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 Maribor,  13. junij 2017 

VABILO 
Vljudno vas vabimo, da se udeležite 

2. mednarodne konference 
PODJETJA, MLADI IN DRUŽBENA ODGOVORNOST 2017: 

Krepitev veščin in zaposlovanje mladih –  
Nacionalni akcijski načrt za mlade v Sloveniji 

Petek, 23. junij 2017 
Velika dvorana Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija 

 
Spoštovani, 
 
Mladi potrebujejo ustrezno podporo pri prehodu iz študija v prvo zaposlitev, ki mora biti predvsem 
praktično naravnana. Da bi to lahko dosegli, je zanje ključnega pomena mreženje, sodelovanje s 
podjetji, izobraževalnimi ustanovami in mladinskimi organizacijami. 
 
Zato vas ob tej priložnosti vljudno vabimo, da se udeležite 2. mednarodne konference PODJETJA, 
MLADI IN DRUŽBENA ODGOVORNOST 2017: Krepitev veščin in zaposlovanje mladih - Nacionalni 
akcijski načrt za mlade v Sloveniji, ki bo potekala v petek, 23. junija 2017, v Veliki dvorani Univerze 
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija. 
 
V prilogi je predstavljen okvirni program konference in upamo, da se je boste lahko udeležili. V petek, 
23. junija 2017, se namreč v Mariboru začne tudi Festival Lent in to bo dobra priložnost za mreženje 
in kulturno udejstvovanje prisotnih. Več o festivalu najdete na naslovu: http://www.festival-lent.si/. 
 
Prijave zbiramo do 21.6.2017 na naslovu info@irdo.si, prosimo, izpolnite priloženi prijavni obrazec 
in nam ga pošljite čim prej. Prijavnine ni. Hkrati vas vabimo, da kot pravna oseba podpišete Pismo o 
nameri za sodelovanje v Paktu za mlade ter tako podprete naša skupna prizadevanja za večjo 
zaposljivost mladih. Pridružilo se nam je že 17 pravnih oseb – od podjetij, do nevladnih organizacij, 
izobraževalnih ustanov in lokalnih skupnosti. Bodite z nami tudi vi! 
 
Hvala vam za sodelovanje in lep pozdrav! 
 

Primož Ademovič,      mag. Anita Hrast, 
strokovni sodelavec inštituta IRDO    direktorica inštituta IRDO 

l.r.        l.r. 
 
Priloge:  

- Kratka predstavitev konference in okvirni program konference 
- Prijavni obrazec za konferenco 
- Predstavitev kampanje Pakt za mlade v EU in Pismo o nameri 

http://www.festival-lent.si/
mailto:info@irdo.si
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2. mednarodna konferenca 
PODJETJA, MLADI IN DRUŽBENA ODGOVORNOST 2017: 

Krepitev veščin in zaposlovanje mladih –  
Nacionalni akcijski načrt za mlade v Sloveniji 

Petek, 23. junij 2017 
Velika dvorana Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija 

 

OKVIRNI PROGRAM 
 

9.30 Registracija udeležencev 

10:00 Pozdrav organizatorjev in vabljenih gostov 
mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) 
predstavnik Univerze v Mariboru 
dr. Martina Rauter, Mestna Občina Maribor, Urad za kulturo in mladino 
g. Rok Primožič, v. d. direktorja Urada RS za mladino  

10:20 Uvodni govorniki:  
Predstavitev projekta Model M Podravje (2012-2015), Matej Kosi in mag. Andreja 
Nekrep (Univerza v Mariboru, Karierni center) ter Model M Slovenija, Primož Ademovič 
(Inštitut IRDO) 

10:40 Pakt za mlade v Sloveniji: 
CSR Europe in Evropska kampanja Pact for Youth (Pakt za mlade), predstavitev 
Nacionalnega akcijskega načrta za mlade v Sloveniji, mag. Anita Hrast (IRDO inštitut) 

11.00 
 

Podporniki Pakta za mlade v Sloveniji 
Predstavitev podpornih podjetij, ustanov, organizacij in vabilo k sodelovanju novim 

11.30 Odmor za mreženje 

12:00 Predstavitev udeležencev projekta Model M Slovenija: 
Udeleženci projekta Model M  Podravje (2013-2016) in Model M Slovenija (2017: iz 
Savinjske regije (Celje) in Osrednjeslovenske regije (Ljubljana) ter Pomurske regije 
(Murska Sobota)) ter mladih iz drugih projektov razpisa za aktivno državljanstvo (URSM) 

13.00 Hitri poslovni sestanki med mladimi, podjetniki, nevladniki in izobraževalnimi 
organizacijami: s seboj prinesite vsaj 30 vaših vizitk! 
Mirjana Ivanuša in mladi, podjetniki, nevladniki, udeleženci projekta Model M Slovenija 
ter drugi 

14.00 Odmor za mreženje 

14:30 Pasti in priložnosti za podjetništvo, nevladništvo in zaposlovanje mladih 
Težave, s katerimi se mladi soočajo pri iskanju zaposlitve in ustvarjanju lastne zaposlitve 
– okrogla miza  

15:30 Sklepi konference 

16:00 Zaključek konference in povabilo k udeležbi 1. dne Festivala Lent 2017 
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NAMEN KONFERENCE 

 Predstavitev predloga Nacionalnega akcijskega načrta za mlade v Sloveniji in vabilo k 
podpisu Pisma o nameri za nove deležnike (pravne osebe – gospodarstvo, 
izobraževanje, mladinske organizacije)  

 Predstavitev CSR Europe in evropske kampanje Pact for Youth (Pakt za mlade v 
Sloveniji) 

 Predstavitev udeležencev projekta Model M Slovenija in drugih projektov v sklopu 
razpisa za aktivno državljanstvo mladih (URSM) 

 Predstavitev dobrih praks družbene odgovornosti v gospodarstvu in izobraževanju 

 Razvoj, utrditev partnerstev v podporo krepitvi veščin, zaposljivosti in vključevanju 
mladih na trg dela  (Predstavitev aktivnosti pobude Pakt za mlade v Evropi in v 
Sloveniji) 

 
LOKACIJA KONFERENCE:  
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

 
KOGA VABIMO? 

Mlade, podjetnike, socialne partnerje, izobraževalne ustanove, mladinske organizacije, 
javne in zasebne zaposlovalne agencije, učitelje, trenerje, učence in starše ter druge 
ključne akterje. 

 
KAJ IŠČEMO? 

 Dobre prakse iz gospodarstva in izobraževanja ter partnerstva z mladinskimi 
organizacijami 

 Vrednote družbene odgovornosti na vseh ravneh osebnega in organizacijskega 
menedžmenta 

 Podjetja za podporo The European Pact for Youth – Evropski kampanji  pakt za mlade 
v Sloveniji – vabilo k podpisu pristopnih izjav in k akciji 

 
ORGANIZATORJA:  
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, www.irdo.si  
Podporni partner Univerza v Mariboru, www.um.si 
 
VEČ INFORMACIJ:   
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, SI-2000 Maribor, 
www.irdo.si , info@irdo.si, 031 344 883 
 
Prijavnine ni. 
Vljudno vas prosimo, da izpolnite priloženi prijavni obrazec in nam ga čim prej pošljete na 
naslov info@irdo.si, najkasneje do 21. junija 2017, število udeležencev je omejeno. Hvala. 

http://www.irdo.si/
http://www.um.si/
http://www.irdo.si/
mailto:info@irdo.si
mailto:info@irdo.si

