorstvo i
podrška u aktivaciji u svojoj
lokalnoj zajednici.

TRAJANJE
AKTIVNOSTI
2-3 dana
2-3 dana
2-3 dana
prema potrebama polaznika
(2 susreta)

VRIJEME
PROVEDBE
edukacija (tijekom
rujna)

individualno
savjetovanje
(listopad)

Najčešće postavljano pitanje:
Što ako se u tijeku edukacije zaposlim i ne stignem sudjelovati u svim aktivnostima projekta?
Cilj ove edukacije je povećanje zapošljivosti, stoga bi nam bilo izuzetno drago da se što prije zaposlite i to ni u
kom slučaju ne ometa ciljeve ove edukacije.

Kako se prijaviti za sudjelovanje?
Na e-mail adresu: nikolina.vodanovic@udrugaigra.hr, do 31.kolovoza.2015., pošaljite:
.
 Ispunjeni obrazac za prijavu (možete ga pronaći na www.udrugaigra.hr.)
Sudionicima će svi troškovi edukacije, smještaja i prijevoza za sudjelovanje biti pokriveni od
strane organizatora.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz projekt i proces prijave, pišite nam na e-mail
nikolina.vodanovic@udrugaigra.hr.

Ova aktivnost je dio projekta „Važno je znati – za mlade“, kojeg udruga „Igra“, u partnerstvu sa CZSS Zagreb i
suradnji sa HZZ-om provodi. Opći je cilj projekta povećati šanse mladih nezaposlenih osoba, koji nisu u sustavu
obrazovanja i osposobljavanja, za izlazak na tržište rada. Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne
politike i mladih RH i Grada Zagreba.
_____________________________________________________
UDRUGA IGRA
SVETI DUH 55, ZAGREB, HRVATSKA
TEL: 00 385 1 37 04 537 FAX: 00 385 1 7890 613

E-MAIL: udruga.igra@udrugaigra.hr

WEB PAGE: www.udrugaigra.hr

