AKTIVNOSTI

UDELEŽENCEV

OPERACIJE PVSP 2013 V MESECU
FEBRUARJU
V mesecu februarju 2013 smo začeli z
izvajanjem

programa

za

vključene

udeležence PVSP 2013 – Goriška
regija. S sodelovanjem zunanjega in
notranjega

mentorja

ter

desetih

sprejetih udeležencev operacije smo
obravnavali

in

sprejeli

kodeks

1.

skupine, predstavil se je mesečni plan
udeležencev

z

spoznavanjem

in

medsebojnim
analizo

preteklih

izkušenj. Izvedli smo usposabljanje na
temo Politika podjetja

(vizija, smotri,

cilji, strategija) in Podjetniške ideje in
podjetništvo

skozi

motivacije

čas

s

udeležencev

ciljem
za

podjetništvo. Definirale so se poslovne
ideje s predstavitvijo posameznega
udeleženca

skupine

z

namenom

razvoja desetih podjetniških idej in
pisnega izdelka z generiranjem in
identificiranjem

podjetniške

ideje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«,
1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izvedlo

se

je

usposabljanje

udeležencev za javno nastopanje in
pripravo

ter

izvedbo

mesečnih

predstavitev izdelkov. Izvedle so se tri
predstavitve iz naslova prenesenih
primerov dobrih praks. Izvedeno je bilo
usposabljanje iz naslova Podjetništvo
in

projekti

(projektni

management,

organizacija, uspešnost, programska
orodja). Organizirali smo novinarsko
konferenco z namenom predstavitve
projekta

in

desetih

udeležencev

operacije PVSP 2013 – Goriška regija.
V skladu z dogovorjenim načinom
usposabljanja
predavanja

so
in

bila

organizirana

usposabljanja

pri

oblikovanju ciljev, naboru poslovnih
idej in realizacije ciljev. Udeleženci so
motivirani za uresničitev podjetniških
idej

in čedalje bolj pripravljeni za

samostojno delo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«,
1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Usposabljanje notranjega Mentorja Mag. Bruno Mihelj.
Vsebina usposabljanja: Poslovna strategija in vizija.
Datum: 20.02.2013

Usposabljanje notranjega mentorja mag. Bruno Mihelj
Vsebina usposabljanja: podjetniške ideje in podjetništvo skozi čas
Datum: 27.02.2013

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«,
1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

