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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj letka isključiva je odgovornost Općine Marija Gorica

Edukativne radionice
projekta „Učenjem
do posla“
Radionica informatičke pismenosti namijenjena je dugotrajno nezaposlenim osobama, a usmjerena razvoju znanja i
vještina služenja računalom, internetom, e-poštom, MS Office-om. Radionica traje 140 sati, a uključuje priručnike, materijale i pribor potreban za pohađanje iste.
Radionica stranog jezika namijenjena je dugotrajno nezaposlenim mladim osobama. Usmjerena je stjecanju znanja
engleskog jezika u trajanju od 140 sati, a uključuje priručnike,
materijale i pribor potreban za pohađanje iste.

O PROJEKTU
Projekt „Biram novu priliku“ usmjeren je jačanju socijalne
uključenosti i povećanju zapošljivosti djece i mladih te starijih
osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo
sudjelovanje u društvu. Odgovara na problem dugotrajne nezaposlenosti na području Općine Marija Gorica.
Projekt je koncipiran u 3 elementa i provodi se 24 mj. Obuhvaća
provedbu 4 edukativne radionice, nabavu informatičke opreme i kombi vozila te promidžbu i vidljivost projekta.
Ciljna skupina projekta, odnosno osobe koje će sudjelovati u
edukativnim radionicama, su dugotrajno nezaposlene osobe:
15 djece i mladih i 15 osoba starijih od 54 godine. Istima će projekt doprinijeti kroz razvoj vještina, znanja, sposobnosti,
motiviranosti za uspješnu integraciju na tržište rada,
aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici
s osjećajem osobnog dostojanstva.
Projekt provodi Općina Marija Gorica, a partner na projektu
Udruga vinogradara i vinara Marijagoričkog kraja „TRSJE“.

Radionica – Poduzetničke priče namijenjena je dugotrajno
nezaposlenim mladim i starijim osobama. Usmjerena je interaktivnom razmjenjivanju poslovnih ideja, prenošenju iskustava i primjera dobre prakse, te rješavanju svih pitanja vezanih
za poduzetništvo, zapošljavanje i samozapošljavanje. Održava
se pod vodstvom trenera/voditelja, 4 uspješna poduzetnika i
pripadnika ciljne skupine u trajanju od 4 sata, a uključuje materijale potrebne za pohađanje radionice.
Praktična radionica namijenjena je dugotrajno nezaposlenim mladim i starijim osobama. Usmjerena je primjeni stečenih
znanja i razvoju vještina važnih pri traženju posla i zapošljavanju. Održava se u trajanju od 48 h tijekom 3 mjeseca i uključuje
materijale potrebne za pohađanje radionice.
Ako ste dugotrajno nezaposleni i želite steći nove
vještine, znanja i sposobnosti s ciljem lakše integracije
na tržište rada, prijavite se na besplatne edukativne
radionice! Radionice se provode u okviru projekta
„Biram novu priliku“ koji se sufinancira EU sredstvima
iz Europskog socijalnog fonda.
Kontakt: Općina Marija Gorica
Gorička 18/a
10299 Marija Gorica
www.marija-gorica.hr

