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Uvod
1. poglavje: Znač ilnosti starejš ih/delovno aktivnih, starejš ih od 50 let

Vsi se lahko strinjamo – digitalna pismenost prinaš a neš teto koristi za naš e
osebno in poklicno ž ivljenje. Na ž alost imajo ljudje brez osnov digitalne
pismenosti, zlasti starejš a generacija (50+), tež ave pri uporabi novih tehnologij,
zato so pogosto prikrajš ani za prilož nosti, ki jih prinaš a digitalni svet.
Zato smo tukaj mi – 19 partnerjev iz 8 drž av (Madž arska, Avstrija, Bosna in
Hercegovina, Bolgarija, Ceš ka, Romunija, Slovenija, Ukrajina), ki sodelujemo v
projektu eDigiStars, so inanciranem iz transnacionalnega programa za
Podonavje.

2. poglavje: Nova kariera po 50. letu
2.1. Delovna mesta na področ ju digitalne tehnologije po 50. letu
2.2. Izobraž evalni program eDigiStars za starejš e od 50 let
2.3. Zgodbe o uspehu iz partnerskih drž av eDigiStars

Dobrodoš li na potovanju skozi eDigiStars in izvedeli boste več o tem, kako se
spoprijeti s tremi pogostimi vpraš anji Podonavske makroregije:
· Pomanjkanje usposobljene delovne sile na področ ju digitalnih tehnologij;
· Staranje prebivalstva in tež ave pri zaposlovanju;
· Niž ja konkurenč nost celotne Podonavske regije.

3. poglavje: Kako motivirati starejš e, da postanejo del skupine/ekipe eDigiStars
3.1. Predstavitev inovativnega sistema eDigiStars in njegovih prednosti
3.2. Orodja in pristopi za izbirne postopke in izgradnjo digitalne kariere
3.2.1. Znač ilnosti udelež encev usposabljanja eDigistars

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

3.2.2. Pisanje razpisa za prijave

· POWERYOU orodje – kako pristopiti k starejš im in jih preprič ati, da lahko
pridobijo digitalne veš č i ne in okrepijo svoje digitalne podjetniš ke
sposobnosti;
· CAMPUS orodje – kako prilagoditi teč aje in usposabljanja potrebam starejš ih;
· LABEL orodje – kako zgraditi zaupanje delodajalcev v sposobnosti starejš ih.

3.2.3. Ikigai pristop za pomoč starejš im, da bodo bolje razumeli svoje potrebe,
potenciale in motivacijo za osebne in poklicne spremembe
3.2.4. Izbira na osnovi vnaprej določ enih kriterijev
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3.2.5. Razgovori

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

3.2.6. Preverjanje referenc
3.2.7. Vpraš alnik za samooceno digitalne pismenosti
3.2.8. Ocenite uč no agilnost starejš ih
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3.2.9. Preizkus na "delovnem mestu"
3.3. Kdo lahko pomaga?
3.3.1. Nacionalne eDigiStars kontaktne toč ke
Priloge
Priloga 1.: Koraki in stopnje izbirnega postopka

40
40

Razvita orodja bodo testirana in prilagojena v skladu s povratnimi
informacijami. Zač eli bomo z orodjem POWERYOU in usposabljali zaposlene v
uradih za delo ali nevladnih organizacijah, namenjenih starejš im, kako zgraditi
pozitiven odnos do starejš ih, kako vključ iti in motivirati starejš e. Na vsakem
območ ju bomo izbrali enega ponudnika izobraž evanja, ki bo na podlagi orodja
CAMPUS prilagodil enega izmed obstoječ ih teč ajev usposabljanja. Nato bo do
konca pilotne izvedbe orodja POWERYOU teč a j izveden z udelež bo 40
brezposelnih starejš ih izbranih na določ enem območ ju (skupaj 320 oseb). Poleg
tega je treba starejš im omogoč iti 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 združ enja in druge institucije, ki podpirajo podjetniš tvo. S pomoč jo
tega orodja bo dosež eno dvoje: prvič , certi ikati za udelež ence eDigiStars bodo
š iroko 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 ključ nih elementov v procesu spreminjanja mož nosti starejš ih s krepitvijo
digitalnih podjetniš kih sposobnosti.
Zelimo vam prijetno potovanje skozi eDigiStars za opolnomoč enje generacije
50+ za svetlejš o prihodnost.

POWERYOU
orodje

CAMPUS
orodje

LABEL
orodje
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1. poglavje: Značilnosti starejših/
delovno aktivnih, starejših od 50 let
„Zakaj vlagati
v starejšega,
lažje je najeti
mlajšega."
„Mlajših ne
bo dovolj."

Starejš i delavci predstavljajo pomemben delež delovne sile zaradi demografskih
sprememb, ki so posledica upadanja rodnosti in daljš anja ž ivljenjske dobe. Njihovo
š tevilo se bo v naslednjih desetletjih š e poveč alo. V mnogih državah bodo starejši
delavci predstavljali 30 % ali več delovno aktivnega prebivalstva.
Digitalna preobrazba dela je v teku in bo silovito spremenila celotno naravo dela in
zaposlovanja na več ravneh. Preoblikuje uveljavljene delovne vloge in
usposobljenost delovne sile; delavci morajo pridobiti osnovne rač unalniš ke
veš čine, da lahko komunicirajo v digitaliziranem delovnem okolju, in razviti
veš čine, povezane s podatki, kot so nadzor podatkov, analiza in diagnostika
podatkov, medtem ko bosta upravljanje strojev in izič na moč vse manj pomembna.
Povpraš evanje po delovni sili se preusmerja v pro il usposobljenosti zaposlenih, ki
se osredotoč a na rač unalniš ko znanje ter ustvarjalnost in veš čine povezane z
medosebnimi odnosi. To bo prisililo (potencialne) zaposlene, da se osredotoč ijo na
kompetence, povezane z uporabo rač unalnika, usposabljanje in prilagodljivost. V
tem procesu preobrazbe imajo ključ no vlogo predvsem starejš i iz več razlogov:
1. delati so zač eli v pred-digitalnih okoljih in – č eprav se digitalna preobrazba
razlikuje od prejš njih industrijskih revolucij – njihova perspektiva temelji na
izkuš njah in imajo zato zelo izdelano stališ če glede tehnološ kih sprememb na
sploš no;
2. imajo različ ne potrebe v povezavi s sprejemanjem tehnologije, zato jih
razvijalci tehnologije tež je obravnavajo;
3. industrijske drž ave dož ivljajo demografske spremembe, zaradi katerih bodo v
bliž nji prihodnosti starejš i delavci najš tevilč nejš a skupina delovno aktivnega
prebivalstva.
Digitalna preobrazba dela bi lahko imela veliko koristi od razumevanja stališ č in
potreb ljudi, starejš ih od 50 let.
Starejš i od 50 let imajo drugač no znanje in veš čine v primerjavi z drugimi
generacijami. Brez njihovega sodelovanja v poklicnem ž ivljenju bo priš lo do
pomanjkanja poklicnih, strukturnih in mrež nih zmogljivosti. Pomemben je tudi
prenos njihovega dodatnega (tihega) znanja na mlajš e generacije. Najmoč nejš a
kombinacija kompetenc na delovnem mestu temelji na različ nih prednostih
različ nih generacij.
Stopnja zaposlenosti starejš ih delavcev (55–64 let) v drž avah EU-27 je trenutno 60
%. Zadovoljiva zaposlitev lahko pomaga starejš im od 50 let, da se izognejo bolezni
in telesni ali duš evni oslabitvi, ohranijo dobre kognitivne in telesne sposobnosti ter
spodbuja pozitiven in aktiven odnos do ž ivljenja.
Zato so nujno potrebne boljš e prilož nosti in daljš a zaposlitev za starejš e od 50 let.
Pomagajmo jim, da ostanejo aktivni, in zagotovimo, da bo druž ba Podonavske
makroregije imela koristi od njihovih sposobnosti in prednosti.
Starejš i od 50 let so skriti zaklad za izgradnjo trajnostne in odgovorne druž be, v
kateri je prisotna medgeneracijska solidarnost.

SWOT analiza starejših od 50 let
na trgu dela
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PREDNOSTI

SLABOSTI

Predanost in angaž iranost.

Zmanjš anje telesne zmogljivosti – zmanjš uje se
kardiorespiratorna zmogljivost in miš ič na moč .
Ne pričakuje se več, da bodo Supermani, še
vedno pa lahko delajo počepe in tečejo.

Zavedanje pomena usposabljanja in razvoja
kompetenc, povezanih z digitalno
tehnologijo.

Starost je v negativni korelaciji z
neproduktivnim vedenjem.

Dobre delovne navade.

Manj uč inkoviti v programih usposabljanja.
Današnji programi usposabljanja – vse poteka
tako hitro in je napisano z majhnimi črkami.

Strokovna usposobljenost, drugo (tiho)
znanje.

Manj izkuš enj z uporabo tehnologije.
Ampak vedo, kako »zakuriti ogenj« na star
način.

Manj odsotnosti z dela kot pri drugih
starostnih skupinah.

Tež ave pri prilagajanju spremembam.
Vse deluje tako, kot je; spremembe sploh niso
potrebne.

Delovne izkuš nje nadomestijo upad
nekaterih kognitivnih procesov
–spominskih funkcij in psihomotorič nih
sposobnosti.

Meta stereotipi starejš ih se nanaš ajo na
preprič anja posameznika – kaj si predstavniki
drugih starostnih skupin mislijo o njegovi
starostni skupini. Pri starejš ih so najbolj
razš irjeni meta stereotipi povezani z lastnimi
izkuš njami, prisotnostjo strahu pred tehnologijo
in poč asnim uč enjem novosti.
Računalniki so grozljivi, če pritisnete napačno
tipko, lahko izgubite vse.

Boljš e upravljanje ž ivljenja/nadzor nad
ž ivljenjem.

Pojavnost zdravstvenih tež av in kronič nih
bolezni se s starostjo poveč uje (kostno-miš ič na
obolenja in duš evne motnje, depresija).
Slabši vid, kašelj, počasnost ... še ne pomeni, da je
igre konec.

V služ bi ostajajo dlje.

Strah pred prevzemanjem dodatne
odgovornosti: ne le za svoja dejanja in
odloč itve, ampak tudi za vzdrž evanje
tehnologije.

Usmerjenost v timsko delo.

Strah pred tem, da bi jih tehnologija nadomestila.
Naj ostanem ali naj grem?

Velik socialni kapital/mrež enje.

Starejš i so v slabš em polož aju –neizkuš enost,
slabovidnost, s tež avo spreminjajo svoje navade.
Mobilnih telefonov ni tako težko uporabljati –
klici preko »Viber-ja« so super!

So bolj zanesljivi.
Doslednost in osebna pozornost.
Strateš ko razmiš ljanje, bistroumnost,
obzirnost, sposobnost razprave,
racionalizacije, celostno dojemanje.

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

Starejš i delavci bodo najš tevilč nejš a skupina
delovno aktivnega prebivalstva na trgu dela.

Brez sodelovanja starejš ih v poklicnem
ž ivljenju bo priš lo do pomanjkanja poklicnih,
strukturnih in mrež nih zmogljivosti.
Zdelo bi se kot zamujena nedeljska kosila in nič
več poslušanja pravljic pri starih starših.

Digitalna tehnologija je privedla do več jega
delovnega napora, varnost informacijske
tehnologije pa ni zadostna.
Prejeto spoš tovanje, zaupanje v delodajalca,
podpora in povratne informacije nadzornikov,
poš tenost, angaž iranost pri delu.
Imajo ključ no vlogo pri usposabljanju
naslednje generacije delavcev.
Izmenjava znanja in izkuš enj z drugimi –
medgeneracijsko sodelovanje.
Uporaba obstoječ ih znanj na nove nač ine, za
nove poslovne prilož nosti.
Uporaba modela Hiš e delovne sposobnosti
opisuje različ ne dimenzije, ki vplivajo na
delovno sposobnost č loveka – ravnovesje med
delom in individualnimi zmož nostmi. Poleg
delovnega mesta na ravnovesje vplivajo tudi
druž ina in bliž nja skupnost (povzeto po
Ilmarinen, 2006, Finski inš titut za zdravje pri
delu).
Več generacijsko timsko delo – posodabljanje
veš čin in kompetenc.
Odprta in vključ ujoč a organizacija/druž ba, ki
prepreč uje in se spopada s starostno
diskriminacijo in predsodki na vseh ravneh.
Odprt in pravič en dostop do vsež ivljenjskega
uč enja, razvoj/izvajanje usposabljanja na
podlagi potreb trga dela.
Spodbujanje aktivnega staranja in mož nosti
poklicnega razvoja za starejš e od 50 let.

Mož nost za nadomestitev (v odnosu tehnologija
– č lovek) – proces spodbuja kratkoroč no
izboljš anje stroš kovne uč inkovitosti namesto
preobrazbe, osredotoč ene na č loveka.
Precej trdovratni stereotipi povezani s starejš imi
delavci. Veljajo za manj prilagodljive, prož ne,
draž je, z več jim tveganjem za zdravje, manj
energič ne in nezainteresirane za usposabljanje.
V svojem vsakdanjem življenju imamo radi starejše
in vsi upamo, da se bomo nekoč postarali, zakaj se
ta osebni interes ne preslika na trg dela in družbo
kot celoto?
Delovne naloge se lahko spremenijo do te mere,
da starejš im delavcem njihove izkuš nje morda
ne bodo več koristile.
Začenjam verjeti, da nikoli ne bom dovolj star, da
bi znal bolje.
Starostna diskriminacija na trgu dela in v
druž bi.
Pomanjkanje solidarnosti med generacijami.
Starejši lahko mlade učijo vrtnarjenja; mladi
lahko starejše naučijo, kako uporabljati
Facebook.
Potrebne so prilagoditve pri delu, povezane z
zdravjem in opravilnimi sposobnostmi –
nalož be v zdravje in varnost pri delu.
Očitno moraš zdravo jesti več kot le enkrat, da
prideš v formo.
Predč asna upokojitev in delovna invalidnost.
Vedno sem vedel, da se bom postaral. A kako
hitro se je to zgodilo, me je ne glede na vse
presenetilo.
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Kaj lahko starejši storijo z digitalno kariero

2. poglavje: Nova kariera po 50. letu
Partnerstvo eDigiStars je odloč eno spremeniti podobo starejš ih delavcev in
dokazati, da lahko delodajalci nanje rač unajo kot na delavce na digitalnem
področ ju. Zato so se partnerji, ki predstavljajo š tevilne podonavske regije, odloč ili
zbrati dobre zglede starejš ih, ki so postali digitalni podjetniki ali so zaposleni kot
delavci na digitalnem področ ju. Poleg teh primerov obstajajo resnič ne ž ivljenjske
zgodbe posameznikov, ki so bili dovolj pogumni, da so v svojem poznejš em
ž ivljenjskem obdobju zač eli z novo kariero na digitalnem področ ju. Namen
naslednjega poglavja je predstaviti njihove zgodbe in se osredotoč iti na to, kako so
se spopadli z izzivi, povezanimi z zaposlitvijo na digitalnem področ ju ali
podjetniš tvom.

2.1. Delovna mesta na področju digitalne
tehnologije po 50. letu
Mnogi posamezniki, starejš i od 50 let, so v zadnjem letu izgubili služ bo zaradi
izbruha covida-19, zaprtja podjetij ali preprosto zato, ker so nekateri poklici po
obsež ni digitalizaciji postali nepotrebni. Vendar imajo š e vedno veliko strokovnega
znanja na speci ič nih področ jih in na različ nih ravneh.
Po drugi strani pa se digitalna preobrazba odvija povsod in š tevilna podjetja se
sooč ajo z izzivi, ko morajo svoje ekipe razš iriti z novimi delovnimi mesti, na katerih
bi morali zaposleni imeti OBOJE: tako strokovne kot tudi digitalne veš čine.
Zato nikoli ni bilo tako veliko prilož nosti za izkuš ene strokovnjake, da bi tudi po 50.
letu zač eli novo kariero in združ ili tisto, kar znajo narediti, s tem, kar trenutno
potrebuje trg dela, in to tako, da svojemu znanju dodajo le osnovne digitalne
veš čine.
To je tisto, kar inovativni sistemi eDigiStars ponujajo na vseh strokovnih področ jih
starejš im, ki ž elijo svojo kariero š e naprej razvijati, obenem pa so pripravljeni
sprejeti izzive, povezane z digitalno kariero.
Ce v letu 2021 starejš i nima zaposlitve, vendar š e vedno č uti, da ima energijo in
voljo za nove izzive, jim bo kariera, ki združ uje njihovo strokovno znanje in nove
digitalne veš čine, zagotovila raznolikost, navduš enje in mož nosti za uč enje. To
področ j e - digitalno poslovanje - pred 60. leti ni obstajalo. Internet je
revolucionarno spremenil naš nač in ž ivljenja, komunikacije, dela in potovanja.
Spremenil pa je tudi nač in, na katerega lahko podjetja proizvajajo, promovirajo in
prodajajo svoje izdelke in storitve svojim kupcem.
Starejš im, ki so se pripravljeni spoprijeti z izzivom nove digitalne kariere, se sploh
ni treba odloč iti postati programerji ali strokovnjaki za IKT. Lahko se zač nejo uč iti
veš čine, ki bodo izboljš ale in nadgradile njihove obstoječ e strokovne veš čine v
digitaliziran posel na področ ju, na katerem so ž e delali. Poleg tega lahko njihova
kariera pri delu v digitaliziranih podjetjih poteka na različ ne nač ine. Lahko se
odloč ijo za delo na daljavo kot zaposleni, delajo kot samostojni podjetniki, zač nejo
s svojim lastnim projektom, ustanovijo malo podjetje ali delajo za institucijo. Za
katerokoli pot se bodo odloč ili, so lahko preprič ani, da se bodo nenehno uč ili in
rasli, saj se s tem, ko se digitalizacija š iri, pojavljajo nove prilož nosti in izzivi.

Lokacija
Ne glede na to, kar ljudje mislijo, to, ali ž ivite v velikem mestu niti ni tako
pomembno, ko gre za digitalizirana delovna mesta. Več ino digitaliziranih delovnih
mest je mogoč e opravljati na daljavo.
Spletno trženje
To je sploš en izraz, ki zajema več niš nih področ ij, kot so optimizacija iskalnikov
(SEO), trž enje iskalnikov (SEM), plač ilo na klik (PPC) in druž beni mediji. Vključ uje
vse postopke, povezane s promocijo blagovne znamke in krepitvijo njenega pro ila
na spletu. Od interakcije na Twitterju do izboljš anja uvrstitve spletne strani v
Googlu. Obstaja veliko različ nih elementov, ki zahtevajo različ ne veš čine in
izkuš nje. Kar zadeva SEO, PPC in SEM, je bistveno znanje o delovanju brskalnikov in
poznavanje dobrih praks, praktič ne izkuš nje pa so izjemno pomembne pri uporabi
druž benih medijev.
Spletne vsebine
Prava izbira za vse, ki radi piš ete, saj spletne vsebine zajemajo vse, kar lahko
najdete na spletu. Ustvarjalnost je bistvena veš čina pri ustvarjanju različ nih
vsebin: od pisanja blogov pa do video produkcije. Gre za ustvarjanje privlač nega
materiala, ki navduš i ciljno publiko spletne strani.
E-poslovanje
Delovna mesta v e-poslovanju so vsa delovna mesta, ki imajo opraviti s spletnim
nakupovanjem in prodajo. To je lahko spletna prodaja in upravljanje rač unov ali
razna niš na področ ja, povezana s spletnim oglaš evanjem. Potrebne veš čine so
odvisne od delovnega mesta, ki vas zanima. Na primer, č e nekoga zanima
upravljanje rač unov in vodenje kampanj ali prodaja, je zanj pot do uspeha kariera v
prodaji.
Analize in raziskave
Ni smiselno imeti spletne strani, č e podjetja ne vedo, kako dobro spletna stran
deluje in kako jo je mogoč e izboljš ati. Na tem mestu nastopi analitika in
raziskovanje. Strokovnjaki s spletnimi orodji, kot je Google analytics, spremljajo
promet na spletni strani, in stopnjo konverzije. Pridobljene podatke nato uporabijo
za izboljš ave in napovedi in tako pomagajo blagovnim znamkam pri nač rtovanju in
strategijah za prihodnje mesece in leta. Ta delovna mesta so tesno povezana s
podatki in š tevilkami, zato je bistven moč an analitič ni in numerič ni um. Izkuš nje na
področ ju, na katerem ste pridobili znanje povezano s š tevilkami, so dobro
izhodiš če.
Spletno in gra ično oblikovanje
Popolna izbira za ustvarjalne posameznike. Spletni in gra ič ni oblikovalci so
odgovorni za ustvarjanje privlač nih zasnov, gra ik in slik, ki ustrezajo vrednosti
blagovne znamke. Moč an portfelj je nujen, obič ajno je bistveno tudi dobro
poznavanje priljubljenih programov, kot so Photoshop, InDesign in Fireworks.
Nekaj osnovnega znanja o HTML in CSS bi prav tako lahko pomagalo pri uspeš ni
prijavi na delovno mesto spletnega oblikovalca.
Razvoj računalniške programske opreme in spletnih strani
Sektor izdelave spletiš č je zdaj bolj raznolik kot kadarkoli prej, pri č emer so
pomembna področ ja igre na sreč o, mobilne naprave in aplikacije. V tem sektorju
lahko uspeš no delujete, v kolikor imate diplomo iz rač unalniš tva ali rač unalniš tvu
sorodne discipline. Delodajalci v tem sektorju prav tako cenijo dobro poznavanje
kodiranja in HTML ter izkuš nje z razvojem mobilnih aplikacij za iOS, Android in
Blackberry.
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3D tisk
Tehnologija 3D tiskanja se je tako hitro razvila, da je razburkala vse panoge. Delo na
tem področ ju je zelo dobra prilož nost za tiste, ki so ustvarjalni in nadarjeni za
mehaniko. Poznavanje 3D tiskanja predstavlja prednost na različ nih delovnih
mestih, kot so strokovnjak za 3D tiskanje, vzdrž evalec, pa tudi na področ ju prodaje,
trž enja in izobraž evanja.

Modul 1
Microsoft Of ice

Modul 2
Upravljanje družbenih
medijev in Digitalno trženje

(Word, Excel, PowerPoint)

(platforme, strategija, oglasi, načela,
orodja, strategija))

Programiranje programsko vodenih naprav (PLC) in robotika
Proizvodni svet postaja vse bolj odvisen od različ nih vrst robotskih procesov in
avtomatizacije in potrebe po delavcih, ki so usposobljeni za programiranje takš nih
sistemov, eksponentno naraš čajo. To je idealna mož nost za razvoj kariere za
posameznike z elektrotehnič nim znanjem.
Druga delovna mesta s področja informacijske tehnologije (IT)
Na trgu dela je veliko delovnih mest, povezanih s poznavanjem informacijske
tehnologije (IT), na primer: strokovnjak za rač unalniš ko podporo, administrator
podatkovnih baz, rač unalniš ki tehnik, sistemski administrator, strokovnjak za
varstvo informacijske tehnologije (IT) itd.
Prihodnost
Digitalna industrija raste z neverjetno hitrostjo in z vsakodnevnimi objavami novih
platform, spletnih strani in aplikacij ne kaž e znakov upoč asnitve. V sektorju je na
voljo veliko niš nih delovnih mest, pojavljajo se potrebe po specializiranih kadrih in
s tem prilož nosti za kariero, ki jih pred nekaj leti š e ni bilo.

Modul 3
Orodja za spletno
komunikacijo in sodelovanje
(videokonferenčne platforme,
skupna raba dokumentov)

Modul 4
Uvod v programiranje
programsko vodenih naprav
PLC
(elektrotehnika, PLC strojna oprema)

2.2. Izobraževalni program eDigiStars za starejše
od 50 let
Kot je opisano v prejš njem poglavju, je starejš im odraslim z digitalnim znanjem na
voljo veliko š tevilo različ nih delovnih mest. Projekt eDigiStars je pripravil sistem
usposabljanja za pridobivanje znanja za digitalno kariero na več področ jih.
Usposabljanje eDigiStars je sestavljeno iz 5 modulov, ki jih je mogoč e izbirati in
združ evati glede na teritorialne potrebe.
Moduli 1 - 3 udelež ence pripravljajo predvsem na naslednja delovna mesta:
referent, receptor, sploš na pisarniš ka podpora, zastopnik in strokovnjak za pomoč
strankam, strokovnjak za spletno podporo, strokovnjak za digitalni marketing,
strokovnjak za digitalne vsebine itd. Zajemajo poznavanje orodij in aplikacij za
ustvarjanje različ nih vsebin, besedilnih dokumentov in dokumentov v preglednici,
fotogra ij, videoposnetkov, sposobnost prilagajanja, sodelovanja v podjetju in z
drugimi poslovnimi partnerji, ustvarjanje in objavljanje vsebin v druž benih
medijih.
Modul 4 je osredotoč en na programiranje programsko vodenih naprav (PLC Programmable Logic Controller). Proizvodni svet postaja vse bolj odvisen od
različ nih vrst robotskih procesov in avtomatizacije in potrebe po delavcih, ki so
usposobljeni za programiranje takš nih sistemov, eksponentno naraš čajo. Ta modul
je idealen za udelež ence z elektrotehnič nim znanjem.
Modul 5 je povezan z varnostjo informacijske tehnologije (IT). To je sploš ni modul,
osredotoč en na zaš čito vsebine, osebnih podatkov, zasebnosti ter razumevanje
tveganj in nevarnosti v digitalnem okolju.

Modul 5
Varnost IT
(varstvo osebnih podatkov in zasebnosti,
ibernetske grožnje)

Orodje POWERYOU

2.3. Zgodbe o uspehu iz partnerskih držav eDigiStars

Ime in Priimek
Starost

Ime in Priimek
Starost
Kratek opis
poslovanja

Kratek opis
poslovanja

61
Urednik novic News Desk na oddelku za korporativno komuniciranje v
agenciji Business Upper Austria
Urejanje č etrtletnih revij (Plastics-Cluster, MedTech-Cluster)
Priprava sporoč il za javnost
Sprememba delovnega mesta z novimi nalogami in novimi digitalnimi
programi, npr. CRM (baza podatkov), kanali za novice
Prehod z Apple (naprave MAC) na Microsoft

Kateri so bili največ ji
izzivi na podjetniš ki
poti?

ź Gladek prehod z enega delovnega mesta na drugega
ź Veliko dni usposabljanja na novem delovnem mestu (prenos vsebin

Ime in Priimek

usposabljanja)
ź Digitalni sistemi na novem delovnem mestu: operacijski sistem,
podatkovna zbirka
ź Administrativno delo na novem delovnem mestu (dokumentacija)
ź
ź
ź
ź
ź

Nač rt intenzivnega usposabljanja
Potrpež ljivi in obzirni sodelavci, ki so sodelovali v fazi usposabljanja
Notranji sistem mentorstva s sodelavci
Ocenjevalni razgovor z vodjo linije (sistem MBO pri podjetju Biz-Up)
Več tedenskih sestankov ekipe

Kaj je bil razlog za
ustanovitev lastnega
podjetja v zrelih letih?

Kaj je bil razlog za
ustanovitev lastnega
podjetja v zrelih letih?

Kot inž enir sem si ustvaril kariero v oglaš evalskem poslu, vendar sem se
konč no odloč il za digitalne reš itve, povezane z oglaš evanjem.

Kateri so bili največ ji
izzivi na podjetniš ki
poti?

Sirjenje znanja o digitalnih inovacijah v poslu, v katerem sem prež ivel
vso svojo kariero, in zagotavljanje inanciranja za ustanovitev lastnega
podjetja.

Kako jih je premagal?

Nenehno iskanje informacij v zvezi z novim znanjem in teč aji. Tudi na
področ ju vodenja projektov, da sem pridobil inanciranje prek evropskih
projektov.

Glavni razlog za ustanovitev podjetja "PG service" je bila lastnikova
odloč itev, da zapusti dotedanjo služ bo in zaž ene svoje podjetje.
Navdihnila ga je zgodba o digitalizaciji in sodobnem nač inu ž ivljenja.
Takrat se je v Republiki Srbski/BiH veliko govorilo o digitalizaciji in
novih tehnologijah, a pravih reš itev v praksi š e ni bilo. Goran se je
odloč il, da ideje uresnič i in ustanovi svoje podjetje.
Največ ji izzivi na podjetniš ki poti “PG Service” so bili povezani z zelo
omejenimi mož nostmi inanciranja zagonskih podjetij. Celoten projekt je
bil inanciran z osebnimi sredstvi/kapitalom, vključ no z ne inanč nim
kapitalom in navduš enjem vključ ene projektne skupine. Tudi
konservativni trg in pomanjkanje uč inkovite drž avne pomoč i v smislu
uvajanja digitalizacije in e-uprave sta bila med izzivi, ki jih je bilo treba
premagati.

Kako jih je premagal?

Ustanovitelj podjetja je bil vztrajen in odloč en, da bo razvil nekaj
inovativnega, kar bo ljudem olajš alo vsakdanje ž ivljenje. Ta konč ni cilj je
podjetju pomagal premagati vse ovire ter se sreč ati in sodelovati z
drugimi ljudmi, ki so imeli isto vizijo kot lastnik.

George Georgiev

Digitalizacija informacij iz knjig in tiskanih medijev, tiskanje skeniranih
slik in vizualizacija na velikih platnih in panojih.

Ime podjetja: PG Service
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2019 s primarnim ciljem razvoja in
izvajanja originalnih elektronskih storitev za brezgotovinska plač ila v
Republiki Srbski/BiH. »PG Service« je storitev za plač ila prek mobilnega
telefona/spletna plač ila, ki se uporablja za neposredno plač ilno
komunikacijo med prejemniki plač ila, ki ponujajo različ no blago in
storitve, ter plač niki, ki už ivajo in uporabljajo to blago in storitve.
Zavedajoč se, da je plač ilo le orodje, s katerim si ljudje med seboj
izmenjujejo blago, je »PG Service« ponudil storitev, ki č im bolj olajš a
izmenjavo za obe strani, ki sodelujeta pri določ enem plač ilu. Za
pospeš itev in poenostavitev plač ilne komunikacije se uporabljajo
različ ne metode (QR kode, č rtne kode, namenske kode itd.). Storitev je
100 % domač proizvod, ki združ uje uspeš ne poslovne modele iz
različ nih segmentov ž ivljenja, javnih in zasebnih storitev.

Kateri so bili največ ji
izzivi na podjetniš ki
poti?

Starost
Kratek opis
poslovanja

50

Ullrich Kapl

Kaj je bil razlog za
ustanovitev lastnega
podjetja v zrelih letih?

Kako jih je premagal?

Goran Drakulić

Orodje POWERYOU

Ime in Priimek
Starost
Kratek opis
poslovanja
Kaj je bil razlog za
ustanovitev lastnega
podjetja v zrelih letih?

Kateri so bili največ ji
izzivi na podjetniš ki
poti?

Kako jih je
premagala?

Ime in Priimek
Starost

Nó ra Horvá th
62
Zapisovanje podatkov. Njena naloga je belež enje različ nih podatkov v
farmacevtski druž bi, na primer v zvezi s skladiš čno zmogljivostjo,
zalogami in ostalim.
Vedno je ž ivela aktivno. Preden se je preselila v Budimpeš to je ž ivela na
podež elju in ko se je upokojila, se je znaš la v stanovanjskem bloku in kar
naenkrat je imela veliko č asa. Spoznala je, da je zanjo, kot ž ensko s
podež elja, delo in prispevanje k skupnosti temelj njenega ž ivljenja, brez
katerega ž ivljenje nima pravega smisla. Poleg tega je tudi menila, da
mora biti v današ njem svetu v koraku s č asom in bila je odprta za uč enje
obvladovanja novih digitalnih tehnologij. Zato se je odloč ila prijaviti na
teč aj digitalnega izobraž evanja pri eni od agencij za zaposlovanje
delovne sile. Teč aj je uspeš no zaključ ila in zaposlila se je v farmacevtski
druž bi kot honorarna delavka.
Njena motivacija je bila, da je š e naprej aktivna, prispeva k skupnosti,
najde dejavnost, ki jo zaposluje in ji daje namen, ter se nauč i kaj novega.
Potrdila je, da brez digitalnega teč aja, ki ga je opravila, ne bi bila tako
preprič ana, da bo zmogla in opravila delo, ki zahteva digitalno znanje.
Poleg tega se je kot upokojenka zaradi njene hitrosti uč enja novih stvari
sooč ila tudi z manjš imi tež avami s sodelavci na delovnem mestu. Vsi
njeni sodelavci so mladi in se vse hitro nauč ijo, ona pa potrebuje nekaj
več č asa.
Nenehno se je poskuš ala vsega nauč iti in bila je odprta za nove
tehnologije. Njen osebni moto, ki ga je citirala, je bil: "Svet se nenehno
spreminja in tudi vi morate to sprejeti in iti naprej". Na sploš no ima
pozitiven odnos do novih tehnološ kih reš itev.

Miroslava Vrá nová
72

Kratek opis
poslovanja

Outlet trgovina z modnimi oblač ili, lokalna distribucija blaga, uvož enega
iz Spanije in Italije.

Kaj je bil razlog za
ustanovitev lastnega
podjetja v zrelih letih?

Miroslava je v preteklih letih ž ivela zelo aktivno in se ni ž elela upokojiti
na klasič en "obič ajen" nač in, kot nekateri ljudje, ki pri določ eni starosti
prenehajo delati. Ker je bila v vseh svojih ekonomsko produktivnih letih
proaktivno vključ ena v poslovno ž ivljenje, nenadna zaustavitev zanjo,
tako inanč no kot mentalno, ni bila ustrezna opcija.

Kateri so bili največ ji
izzivi na podjetniš ki
poti?
Kako jih je
premagala?

Ekonomski izzivi na zač etku, zunanje nevarnosti s strani dobaviteljev,
najemnikov itd.
Z odloč nostjo in sposobnostjo prilagoditi se sodobnim trendom, s
podporo druž ine in podjetniš ko miselnostjo.

Ime in Priimek
Starost
Kratek opis
poslovanja

Kaj je bil razlog za
ustanovitev lastnega
podjetja v zrelih letih?

Kateri so bili največ ji
izzivi na podjetniš ki
poti?

Gá bor Berkovich
68
Njegovo podjetje je specializirano za razvoj programske opreme in
svetovanje. Njihov glavni pro il je oblikovanje in razvoj aplikacij, ki
podpirajo poslovne procese, in jih je mogoč e upravljati na namiznih,
spletnih in mobilnih napravah.
Notranja kriza na prejš njem delovnem mestu mu je priš la č ez glavo.
Dojemanje lastnikov glede vodenja podjetja se je spremenilo, ljudje so
množ ič no odhajali, č etrtina do tretjina zaposlenih je v roku enega
č etrtletja iskala nove služ be. Posledič no ni bilo več normalnih delovnih
pogojev in je tudi sam dal odpoved.
I. Prvi resen izziv je bil zbrati zadosten znesek osnovnega kapitala za
zač etek poslovanja. Zbrati je bilo mogoč e le polovico optimalnega
zneska. Torej je bil prvi izziv, kaj inancirati?
II. Drugi izziv je bil, kako podjetje napolniti s strokovnjaki, saj ni
razmiš ljal o enoosebni druž bi, temveč je bilo podjetje zasnovano tako,
da služ i velikemu korporacijskemu trgu.

Kako jih je premagal?

I. Ze ob samem zagonu podjetja so se naš li s kolegi iz prejš nje služ be,
nato pa se jim je v naslednjem letu pridruž ilo š e več kolegov iz
razpadajoč ega podjetja. Na zač etku je bilo zelo pomembno, da je bil
strokovnjak vajen svojega dela.
II. Zaradi zrele starosti so dobro poznali trg in imeli so dolgoletne
izkuš nje. Tako so hitro priš la naroč ila, s katerimi so lahko zač eli z
razvojem skupine produktov, ki bi jih lahko več krat prodali. Po prvem
letu poslovanja pa so njihove inanč ne tež ave tako rekoč izginile in
postali so samozadostni.

Orodje POWERYOU

Ime in Priimek
Starost
Kratek opis
poslovanja

Kaj je bil razlog za
ustanovitev lastnega
podjetja v zrelih letih?
Kateri so bili največ ji
izzivi na podjetniš ki
poti?

Kako jih je premagal?

Ime in Priimek
Starost
Kratek opis
poslovanja

Kaj je bil razlog za
ustanovitev lastnega
podjetja v zrelih letih?

Bradea Emil
58
VR Agency - ponuja podporo za ustvarjanje vsebin virtualne resnič nosti
(VR) za predstavitve, tehnič ne simulacije, teč aje. Glavna področ ja:
Zdravje in varnost, Pož arna zaš čita, Mehke veš čine, Varnost v cestnem
prometu za otroke.
https://vrtrain.ro/
Ze pred tem sem bil podjetnik in sem delal v ž ivilski industriji. Zaradi
prilož nosti za evropski projekt za razvoj informacijske tehnologije (IT)
in radovednosti glede rastoč e industrije sem se prijavil v evropski
program Startup.
Ker sem bil navajen delati v meni dobro znani industriji, kjer sem
izkuš nje nabiral več kot 25 let, sem se sooč il s popolnoma novim
področ jem: informacijsko tehnologijo. Tež ko je bilo pridobiti znanje,
potrebno za razumevanje potreb strank, in tudi reš itev, ki so jih
predlagali partnerji.
Vsak dan se uč im in najel sem strokovnjake ali razvil partnerstva s
specializiranimi posamezniki.
Dejstvo, da sem inž enir in dobro razumem tehnič no osebje, mi je v veliko
pomoč .
Vsak dan delam tudi na razumevanju mož nosti virtualne realnosti in
sodelujem na konferencah in delavnicah, ki so mi pomagale dvigniti
lastne digitalne veš čine na povsem drugo raven!

Matjaž Kristan
54
Podjetjem vseh oblik in velikosti pomagamo ustvariti več prihodkov na
internetu.
To poč nemo z oblikovanjem spletnih strani z visoko konverzijo in
usmerjanjem prometa na njihovo spletno stran z optimizacijo iskalnikov,
vsebinskim trž enjem, socialnim trž enjem in oglaš evanjem.
Podjetje, v katerem sem bil zaposlen, je sprejelo odloč itve, s katerimi se
nisem strinjal. Potencial spleta me je navduš il, da sem takrat zapustil
služ bo in stopil na samostojno podjetniš ko pot, na kateri sem ž elel
pomagati drugim podjetnikom.

Kateri so bili največ ji
izzivi na podjetniš ki
poti?

Največ ji izziv je bil, kako sestaviti uspeš no ekipo za razvoj podjetja. Naš el
sem svojo novo ljubezen - spletno trž enje, č eprav sem bil na tem
področ ju skoraj gol in bos. Brez vsega.

Kako jih je premagal?

Ustvarjalnost, vera v novo ljubezen »spletno trž enje« in strast do novih
izzivov so me zgradili v inovativnega, profesionalnega in uspeš nega
podjetnika.

Ime in Priimek
Starost
Kratek opis
poslovanja

Halyna Plotnytska
63
Skupnost Ba&Di Freelance je socialni projekt za aktivne upokojence.
Starejš im iz regije Ivano-Frankivsk pomagamo pri iskanju zaposlitve in
jim damo prilož nost, da si zasluž ijo nekaj denarja.

Kaj je bil razlog za
ustanovitev lastnega
podjetja v zrelih letih?

Povod za ustvarjanje projekta je bil pogovor. S svojimi vnuki sem se
sprehajala po parku in nekaj dni opazovala ž ensko, ki naju je gledala. In
veste, v njenih oč eh ni bilo zavisti, ampak ž alost. Nekega dne nisem
zdrž ala več in sem se ji približ ala. In rekla mi je: "Tudi jaz imam vnuke, ki
pa niso z mano." In to boli. Potem sem zač ela razmiš ljati, kako bi
pomagala osamljenim upokojencem.

Kateri so bili največ ji
izzivi na podjetniš ki
poti?

Največ ji izziv za nas je bila organizacija procesa inanciranja. Naš projekt
namreč temelji na samo inanciranju. Pomagajo nam prostovoljci. Poleg
tega so vir inanciranja tudi obvezni prispevki č lanov organizacije - 50
UAH. Toda ta sredstva zadostujejo le za organizacijo prostoč asnih
aktivnosti - delavnic, predavanj, različ nih teč ajev. Zdaj potrebujemo
pisarno.

Kako jih je premagal?

Zahvaljujoč naš emu podjetju v druž bo vključ ujemo stare starš e. Ker po
navadi prav oni od blizu opazujejo aktivno mladino. In na tem področ ju
so najbolj aktivni! Upam, da bomo v prihodnosti lahko ustvarili take
klube, kamor bodo starš i lahko pripeljali svoje otroke, stari starš i pa
bodo tam prež ivljali č as. Ce bi bilo takš nih organizacij po vsej drž avi več ,
se upokojenci ne bi poč utili osamljene.
Z lahkoto sem zač ela, ker sem imela ž e pripravljeno idejo, ki je imela
podporo. Imam pa nekaj nasvetov iz lastnih izkuš enj:
ź Premislite o produktu ali storitvi. Pri socialnem podjetniš tvu ne gre le

ź
ź
ź
ź

za zaposlovanje ranljivih skupin in maš enje lukenj na področ jih, na
katerih drž ava ne more uč inkovito delovati. Dobro premislite o
svojem produktu, proizvodnem procesu.
Brez ekipe ne gre. Ena oseba tega nikoli ne bo zmogla sama. In č e
obstaja ekipa, potem morate zgraditi javno organizacijo.
Ne hitite.
Opiš ite vse delo podjetja glede na vrste dela. Tako boste laž je razdelili
odgovornosti.
Ne bojte se in verjemite vase.

Orodje POWERYOU

3. poglavje: Kako motivirati starejše, da
postanejo del skupine/ekipe eDigiStars

Inovativni
sistem
eDigiStars je
sestavljen iz
treh delov

Naslednje poglavje je namenjeno uradom za delo in nevladnim organizacijam ter
drugim organizacijam, ki delajo s starejš imi. Namen partnerstva eDigiStars je
zgoraj navedenim organizacijam zagotoviti orodja za izbiro potencialnih starejš ih
kandidatov za teč aje digitalnega izobraž evanja in zaposlovanje na področ ju
digitalnih tehnologij. V nadaljevanju bo predstavljen inovativni sistem eDigiStars.
Inovativni sistem eDigiStars je sestavljen iz treh delov: smernic za izbiro in
motivacijo starejš ih, digitalnega izobraž evanja, prilagojenega potrebam starejš ih,
in sistema certi iciranja. Po predstavitvi sistema bo predstavljen tudi pregled
različ nih metod, ki so lahko v pomoč pri izboru kandidatov za digitalne teč aje.

Fizič ni digitalni teč aj bo trajal najmanj 40 ur in bo potekal v prostorih vnaprej
izbranega izvajalca usposabljanja. Sodelujoč i starejš i bodo pred in po
preizkusu izbranega teč aja izpolnili vpraš alnik o uč inku. To bo partnerstvu
omogoč ilo merjenje izobraž evalnega uč inka izbranega digitalnega teč aja. Na
koncu mora vsaj 15 starejš ih opraviti izbrani digitalni teč aj in prejeti certi ikat
LABEL. Tako bodo pripravljeni, da se zaposlijo na delovnih mestih, kjer so
potrebna digitalna znanja in veš čine, ali da se samozaposlijo.
Postopek certi iciranja temelji na nekaj nač elih, ki jih določ a orodje LABEL.
Partnerstvo organizacijam, ki certi icirajo starejš e, predlaga:
ź ocenjevanje teč aja mora temeljiti na testu, povezanem z vsebino teč aja,
ź ocena mora biti zanesljiva, nepristranska, objektivna, poš tena in

primerljiva,
ź preizkus mora uravnotež eno zajeti razvite veš čine, hkrati pa se mora
osredotoč iti na speci ike teč aja,
ź test potrjuje praktič nost in uporabnost usposabljanja,
ź toč kovanje testov v celoti sledi zahtevi po preglednosti.

3.1. Predstavitev inovativnega sistema eDigiStars
in njegovih prednosti
Projekt prinaš a tako imenovani inovativni sistem eDigiStars. Sistem sestavljajo tri
orodja, ki so bila razvita v okviru projekta: orodja POWERYOU, CAMPUS in LABEL.
Cilj teh orodij je krepitev zmogljivosti organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem.

Orodje POWERYOU je namenjeno podpori uradov za delo in nevladnih
organizacij ali združ enj, ki delajo s starejš imi, pri krepitvi ozaveš čenosti in
motiviranju tež ko zaposljivih starejš ih, da se zaposlijo na delovnih mestih, kjer so
potrebna digitalna znanja in veš čine, ali da se samozaposlijo.

Orodje CAMPUS ž eli z metodološ kimi smernicami podpreti centre za
prekvali ikacijo, izvajalce usposabljanj in druge organizacije pri prilagajanju
teč ajev potrebam starejš ih. Zato razvoj digitalnih znanj in veš čin poteka po posebni
poti in upoš teva speci ič ne potrebe starejš ih.

Orodje LABEL bo gospodarski zbornici in drugim organizacijam služ ilo kot
vodilo za oblikovanje sistema certi iciranja kakovosti za starejš e, ki so pridobili
ustrezno digitalno znanje v sistemu eDigiStars. Namen tega je premagati
skepticizem delodajalcev povezan s starejš imi.
Za dokazovanje vpliva in uporabnosti sistema bodo pilotni projekti uvedeni v vseh
partnerskih drž avah. Najprej bo s pomoč jo orodja POWERYOU na vsakem ozemlju
angaž iranih in izbranih 40 brezposelnih starejš ih. Med izbranimi starejš imi
morajo biti predstavniki MANJSIN, MIGRANTOV in tisti, ki brezposelni zaradi
posledic nedavne pandemije. Vključ eni starejš i bodo ozaveš čeni o mož nostih
digitalne kariere. Izbrani kandidati bodo sodelovali v pilotnem izvajanju orodja
CAMPUS, preizkusili bodo izbrane digitalne teč aje.

Prednosti inovativnega sistema eDigiStars:
ź Zagotavlja celoten program usposabljanja od izbire udelež encev do

certi iciranja.
ź Zagotavlja posebna orodja, ki jih je treba uporabiti pri izbiri predstavnikov

zahtevne ciljne skupine (starejš i, manjš ine, migranti).
ź Ponuja dragocene predloge za prilagoditev digitalnih teč ajev potrebam

starejš ih. V tem pogledu bo orodje CAMPUS pomagalo pri razvoju edinstvenih
teč ajev usposabljanja v š tevilnih drž avah Podonavja.
ź Visoka stopnja kakovosti sistema je zagotovljena z vključ e vanjem

mednarodnega konzorcija in njihovih teritorialnih delež nikov z različ nih
področ ij (uradi za delo, nevladne organizacije, ki delajo s starejš imi, izvajalci
usposabljanja, predstavniki industrije, gospodarska zbornica in drugi
ustrezni javni organi).
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3.2. Orodja in pristopi za izbirne postopke in izgradnjo
digitalne kariere
3.2.1. ZNAČILNOSTI UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA EDIGISTARS

3.2.2. PISANJE RAZPISA ZA PRIJAVE
Pisanje razpisa za kandidate za zbiranje prijav se morda sprva zdi manj
pomembno. Pa vendar sta š tevilo in vrsta kandidatov, ki se bodo prijavili,
odvisni tudi od vaš ega razpisa. Pravzaprav nač in pisanja razpisa, kar pomeni
izbor besed in jezika, uporabljenih v njem, neposredno vpliva na ljudi, ki jih
pritegnete. Zato bodo le uč inkoviti razpisi zagotovili, da boste pritegnili prave
kandidate.
Pravila pisanja razpisov:
ź Uporabite iskalnikom prijazen naslov. Velja le za enkratne razpise.
ź Določ ite lokacijo. Določ anje lokacije je temeljnega pomena. Velja tudi

Značilnosti
ź Energič na, optimistič na in entuziastič na oseba.
ź Navduš enje za uč enje novih stvari.
ź Morda je malce prestraš en ali nervozen glede
zač etka nove digitalne kariere, vendar ž eli
preizkusiti nove mož nosti.

ź

ź
ź

Starost
50 - 65 let

Hobiji/Interesi
ź Aktivna oseba, obič ajno s hobiji, kot so
š port, pohodniš tvo ali vrtnarjenje.
ź Rad prež ivlja č as z vnuki (č e jih ima in
ž ivijo blizu).

ź
ź

omeniti posebnosti lokacije, na primer kako priti do tja, ali obstaja dobra
povezava z javnim prevozom itd.
Pripravite kratko predstavitev. Na kratko opiš ite, kaj bodo kandidati poč eli,
kakš no usposabljanje bodo prejeli, koliko č asa bo trajalo in koliko krat bo
potekalo itd.
Opredelite koristi. Opredelite, zakaj je vredno sodelovati v programu.
Kakš ne so prednosti za prijavljene?
Opiš ite naloge ali dejavnosti. Podrobno opiš ite, kakš ne obveznosti bodo
imeli prijavljeni in kaj bodo morali narediti.
Določ ite osebo. Podrobno razlož ite, kdo je primeren kandidat za ta
program.
Pozovite k ukrepanju. Jasno povejte, kaj morajo zainteresirani narediti za
prijavo. Ce je razpis brez povezave, navedite toč ne kontaktne podatke
oziroma kam naj poš ljejo prijavo v izič ni obliki.

Ne pozabite naslednjega:
ź Pozorno preberite poziv š e enkrat in odpravite morebitne napake.
ź Izvajajte nadaljnje spremljanje. Prijavljenim napiš ite sporoč ilo in jim

sporoč ite, kaj se bo zgodilo. Napovejte, kdaj bodo izvedeli, ali je bila njihova
prijava uspeš na.

Več informacij o pisanju razpisov je na voljo tukaj.

Poznavanje informacijske tehnologije (IT)
ź Osnovno ali vmesno znanje uporabnikov.
ź Vsak dan uporablja pametni telefon.
ź Poš iljanje e-poš te, obč asni klepeti ali virtualni
klici z druž ino, prijatelji.
ź Ogled fotogra ij, izmenjava.
ź Osnovne operacije v Wordu.

3.2.3. IKIGAI PRISTOP ZA POMOČ STAREJŠIM, DA BODO
BOLJE RAZUMELI SVOJE POTREBE, POTENCIALE IN
MOTIVACIJO ZA OSEBNE IN POKLICNE SPREMEMBE
Ikigai je uč inkovito orodje za osebno nač rtovanje, odkrivanje ovir in nač inov,
kako jih uspeš no premagati. Pomaga odkriti vrednote, uč inek, rezultat in
uporabnost kot sovpadanje strasti, poslanstva, stroke in poklica. Iskanje
svojega Ikigaija je vsež ivljenjski razmislek in eksperimentiranje. Vsak Ikigai se
lahko spreminja, kot se sč asoma spreminjata tudi naš a identiteta in okoliš čine.
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3.2.4. IZBIRA NA OSNOVI VNAPREJ DOLOČENIH KRITERIJEV

Kako lahko odkrijemo naš IKIGAI?
1. korak

Moderator razdeli OSEBNI DELOVNI LIST IKIGAI vsakemu udelež encu.

2. korak

Moderator udelež encem razlož i in predstavi delovni list IKIGAI. Moderator
opominja udelež ence, naj bodo pozorni na svoje vedenje, misli, odzive drugih
in njihove potrebe.

3. korak

Udelež enci na delovni list zapiš ejo odgovore na vpraš anja. Ce je potrebno,
moderator pomaga udelež encem tako, da poda nekaj primerov odgovorov.

4. korak

Nekateri udelež enci verjetno potrebujejo več pomoč i v obliki vodenja ena na
ena in posledič no več č asa za razmiš ljanje in pisanje o svojih obč utkih,
odnosih, ciljih itd.

5. korak

Moderator povabi udelež ence, tiste, ki ž elijo, da predstavijo svoje odgovore
IKIGAI vpraš alnika. Moderator spodbuja razpravo z vpraš anji, kot je na primer:
Je bilo v odgovorih kaj skupnega? Kaj od tega, kar ste sliš ali, bi lahko bilo
koristno tudi za vaš IKIGAI?

6. korak

Na koncu moderator poudari, da je osebni IKIGAI mogoč e kadarkoli pregledati
in spremeniti.

JAPONSKO: RAZLOG ZA ZIVLJENJE

Kaj imamo
RADI

Zadoš čenje,
ampak obč utek
nesposobnosti

Naš a
STRAST

Osebno
zadoš čenje,
a ni zasluž ka

Izbor mož nih kandidatov se lahko izvede na podlagi vnaprej določ enih
kriterijev za izbor. V tem primeru starejš e primerjamo na podlagi vnaprej
določ enih, objektivnih standardov ali kriterijev, ki odraž ajo potrebe urada za
delo ali nevladne organizacije, ki dela s starejš imi.
Izbirni postopek lahko razdelimo v 2 fazi. Gre za predhodni izbor na podlagi
minimalnih kriterijev in izbor na podlagi kriterijev za izbor.
Predizbor na podlagi minimalnih kriterijev:
Na tej stopnji se določ ijo minimalni kriteriji za pregled prijavljenih, tako da se
njihove določ ene lastnosti primerjajo s tistimi, ki so potrebne za vpis na izbran
teč aj digitalnega izobraž evanja .
V projektu eDigiStars so zaradi prijave projekta določ eni minimalni kriteriji,
minimalna starost (najmanj 50) in zaposlitveni status (brezposeln).
Organizacija lahko doda svoje kriterije (na primer: izobrazba, trajanje
brezposelnosti, vrsta prejš njega delovnega mesta). Cilj je uporabiti enake
minimalne kriterije za vse kandidate.
Kriteriji za izbor:
Kriteriji za izbor se uporabljajo za določ itev najustreznejš ih kandidatov med
vsemi prijavljenimi, ki so izpolnili minimalne kriterije. Kriteriji za izbor
presegajo minimalne kvali ikacije in upoš tevajo količ i no, kakovost in
ustreznost izobraž evanja, izkuš enj, znanja in drugih veš čin, ki jih ima vsak
prijavljeni. Kriteriji za izbor vključ ujejo tudi kvali ikacije, ki so lahko
edinstvene glede na teritorialne razmere v primerjavi s sploš nejš imi
minimalnimi kvali ikacijami. Ko se prijavljeni primerjajo med seboj in se
uporabijo kriteriji za izbor, se lahko izberejo najbolj usposobljeni kandidati.
Izbirni kriterij 1: Izobrazba: zaključ ena stopnja, relevantnost in kakovost.
Izbirni kriterij 2: Pretekle delovne izkuš nje: č as dela, relevantnost in
kakovost; digitalne veš čine, vključ no z zmož nostjo dela v digitalnem okolju.
Izbirni kriterij 3: Tehnološ ko znanje (po potrebi): č as dela, relevanca in
kakovost usposabljanja in/ali izkuš enj na področ ju informacijske tehnologije.

Naš e
POSLANSTVO

Izbirni kriterij 4: Licence in certi ikati (po potrebi): ali kandidat ima ali lahko
pravoč asno pridobi potrebne licence in certi ikate.
V č em smo
DOBRI

Kaj svet
POTREBUJE

Naš
POKLIC

Udobno,
a z obč utkom
praznine

Pri vsakem kriteriju je določ en ponder, ki označ uje stopnjo pomembnosti
posameznega kriterija pri celotnem izboru. Izbirate lahko med 5, 10, 15, 20 ali
25. Ce kriterij ni uporabljen, samo navedite Ni odgovora. Toč ke v seš tevku
morajo biti enake.

Kaj nas
ZANIMA

Za kaj smo lahko
PLAČANI

Izbirni kriterij 5: Izobrazba: zaključ ena stopnja, relevantnost in kakovost.

Razburljivo z mero
samozadovoljstva,
obč utek
negotovosti

Koraki in stopnje izbirnega postopka za različ ne organizacije so določ ene v
Prilogi 1.
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3.2.5. RAZGOVORI
Razgovori so osnovni element izbirnega postopka. Pomembno pa je omeniti, da
niso vsi razgovori enako uč inkoviti pri merjenju kompetenc in primernosti
kandidata za novo vlogo. Na sploš no so strukturirani razgovori eden
najuč inkovitejš ih nač inov ocenjevanja kandidata, nestrukturirani razgovori pa so
nač e loma manj uč i nkoviti. V nadaljevanju bosta predstavljeni obe vrsti
razgovorov.

Strukturirani razgovori:
Pri strukturiranem razgovoru se uporablja standardiziran nabor vpraš anj. To
anketarju omogoč a enoten nač in belež enja informacij in standardizacijo ocene
kandidatovih kvali ikacij. Strukturiran razgovor anketarju omogoč a, da natanč no
primerja kandidate in se na podlagi podatkov odloč i č im bolje.

Standardni razgovor vključ uje vpraš anja, katerih cilj je raziskati ozadje
prijavljenih (izobraž evalne in delovne izkuš nje), naloge, ki jih je kandidat
opravljal, motivacijo za prijavo, sploš ne cilje v poklicnem ž ivljenju, prednosti
ali slabosti in glede na razpis tudi nekaj speci ič nih vpraš anj. V projektu
eDigiStars so speci ič na vpraš anja lahko povezana s (tehnič nim) reš evanjem
tež av, zanimanjem za digitalne naprave itd. Na podlagi zgornjih tem lahko
pripravimo standardizirana vpraš anja za razgovor za izbor med kandidati.
Poleg standardiziranih vpraš anj je pogosta metoda, uporabljena v razgovorih,
metoda STAR. Ta metoda ponuja strukturiran nač in pridobivanja informacij od
kandidata. STAR je kratica za:
Situation. (Situacija.) Kandidata prosite, da opiš e speci ič no situacijo, v kateri
se je znaš el in je v njej moral nekaj doseč i.
Task. (Naloga.) Za dosego kakš nega cilja si je kandidat prizadeval?
Action. (Dejanje.) Kandidat naj podrobno opiš e, kaj je storil, da bi iz dane
situacije pridobil č im več in dokonč al svojo nalogo.
Result. (Rezultat.) Kandidat naj opiš e izid dejanja in pojasni, č esa se je s tem
nauč il.
Več informacij o metodi STAR je na voljo tukaj.

Netrukturirani razgovori:

Predlog vprašanj za strukturirane razgovore:
1. Prosim, povejte mi kaj o svojih poklicnih
izkuš njah. Kakš no strokovno znanje imate?
2. Prosim, pojasnite, kaj ste poč eli na svojem
zadnjem relevantnem delovnem mestu?
3. Kaj je razlog, da bi se radi pridruž ili programu
in razvili svoje digitalne veš čine?
4. Kakš ne digitalne veš čine ž e imate?
5. Povejte, kakš no digitalno programsko opremo
pogosto uporabljate?
6. Za katero digitalno programsko opremo bi lahko
rekli, da jo obvladate?
7. Kje se vidite v naslednjih nekaj letih?

Nestrukturirani razgovor je vrsta razgovora, v katerem anketar postavlja
vpraš anja, ki niso vnaprej pripravljena. V nestrukturiranih razgovorih se
vpraš anja pojavljajo sproti glede na tekoč pogovor, kar pomeni, da se različ nim
kandidatom postavljajo različ na vpraš anja.
Glavna prednost nestrukturiranega razgovora je osebni pristop. To je š e
posebej uporabno, č e primerjate kandidate, ki so enako usposobljeni, ali kadar
gre za delovna mesta, kjer sta njihova osebnost in komunikacijske sposobnosti
ključ nega pomena. Poleg tega, ker nestrukturirani razgovori omogoč ajo tekoč
pogovor, se zdijo veliko bolj prilož nostni in pomagajo kandidatom, da se med
razgovorom sprostijo in poč utijo bolj udobno. Vendar se na nestrukturiranih
razgovorih različ nim kandidatom postavljajo različ na vpraš anja, zato je tež je
primerjati njihove odgovore ter enako in objektivno oceniti kandidate.
Kako to izvesti:
Ceprav nestrukturirani razgovori ne zahtevajo vnaprej pripravljenih vpraš anj,
to ne pomeni, da so zastavljena vpraš anja povsem naključ na. Tukaj je nekaj
nasvetov:
1. Ne pozabite na sploš ni namen razgovora in lastnosti, ki jih iš čete pri
kandidatih. Vaš cilj je pridobiti in zapisati pomembne podatke o kandidatih.
2. Poskrbite, da boste osredotoč eni, vendar prilagodljivi in nadaljujte na
podlagi kandidatovih odgovorov.
3. Zač nete lahko tako, da vpraš ate »Povejte mi kaj o sebi«, nato pa nadaljujete z
raziskovanjem zanimivih podatkov iz prijave kandidata.
Več informacij je na voljo tukaj.
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3.2.6. PREVERJANJE REFERENC

3.2.8. Ocenite učno agilnost starejših

Na koncu izbirnega postopka boste morda ž eleli prejeti nekaj referenc svojih
kandidatov. Na ta nač in boste prejeli povratne informacije o njihovih rezultatih od
ljudi, s katerimi so delali na prejš njem delovnem mestu. Od kandidatov lahko
zahtevate pisno in podpisano referenco prejš njega delodajalca ali pa prosite za
kontaktne podatke nekdanjih delodajalcev ali sodelavcev. Tako boste lahko:

Ocenjevanje uč ne agilnosti je š e ena izmed uč inkovitih izbirnih metod, ki jo je
treba vključ iti v postopek izbire. Uč na agilnost je sposobnost prilagajanja na
novo situacijo, v kateri č lovek sprva ne ve, kako se je lotiti, potem pa to kljub
vsemu ugotovi. Spreten uč enec lahko svoje preteklo znanje uporabi za nove
scenarije, ki jih š e ni dož ivel. Uč na agilnost je pogosto povezana z uspehom pri
vodenju celotnega podjetja, vendar se v okviru projekta eDigiStars
osredotoč amo le na sposobnost prilagajanja kandidatov. To je zato, ker mnogi
starejš i, ki se prijavljajo na program, morda niso strokovnjaki za digitalna
področ ja, vendar je prilagajanje izzivom virtualnega okolja nujna ali pa vsaj
koristna osebnostna lastnost.

ź Potrdili, kar so vam kandidati ž e povedali (npr. o obveznostih na prejš njem

delovnem mestu);
ź Izvedeli, kako kandidati uporabljajo svoje sposobnosti pri delu;
ź Odkrili mož ne pomanjkljivosti;
ź Razumeli, kako se kandidati obnaš ajo v delovnem okolju (toč nost, odnos,

prilagajanje).
Za pridobitev objektivnih in ustreznih informacij morate zastaviti ciljno usmerjena
vpraš anja. Tukaj je nekaj vzorč nih vpraš anj, ki jih lahko zastavite za namen
pridobivanja referenc kandidatov:
ź Kdaj so kandidati delali v vaš em podjetju in kakš en je bil naziv njihovega
ź
ź
ź
ź

delovnega mesta?
Katere so bile glavne odgovornosti kandidatov?
Bi lahko naš teli enega ali dva skupinska projekta, pri katerih je kandidat
sodeloval?
Kako je kandidat sodeloval s svojimi sodelavci?
itd.

Več informacij je na voljo tukaj.

3.2.7. VPRAŠALNIK ZA SAMOOCENO DIGITALNE PISMENOSTI
Vpraš alniki so pogosto uporabljena orodja za prejemanje merljivih podatkov od
posameznikov. Vpraš alniki obič ajno delujejo na podlagi zaprtih vpraš anj z
navedenimi odgovori; lahko pa se vključ ijo tudi odprta vpraš anja. Glavni namen
vpraš alnikov je prejeti informacije od več je skupine ljudi, oceniti, ovrednotiti in
primerjati njihove odgovore. Vpraš alnike lahko zapiš e "anketar", ki predstavlja
organizacijo, ki izvaja raziskavo, lahko pa temeljijo na osnovi samoocene.
Kako sestaviti vprašalnik?
1. Odloč ite se, katere informacije potrebujete.
2. Nač rtujte vpraš anja, ki vam bodo pomagala pridobiti te informacije.
3. Za zbiranje speci ič nih odgovorov uporabite vpraš anja z navedenimi odgovori.
4. Uporabite odprta vpraš anja za prejemanje tistih odgovorov, ki se jih ne spomnite
vnaprej.
5. Previdno oblikujte vpraš anja. Izogibajte se dvema vpraš anjema v enem. Ne
namigujte na odgovor, ki ga ž elite. Bodite dovolj jasni in neposredni.
6. Prosite nekoga, da pregleda ali izpolni vaš vpraš alnik.
Več informacij je na voljo tukaj.

Kako to izvesti:
ź Merjenje uč n ih sposobnosti lahko izvedemo na različ n e nač i ne. V

nadaljevanju predstavljamo vpraš anja za razgovore in teste.
1. Prilagodljivost kandidata lahko preizkusite na razgovoru za izbor
kandidatov. Spodnja vpraš anja za razgovor so namenjena ugotavljanju, kakš na
je sposobnost kandidata, da se med razgovorom prilagodi novim situacijam:
- Povejte mi kaj o primeru, ko ste svojega š efa ali kolega prosili za povratne
informacije. Koga ste prosili za povratne informacije? Kakš ne povratne
informacije ste prejeli? Zakaj ste ž eleli povratne informacije?
- Povej mi kaj o primeru, ko ste pri delu naredili napako. Kakš no napako ste
naredili in kaj ste se iz tega nauč ili? Komu ste povedali o svoji napaki? Kako
so se le-ti odzvali na informacijo?
- Povejte mi kaj o primeru, ko ste morali narediti nekaj, č esar š e nikoli niste
poč eli. Kako ste se ob tem poč utili? Cesa ste se pri tem nauč ili?
- Preizkusite kandidatovo sposobnost prilagajanja s stilskimi vpraš anji tipa
"kaj č e". Tako vpraš anje ustvari situacijo, v kateri mora kandidat poskuš ati
reš iti izziv. Na primer: Kaj bi naredili, č e bi dobili novo nalogo? Kateri bi bili
vaš i prvi koraki?
ź V odgovorih kandidata poiš čite naslednje osebne razsež nosti:

- Prilagodljivost: kandidat je odprt za nove ideje in situacije ter predlaga
reš itve;
- Eksperimentiranje: preizkuš anje novega vedenja, da ugotovi, kaj je
uč inkovito;
- Sodelovanje: sposobnost sodelovanja je nujna, saj podpira uč enje od
drugih;
- Pridobivanje povratnih informacij: omogoč a, da kandidati obč asno
prejmejo tudi negativne povratne informacije, kar lahko vodi v razmislek
in kasnejš e izboljš anje;
- Tveganje: ne boji se preizkuš anja novih dejavnosti;
- Re leksija: ocena lastne uspeš nosti z namenom doseganja več j e
uč inkovitosti.
Več informacij je na voljo tukaj.
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2. Uč no agilnost je mož no ovrednotiti z različ nimi testi v obliki vpraš alnikov.

3.2.9 PREIZKUS NA "DELOVNEM MESTU"

Preprosto ocenjevanje lahko izvedete z naslednjim testom:

Kako dobro vas opisujejo naslednje
trditve?

1 točka = odločno nasprotujem, 2 točki =
se ne strinjam, 3 točke = se strinjam

ź Pomembno je, da sem pozoren na vsako

podrobnost.
ź Ne sprejemam nič manj kot popolnost.
ź Delo ni dokonč ano, dokler se s skrbnostjo

ne uredijo vse podrobnosti.

Ta preizkus se obič ajno izvaja v resnič nih delovnih situacijah in služ i
ugotavljanju uč inkovitosti kandidatov na določ enem delovnem mestu, stroju
ali opremi. Preizkus v praksi razkrije vrednost kandidata na delovnem mestu.
V okviru projekta eDigiStars predlagamo preverjanje digitalnih veš čin
kandidatov med izbirnim postopkom. Preizkus "na delovnem mestu" lahko
temelji na preverjanju določ enih digitalnih veš čin ali digitalne pismenosti
kandidatov. Vsebino ocenjevanja lahko pripravi urad za delo, nač eloma pa
partnerstvo predlaga vrednotenje naslednjih veš činah:
ź Navigacija po rač unalniku (vključ no z brskalniki in namizjem);
ź Urejanje Word dokumentov;
ź Urejanje Excel tabel;

ź Pravila niso narejena zato, da se krš ijo.

ź Urejanje PowerPoint prezentacij;
ź Urejanje slik;

ź Najbolje delam, ko so mi cilji in reš itve jasni.

ź Uporaba platform druž benih medijev;
ź Poznavanje Outlooka (izbirno).

ź Stabilnost in jasnost sta ključ na za uspeš no

kariero.
ź Prilagodljivost vodi do napak.
ź Vedno poskuš am zagotoviti, da bo delo

pravilno opravljeno.
ź Sprejemanje odloč itev brez popolnih

informacij je slabo za podjetje.
ź Pomembno je doseč i stabilno in zanesljivo

delovno okolje.

- Ce je prejeti rezultat med 10 in 20, to pomeni, da ima kandidat uč no agilnost. Imeti
sposobnost spoprijemanja z negotovostjo in spremembami in hkrati sposobnost
prenesti pomanjkanje podrobnih informacij, je znak agilnega pristopa k delu.
- Ce je prejeta ocena nad 20, to pomeni, da se kandidat posveč a podrobnostim in
potrebuje gotovost. Toda v mnogih pogledih gre za nasprotje agilnega pristopa k
delu.
Pomembno je omeniti, da zahteve do starejš ih kandidatov glede uč ne agilnosti ne
smejo biti previsoke. Partnerstvo predlaga, da bi pri ocenjevanju morali upoš tevati
predvsem glavne vzorce kandidatovih odgovorov. Ceprav posameznik morda ni
uč no agilen, je lahko uspeš en na določ enih polož ajih, na primer pri administrativnih
storitvah.
Več informacij je na voljo tukaj.

Upoš tevajte, da mora biti vrednotenje č im bolj objektivno, testiranje pa lahko
temelji na vnaprej pripravljenih nalogah.

Orodje POWERYOU

3.3 Kdo lahko pomaga?

Priloge

3.2.9 PREIZKUS NA "DELOVNEM MESTU"

Priloga 1. Koraki in stopnje izbirnega postopka

Bi radi izvedeli več ? Obrnite se na eno izmed partnerskih organizacij eDigiStars!
Izbirni postopek na zavodu za zaposlovanje:

Avstrija:

a) Preverite ali je oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.

Business Upper Austria - Plastics Cluster
Jü rgen Bleicher
juergen.bleicher@biz-up.at

b) Dopolnite vpraš alnik, uporabljen pri njegovi prijavi, z vpraš anji, ki se nanaš ajo na starost, podroben
nač rt njegovih novih zaposlitvenih potreb in veš čin ter pripravljenost za digitalno usposabljanje.

Bosna in Hercegovina:

c) Ce bi si brezposelni to ž eleli in bi se lahko udelež ili usposabljanja, jim omogoč ite dostop do teč ajev
digitalnega usposabljanja in zagotovite ustrezne informacije o pogojih usposabljanja.

Razvojna agencija Republike Srbske
Aleksandar Vukovic
aleksandar.vukovic@rars-msp.org

d) Ozaveš čajte brezposelne o prič akovanjih potencialnih delodajalcev.
e) Vključ ite se v eDigiStars: povež ite delodajalca z zainteresiranimi stranmi programa.

Bolgarija:
Združenje poslovnih agencij
Silvia Stumpf
silvia.stumpf@vba.bg

Bolgarsko industrijsko združenje
Teodora Borissova
t.borissova@bia-bg.com

f) Hkrati povež ite brezposelno osebo/zaposlenega z delodajalcem.
g) Brezposelno osebo povež ite z ustanovo za usposabljanje.
h) V č asu usposabljanja vzdrž ujte stik z brezposelnimi (predvsem od zainteresiranih strani).
i) Uspeš no sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Češka:
Organizacija Dex Innovation Center
Jan Kubalık
́
jan.kubalik@dex-ic.com

Občina Praga 9
Pavel Pospıś̌ek
pospisekp@praha9.cz

a) Preverite ali je oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje.

Madžarska:
Innoskart Business Development
Nepro itno podjetje
Orsolya Szaplonczay
szaplonczay.orsolya@innoskart.eu

Central Transdanubian Regional
Nepro itna agencija za inovacije
Akos Szé pvö lgyi
szepvol@kdriu.hu

Romunija:
Evropski center za socialno profesionalno
integracijo, ACTA
Mihaela Popovici
mihaelapopovici@actacenter.ro

Izbirni postopek za nevladno organizacijo ali obč ino ali za druge organizacije, povezane s starejš imi
delavci ali brezposelnimi osebami:

Romarketing
Sorina Bradea

b) Dopolnite vpraš alnik, uporabljen pri njegovi prijavi, z vpraš anji, ki se nanaš ajo na starost, podroben
nač rt njegovih novih zaposlitvenih potreb in veš čin ter pripravljenost za digitalno usposabljanje.
c) S prilož enimi rezultati podrobne raziskave registrirajte brezposelno osebo na zavodu za zaposlovanje
(za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).
c) Naslednji koraki so enaki, z dodatkom, da mora organizacija spremljati usodo brezposelnih do
sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

sorina_bradea@romarketing.ro

Slovenija:
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih
možnostiPRIZMA, ustanova
Natalija Zunko
n.zunko@fundacija-prizma.si

Mestna občina Maribor
Urš ka Koroš ec
urska.korosec@maribor.si

Ukrajina:
Ivano-Frankivsk National Technical
University of Oil and Gas
Tetiana Kulyk
kulyktetiana@gmail.com

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

