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4. Finančna trajnost LABEL sistema 8

5. Promocija in ustvarjanje blagovne znamke eDigiStars LABEL 9

Priloge  12

Priloga 1. Oblika in barve logotipa 12

Orodje LABEL

Vsebina

Uvod

Uvod

POWERYOU
orodje

CAMPUS
orodje

LABEL
orodje

Digitalna pismenost prinaša nešteto koristi za naše osebno in poklicno življenje. 
Na žalost imajo ljudje brez osnov digitalne pismenosti, zlasti starejša generacija 
(50+), težave pri uporabi novih tehnologij, zato so pogosto prikrajšani za 
priložnosti, ki jih prinaša digitalni svet.

Zato smo tukaj mi – 19 partnerjev iz 8 držav (Madžarska, Avstrija, Bosna in 
Hercegovina, Bolgarija, C�eška, Romunija, Slovenija, Ukrajina), ki sodelujemo v 
projektu eDigiStars, so�inanciranem iz transnacionalnega programa za 
Podonavje.

Dobrodošli na potovanju skozi eDigiStars in izvedeli boste več o tem, kako se 
spoprijeti s tremi pogostimi vprašanji Podonavske makroregije:
· Pomanjkanje usposobljene delovne sile na področju digitalnih tehnologij;
· Staranje prebivalstva in težave pri zaposlovanju;
· Nižja konkurenčnost celotne Podonavske regije.

Rešitev se skriva v inovativnem ekosistemu eDigiStars, ki temelji na treh orodjih:

· POWERYOU orodje – kako pristopiti k starejšim in jih prepričati, da lahko 
pridobijo digitalne veščine in okrepijo svoje digitalne podjetniške 
sposobnosti;

· CAMPUS orodje – kako prilagoditi tečaje in usposabljanja potrebam starejših;
· LABEL orodje	–	kako zgraditi zaupanje delodajalcev  v sposobnosti starejših.

Vsa orodja so bila razvita v strokovnem sodelovanju z organizacijami za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje odraslih, uradov za delo, nevladnih organizacij, 
lokalnih oblasti, gospodarskih zbornic, organizacij za industrijo in gospodarski 
razvoj ter prikrajšanih ciljnih skupin.

Razvita orodja bodo testirana in prilagojena v skladu s povratnimi 
informacijami. Začeli bomo z orodjem POWERYOU in usposabljali zaposlene v 
uradih za delo ali nevladnih organizacijah, namenjenih starejšim, kako zgraditi 
pozitiven odnos do starejših, kako vključiti in motivirati starejše. Na vsakem 
območju bomo izbrali enega ponudnika izobraževanja, ki bo na podlagi orodja 
CAMPUS prilagodil enega izmed obstoječih tečajev usposabljanja. Nato bo do 
konca pilotne izvedbe orodja POWERYOU tečaj izveden z udeležbo 40 
brezposelnih starejših izbranih na določenem območju (skupaj 320 oseb).  Poleg 
tega je treba starejšim omogočiti pridobitev certi�ikata in krepiti zaupanje 
delodajalcev s pilotnim uvajanjem orodja LABEL. Orodje LABEL cilja na akterje, 
ki intenzivno sodelujejo z industrijo ali jo zastopajo, npr. gospodarske zbornice, 
industrijska združenja in druge institucije, ki podpirajo podjetništvo. S pomočjo 
tega orodja bo doseženo dvoje: prvič, certi�ikati za udeležence eDigiStars bodo 
široko priznani in drugič, vzpostavilo se bo zaupanje v (pre)kvali�icirano ciljno 
skupino 50+ (skupaj 120 oseb), da lahko le-ta pomembno prispeva v 
digitaliziranem delovnem okolju.

Trdno verjamemo, da boste orodja eDigiStars prepoznali kot uporabna in kot 
enega ključnih elementov v procesu spreminjanja možnosti starejših s krepitvijo 
digitalnih podjetniških sposobnosti.

Z� elimo vam prijetno potovanje skozi  eDigiStars za opolnomočenje generacije 
50+ za svetlejšo prihodnost.
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Kaj	je	potrebno	za	trajnostni	certi�ikat?

Korak	1:

Orodje LABEL

1.	Razvoj	LABEL

Projekt eDigiStars cilja na razvoj treh inovativnih orodji: POVERYOU orodje, 
CAMPUS orodje in LABEL orodje. LABEL orodje bo delovalo kot vodilo za 
projektne partnerje:

Kako	nastaviti	eDigiStar	LABEL	sistem	v	vsakem	teritoriju?

Partnerji projekta smo razvili LABEL orodje skozi intenzivne skupinske 
delavnice, osredotočene na različne vidike, ki opredeljujejo znamko eDigiStar 
LABEL. Zelo zgodaj je bilo jasno, da sta orodji CAMPUS in LABEL zelo tesno 
povezani. Z namenom, da opredelimo raven ciljnih kompetenc, moramo vedeti, 
katere sposobnosti in kompetence so razvite speci�ično znotraj eDigiStars 
CAMPUS programa usposabljanja. Partnerji smo sprejeli skupno odločitev, da naj 
eDigiStars LABEL cilja na vsaj vmesno raven kompetence. LABEL ni osredotočen 
na začetne kompetence. Od udeležencev se pričakuje vsaj osnovne digitalne 
spretnosti, na katerih lahko gradimo eDigiStars program. eDigiStars LABEL bo 
tako deloval kot dokaz njihovih pridobljenih sposobnosti na višjih ravneh.

Končno skupno odločitev glede stopnje usposobljenosti za eDigiStars je 
partnerstvo osnovalo na podlagi , ki je The Digital Competence Framework 2.0
bilo podrobno analizirano v procesu priprave orodja LABEL.

Vrednost LABEL orodja je odvisna od tega, kako močno bomo gradili na potrebah 
delodajalcev med vzpostavitvijo in uporabo POWERYOU in CAMPUS orodja. Kar  
je dragoceno za delodajalce, bo vredno tudi za brezposelne.

Učenje	v	okviru	projekta:

Proces in izvajanje akreditacij za neodvisne in prepoznane certi�ikate ni 
izvedljivo znotraj okvirjev tega projekta. Iz tega razloga je potrebno tesno 
sodelovanje z visoko-kvali�iciranimi izobraževalnimi partnerji, ki so že visoko 
prepoznavni znotraj industrije in so na trgu vsakega teritorija. 

Kot je navedeno v uvodu, bo to orodje revidirano po izvedbi pilotnih aktivnosti. 
Vsa nadaljnja spoznanja bodo vključena v LABEL orodje in bodo služila kot 
izhodišče za nadaljnje izboljšave orodja.

Kako	nastaviti	
eDigiStar	

LABEL	sistem	
v	vsakem	
teritoriju?

2.	Trajnostni	sistem	LABEL

To poglavje deluje le kot vodilo. Teritorialne razlike in posebnosti morajo biti 
temu primerno upoštevane in orodje mora biti temu primerno prilagojeno 
speci�ičnim nacionalnim zahtevam (tj. �inanciranje, iskanje pravega izvajalca, 
itd.).

Izberite področje usposabljanja (glej CAMPUS za 
podrobnosti) glede na potrebe trga na vašem teritoriju.

Izberite izvajalca usposabljanja, ki mu zaupate in ki je 
dobro prepoznan v poslovnem svetu.

eDigiStars certi�ikati naj bodo izdani s strani prepoznanih 
institucij, tiste, ki že ponujajo uveljavljene certi�ikate.

Iščite sodelovanje z uradi za delo, gospodarskimi 
zbornicami, predstavniki industrije, sindikatov in članov 
svetovalne skupine.

Zagotovite trajnostno �inanciranje.

Uporabljajte razvit eDigiStars logotip.

Nadalje, je pomembna visoka transparentnost in tesno sodelovanje z ostalimi 
orodji. V splošnem potrebujemo dosledno in razumljivo strukturo vseh orodji. 
Kot navajamo v Koraku 3, je ključno, da naše aktivnosti koordiniramo tesno 
skupaj z lokalnimi uradi za delo. Za urade za delo je zelo pomembno, da se 
podučijo o potrebah in priložnostih zaposlenih, da lahko delodajalci to vzamejo v 
zakup, ko se odločajo o zaposlenih.

Poleg tega morajo biti upoštevane speci�ikacije vsake države in eDigiStars LABEL 
temu primerno izveden, saj lahko predstavimo le splošna navodila. Zaželeno je, 
da se razvije metoda, ki zagotavlja, da certi�ikati odražajo praktično znanje in 
znanje na osnovi projekta. Končna odgovornost povezana s tem je v rokah 
izbranih izobraževalnih institucij (glej poglavje 3). Ne glede na to,  je močno 
priporočeno, da izobraževalne institucije zagotovijo ocenjevanje kompetenc 
skladno z , da zagotovijo trajnost in The Digital Competence Framework 2.0
prilagojenost skupnemu okvirju.

Teritorialne razlike se lahko dodajo tudi po prvi pilotni izvedbi, kot spoznanja 
tekom projekta. Za pilotno usposabljanje je za projektne partnerje pomembno, da 
sledijo korakom in ustvarijo sistem, ki deluje za speci�ičen teritorij. Vsa spoznanja 
pridobljena znotraj pilotne izvedbe morajo biti dokumentirana in služijo kot 
izhodišče za izboljšanje LABEL orodja v kasnejših fazah projekta.

Korak	2:

Korak	3:

Korak	4:

Korak	5:

Korak	6:

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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3.	Kriterij	kakovosti	za	LABEL

Poudariti želimo, da se naša projektna orodja sklicujejo na Digital Competence 
Framework 2.0 EU. Digital Competence Framework  je bil podrobno analiziran s 
strani delovnih skupin LABEL in CAMPUS in skupna evalvacija prispevkov 
vsakega teritorija je pokazala, da moramo v povprečju ciljati na vmesno raven 
znotraj eDigiStars projekta (raven 3 ali 4 Digital Competence Framework). Glede 
na različne teritorialne pogoje in zahteve, ni mogoče zastaviti splošne stopnje za 
vse teritorije za začetek eDigiStars usposabljanja ali za doseganje eDigiStars 
certi�ikata.

Zelo pomembno je upoštevati, da je ključnega pomena posvečati pozornost na 
visokokvalitetne kriterije, ko izbiramo izobraževalne institucije in tečaje, z 
namenom doseganja dobre prepoznavnosti v industriji. Pomembno je zagotoviti, 
da so oboji, izbrani tečaji in program certi�iciranja prilagojeni potrebam ciljne 
skupine 50+, kot je opredeljeno v POWERYOU orodju. Na tržišču obstajajo mnoga 
digitalna usposabljanja, ampak niso speci�ično prilagojena potrebam generacije 
50+.

Naslednji koraki bodo projektnim partnerjem pomagali zagotoviti 
visokokvalitetno izvedbo eDigiStars LABEL v svojem teritoriju.

Kaj	je	potrebno	za	visokokvalitetni	certi�ikat?

Izberite digitalno predmetno področje, ki ga zahteva industrija. Korak	1:

Korak	2:

Korak	3:

Korak	4:

Korak	5:

De�inirajte minimalne zahteve za vstopno raven – pomembno za izbiro 
udeležencev ali potencialnih vstopnih testov.

De�inirajte minimalne zahteve za ciljno stopnjo potrebno za certi�ikat in 
potencialni zaključni izpit.

Prilagodite usposabljanje glede na ciljno skupino 50+ in hkrati vzdržujte 
visokokvaliteten kriterij.

Prilagodite obstoječe certi�ikate glede na eDigiStars zahteve.

Kvaliteta procesa certi�iciranja bo zelo odvisna od izbire izvajalcev usposabljanja, 
zato je zelo pomembno iskati in izbrati dobro uveljavljene izvajalce. Metodologija 
certi�iciranja je odgovornost izvajalca usposabljanja. C�e je le mogoče, naj 
ocenjevanje za certi�ikat ne bo izvedeno kot šolski test, ampak bolj praktično 
naravnano npr. vključuje praktično nalogo in /ali simulacijo delovnega mesta.

Da bi pomagali projektnim partnerjem najti primerne izvajalce usposabljanja, ki 
so usklajeni s standardi kriterijev kvalitete glede certi�ikatov, smo dodali 
naslednje splošne opise. Ti delujejo kot opomnik, na kaj naj bomo pozorni,  ko 
izdajamo certi�ikate.

ź Veljavnost

ź Zanesljivost

ź Nepristranskost,	objektivnost	in	poštenost

ź Kognitivni	obseg

ź Primernost	za	ocenjevalne	namene

ź Primerljivost	in	enačenje

ź Ravnovesje

ź Speci�ičnost

ź Praktičnost

ź Uporabnost

ź Transparentnost

Veljavnost je kvaliteta načina kako ocene interpretirati in uporabiti; ni kvaliteta 
ocenjevanja samega. Zagotavlja, da se test  povezuje z vsebino tečaja – 
pridobljeno znanje, sposobnosti in procesi.

Temeljni pomen zanesljivosti je, da je rezultat testa, ki ga testiranec doseže na 
ocenjevanju v bistvu enak pod različnimi pogoji.

To pomeni, da ocenjevalna odločitev ni pod vplivom kontekstualne odvisnosti, 
kulture ali pristranskosti ocenjevalca.

To pomeni, da ocenjevalna odločitev ni pod vplivom kontekstualne odvisnosti, 
kulture ali pristranskosti ocenjevalca.

Zagotavljanje, da namen ocenjevalnega orodja ustreza uporabi za katero je bilo 
namenjeno. Povezano s kriterijem o praktičnosti in uporabnosti.

C�e uporabljamo oceno uspešnosti za izdelavo primerjav med programi in stanji, 
morajo biti te ocene same po sebi primerljive.

Ravnovesje je test med različnimi sposobnostmi, ki jih zagotavlja usposabljanje.

Test naj bo osredotočen na speci�ičnost, ki jo zagotavlja usposabljanje.

Poudarek na praktičnem delu usposabljanja in njegovi povezanosti s 
sposobnostmi potrebnimi za bodoče delo.

Poudarek na uporabni strani usposabljanja in njegovo povezanosti s trenutnimi 
službami na trgu dela.

Pristop k ocenjevanju, uporabljene metode in orodja, kontekst, časovni razpored 
in uporabljeni kriteriji, kot tudi implikacije rezultatov (npr. glede ocen ali 
odločitev opravil/ne opravil) morajo biti znane vsem osebam vključenim v 
ocenjevanje (in še posebej udeležencem).

Potrebno je poudariti vlogo mentorjev, ki spremljajo eDigiStars proces. Ti igrajo 
pomembno vlogo v motiviranju  ciljne skupine 50+, da sodelujejo v digitalnem 
usposabljanju, pa tudi pri končnem certi�iciranju. To so člani  ciljne skupine 50+, 
ki so že uspešni v svojih karierah s pomočjo digitalnega usposabljanja in 
predstavljajo pozitivne primere. Ti lahko aktivno spremljajo proces ali pa so 
uporabljeni kot »uspešne zgodbe« s strani izvajalcev.

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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4.	Finančna	trajnost	LABEL	sistema

Kaj	je	potrebno	za	trajnostno	�inanciranje?

Tema, ki smo jo na kratko naslovili, je �inanciranje eDigiStars sistema in LABEL po 
koncu trajanja projekta. Kot kaže sledeča tabela, so bile ideje med partnerji zelo 
raznolike, zato bodo morali vsi partnerji navezati tesna zavezništva z 
organizacijami znotraj njihovega teritorija v naslednjih korakih razvoja 
eDigiStars LABEL.

Korak	1:

Korak	2:

Korak	3:

Raziščite kakšne so možnosti �inanciranja v vašem teritoriju.

Navežite stik z ustreznimi interesnimi skupinami in promovirajte eDigiStars.

Izberite optimalen trajnosten �inančni sistem v izbranem teritoriju (morda 
kombinirano z že obstoječimi �inančnimi možnostmi).

Poleg naštetih možnosti, lahko kot �inančni podpornik obstaja pokrovitelj ali 
sponzor. Pomembno je vključiti oblikovalce politik in odločevalce, kot tudi 
svetovalno skupino na čim širši ravni. Poleg tega je priporočljivo vključevati 
podjetja, da podpiramo usposabljanja od katerih bodo imeli koristi njihovi 
zaposleni.

Zaželeno bi bilo vzpostaviti alumni klub tečajnikov, zaposlovalcev in podjetnikov 
za zagotovitev prenosa znanja in izkušenj za nadaljnji razvoj eDigiStars sistema v 
prihodnje.

Nacionalna
sredstva

Evropska
sredstva

Sredstva	
uradnih

organizacij

Samo-
�inanciranje

Financiranje	s	
strani	

delodajalcev

Ostale	
kreatovne	
možnosti

Evropska nepovratna 
sredstva speci�ično 

ciljana na prikrajšane 
osebe (nor. ženske, 

osebe starejše od 50 
let, matere z malimi 

otroki, ostali 
posamezniki manjšin 

itd.).

Evropski skladi (še 
posebej znotraj 

projektov).

Nacionalna sredstva 
(državni proračun) 

speci�ično ciljana na 
brezposelne.

Nacionalna/regijska 
sredstva (npr. »Arbeit 

Menschen Digital« 
Gornjeavstrijske 

Delavske zbornice in 
Zveznega ministrstva 

za izobraževanje, 
znanost in 

raziskovanje).

Financiranje s strani 
Zveznega ministrstva 

za digitalne in 
ekonomske zadeve in 

Fit4Internet 
(združenje za večanje 

digitalnih kompetenc v 
Avstriji).

Finančna podpora 
domačih in tujih 

donatorjev (sredstva 
ali privatni 
donatorji?).

Sredstva iz nacionalno 
prepoznanih 

organizacij (podjetja 
in industrija, veje in 
sektorji organizacij, 

delodajalci itd.).

Financiranje s strani 
Zavoda za 

zaposlovanje za 
izobraževalne tečaje s 

ciljno skupino 45+.

Samo-�inanciranje

Plačano s strani 
udeležencev.

Samoplačniško 
(šolnine + vsi ostali 

povezani stroški kot je 
potovanje, bivanje 

itd.).

Plačano s strani 
delodajalcev 

(pokrivanje dela ali 
celotnih stroškov 
usposabljanja) + 

pogodba o tem, da 
ostanejo na enakem 
delovnem mestu še 

nekaj časa.

Plačano s strani 
delodajalcev, ki bodo 

kandidate zaposlili po 
usposabljanju.

Sodelovanje s podjetji, 
ki iščejo zaposlene na 
določenih področjih in 

bi pokrili del 
�inanciranja 

usposabljanja. 
Potencialno bi 

bremenili zaposlenega 
skozi mesečno plačo 

po zaposlitvi.

Zbiranje sredstev.

Sodelovanje z bankami 
ali mikrokreditnimi 

organizacijami 
(odplačila na mesečni 
ravni glede na plačo).

Vzajemni model 
učenja (uspešno 

usposobljeni 
udeleženci predajo 

svoje znanje ostalim).

5.	Promocija	in	ustvarjanje
blagovne	znamke	LABEL

To poglavje se nanaša na temo Kako	 graditi	 zaupanje	 skozi	 ustvarjanje	
ozaveščanja	 in	 promocijske	 aktivnosti	 blagovne	 znamke? in zagotavlja 
partnerjem praktične primere kako to doseči.

Glede uspešnega označevanja (ang. labelling) in široke prepoznavnosti 
certi�ikata, predstavljamo nekaj ključnih	faktorjev	za	eDigiStars	LABEL:

ź Zagotavljanje ustreznega usposabljanja in certi�iciranja udeležencev, ki gresta 
z roko v roki.

ź C� lani Svetovalne skupine so pomembni pri vseh aktivnostih eDigiStars, tudi v 
LABEL, zlasti pri  širjenju  prepoznavnosti LABEL.

ź Izkoristite podporo Zavoda za zaposlovanje, gospodarskih zbornic in industrij 
v regiji pri izbiri podjetij.

ź Najdite prave izvajalce usposabljanj v sodelovanju projektnih partnerjev, da 
zagotovite LABEL certi�ikate in dodano vrednost eDigiStars sistemu.

ź Poiščite podjetja, da zagotovite pripravništva in praktične izkušnje za starejše 
delavce po certi�iciranju (to naj bo zagotovljeno pred usposabljanjem za 
motivacijo starejših in tudi ostalih podjetij, da se pridružijo usposabljanju).

ź Izvedite učinkovito marketinško strategijo s promocijo uspešnih udeležencev, 
ki so na koncu usposabljanja pridobili eDigiStars certi�ikat in na podlagi tega 
napredovali.

Pomembno je, da vključimo partnerje iz privatnega sektorja v promocijo 
programa, uporabimo tesne osebne kontakte z osebami, ki so lahko mentorji 
programa. Za doseganje velike pozornosti, moramo izvesti obsežno marketinško 
kampanjo s predstavitvijo LABEL orodja vsem relevantnim interesnim skupinam 
(predstavniki industrije, Zavoda za zaposlovanje, zaposlitveni servisi, 
zaposlovalci itd.). To mora biti del komunikacijskih aktivnosti znotraj eDigiStars 
projekta in ne izključna odgovornost LABEL orodja. V splošnem je priporočeno 
slediti naslednjim korakom za ustvarjanje enakosti blagovne znamke za 
eDigiStars LABEL:
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Orodje LABEL

Korak	1:

Korak	2:

Korak	3:

Korak	4:

Gradnja	splošne	ozaveščenosti	o	blagovni	znamki

Zagotovite, da podjetja prepoznajo eDigiStars LABEL in njegov namen.

Komunicirajte	čemu	je	eDigiStars	LABEL	namenjen

Opisati morate kako vsebina usposabljanja in uspešni udeleženci zapolnjujejo 
vrzel v sposobnostih na trgu in kako zadovoljujejo potrebe podjetji. To pomaga 
pritegniti zaposlovalce, ki razumejo uporabno vrednost teh tečajev in jih 
podpirajo.

Prestrukturirajte	 razmišljanje	 podjetij	 in	 njihovo	 mnenje	 o	
blagovni	znamki

Podjetja se odzivajo na vašo blagovno znamko in vam posredujejo mnenja 
povezana s pomembnimi vidiki kot so kakovost, verodostojnost in ali eDigiStars 
sistem zagotavlja dodano vrednost v primerjavi z ostalimi razpoložljivimi 
usposabljanji na trgu.

Delite	uspešne	zgodbe	z	 izkušnjami	podjetij, povezanih z eDigiStars 
sistemom za zagotavljanje trajnosti LABEL orodja.

Kot že omenjeno, je tesno sodelovanje z industrijo in pridobivanje jasne ideje o 
zahtevah industrije ključnega pomena za visoko kvaliteto usposabljanja in 
certi�ikatov. Zato moramo ustvariti stalen dialog med vsemi vključenimi partnerji 
in interesnimi skupinami, zaželeno je vključevanje podjetij, ki zaposlujejo, 
oblikovalcev politik, izvajalcev usposabljanja, uradov za delo itd. na primer preko 
pogodb o sodelovanju ali izmenjavo mnenj na rednih obdobnih srečanjih (npr. 
letno, dvakrat letno). V ta namen svetujemo organiziranje dogodkov kot so 
informativni dnevi in udeleževanje B2B dogodkov in konferenc, kjer predstavite 
eDigiStars LABEL in opišete kako so lahko starejši delavci koristni za njihove 
poslovne aktivnosti, še posebej po končanem eDigiStars usposabljanju.

Vključno s tesnim sodelovanjem vseh vključenih interesnih skupin, mora biti 
kakovost	vsebine	usposabljanja na visokem nivoju. Po eni strani mora vsebina 
usposabljanja vključevati inovativen digitalni učni material, ki prinaša bonus 
zaposlitveni organizaciji v primerjavi z obstoječimi usposabljanji na trgu. Po 
drugi strani mora biti material prilagodljiv in hitro  odziven na spremembe na 
trgu.

Pomembnost najti prave institucije za usposabljanje, je bila že predhodno 
omenjena. Da zagotovimo visoko kakovost tako eDigiStars tečajev kot tudi 
eDigiStars LABEL, moramo pri izbiri institucije za usposabljanje upoštevati nekaj 
dejavnikov (prav tako glej Poglavje 3):

ź Institucija za usposabljanje mora zagotoviti strokovne izvajalce s pedagoškim 
ozadjem.

ź Ponujati mora visokokakovostne tečaje, ki zadovoljujejo zahteve industrije in 
preprečujejo neskladje glede sposobnosti.

ź Usposabljanje naj odraža Evropske perspektive in zahteve 21. stoletja.

Pomembno je tudi ustvarjati ozaveščanje med podjetji, da jim program zagotavlja 
koristi. Skozi vključenost so lahko »ustvarjalci« programa, zato svetujemo 
vključevanje privatnega sektorja kolikor hitro je mogoče v procesu razvoja 
programa. 

Omenjeni programi ciljajo na izboljšanje možnosti zaposlitve z izboljšanjem 
sposobnosti tečajnikov in njihove zaposljivosti. Za doseganje želenih ciljev 
navajamo nekaj praktičnih nasvetov, ki naj se upoštevajo pri izvedbi LABEL:

ź Analizirajte zaposlitvene oglase na digitalnih področjih, da razumete trenutno 
situacijo na trgu in speci�ične potrebe podjetji na vašem teritoriju.

ź Ustvarite neposredno povezavo med podjetji in izobraževalnimi 
organizacijami, da premostite razkorak sposobnosti med podjetji in tečajniki.

ź Iščite velika, inovativna podjetja, kjer kritično ocenjujejo usposabljanja ali so 
skladna z njihovim povpraševanjem.

ź Delo z majhnimi in srednje velikimi podjetji prav tako prinaša izrazite 
prednosti: glede na speci�ične poslovne potrebe mnogi niso zadovoljni z 
obstoječimi usposabljanji na trgu in si prizadevajo za speci�ična usposabljanja. 
V tem primeru je lahko eDigiStars sistem posebej koristen tudi zanje.

ź V sodelovanju s temi podjetji organizirajte delavnice za razumevanje 
speci�ičnih sposobnosti, ki jih potrebujejo njihovi zaposleni in temu primerno 
usmerite fokus vašega izbranega tečaja usposabljanja.

ź Ko delate s podjetji je pomembno, da uporabite moč prepričevanja na osebnih 
srečanjih, da jih prepričate, da je usposabljanje načrtovano tako, da ustreza 
njihovemu poslovanju in uspešni tečajniki bodo koristni zanje in njihove 
poslovne aktivnosti.

ź Izbrana podjetja vključite v eDigiStars marketinško strategijo. Komunikacija 
rezultatov projekta naj bi okrepila vidnost partnerskih podjetji in povečala 
njihovo zavezanost.

ź C�e je eDigiStars mentor dodeljen usposobljenim zaposlenim, naj ohranjajo stik 
s kadrovskimi strokovnjaki v sodelovalnih podjetji za nadaljnjo izmenjavo 
informacij in gradnjo zaupanja v prihodnosti.

Poleg zgornjih ugotovitev moramo povratne informacije ljudi, ki so se 
usposabljali, vključiti v eDigiStars sistem z namenom razumevanja, kako jim je 
program pripomogel pri iskanju zaposlitve. To bo pripomoglo pri prilagoditvi 
eDigiStars sistema na daljši rok. Morda je pomembno omeniti še to, da so uspešne 
zgodbe uporabne le, če je njihova vsebina uporabna in če so predstavljene na 
način, da jih ljudje zlahka razumejo. Zato je pomembno, da ustvarjate dobro 
raziskane in prepričljive zgodbe o uspešnih udeležencih projekta. To lahko 
dosežemo, na primer, skozi nadaljnje spremljanje zaposlenih 50+, ki so bili 
vključeni v program. V splošnem je tu nekaj napotkov, kako deliti takšne zgodbe o 
uspehu:

ź Pošljite informacije o projektu, vključno z zgodbami o uspehu, specializiranim 
revijam za zaposlovalce. Bilo bo več kot dobrodošlo, saj nenehno iščejo 
zanimive informacije za posredovanje svojim članom.

ź Prosite podjetja, ki zaposlujejo, da delijo informacije o projektu na njihovih 
spletnih straneh.

ź Sodelujte na kadrovskih in kariernih dogodkih s predstavitvijo projekta.

ź Pošljite kratka, vendar smiselna elektronska sporočila z informacijami o 
projektu, pri čemer uporabite čim širši seznam stikov kadrovskih služb. 



13 12 

Priloga	1.	Oblika	in	barve	logotipa	LABEL	

Standardni logotip

Enobarvni logotip

Barve

C�rno-beli logotip Logotip v sivinah

Logotip v negativu

Pantone

Re�lex Blue

109C

CMYK

100/80/0/0

0/24/90/2

HEX

003399

FBBF18FF

RGB

0/51/153

251/191/24

Orodje LABEL

Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev (ERDF, IPA, ENI) 
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