EU Si ti: Delo me zaposluje! Pravica evropskih državljanov do
dela in zaposlitve
Posvet na temo pravice evropskih državljanov do iskanja zaposlitve in dela s poudarkom na
ozaveščanju širše javnosti o pravicah, ki jih imajo.
Datum: 4. oktober ob 10. uri
Lokacija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje

PROGRAM POSVETA
Moderatorka: Vesna Miloševič
I.

del – Prihodnost pravice do zaposlitve in dela v EU

do 10.00

Prihod in registracija udeležencev

10.00-10.05

Uvod v posvet in predstavitev namena teme posveta

10.05-10.15

Pozdravni nagovor predstavnika Upravljavskega
partnerstva – vključujoča rast v Evropski uniji in
pravica do dela in zaposlovanja v navezavi na
Jamstvo za mlade

Predstavništvo Evropske komisije v
Sloveniji

10.15-10.25

Znanja, spretnosti in kompetence pri
uveljavljanju pravice do dela in zaposlovanja pri
mladih

doc. dr. Valerij Dermol,
Mednarodna fakulteta za družbene in
poslovne študije

10.25-10.35

Neformalne izkušnje in kompetence za mlade –
pomen študentskega dela pri iskanju plačanega dela
in zaposlitve

Katarina Bremec Slanič,
vodja kadrovske službe e-Študentski
Servis

10.35-10.45

Razprava udeležencev in govorcev na temo
pomena kompetenc in usposabljanja pri
zaposlovanju

10.45-10.55

Programi zaposlovanja in usposabljanja za
boljšo zaposljivost

Alenka Rumbak, Zavod RS za
zaposlovanje, Območna služba Celje

10.55-11.05

Iskanje pravice do zaposlitve in dela znotraj
držav EU

Andreja Strmole, EURES

11.05-11.15

Slovenski trga dela in ranljive ciljne skupine
iskalcev zaposlitve

Damjana Košir, generalna direktorica
direktorata za trg dela in zaposlovanje
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

11.15-11.25

Razprava udeležencev in zaključek prvega dela
posveta na temo zaposlovanja mladih v luči
Jamstva za mlade

11.25-11.45

Odmor za kavo

Med odmorom in po končanem posvetu se bodo na »EU Si ti sejmu« predstavile organizacije s področja
zaposlovanja in mobilnosti znotraj EU. Informativni sejem bo namenjen zainteresiranim organizacijam, da
predstavijo svojo dejavnost. Sejem je namenjen druženju, povezovanju in informiranju vseh udeležencev posveta.

II. del – Delodajalčeve prakse zaposlovanja in delo v skupinah
11.45-11.55

11.55-12.20

Povzetek prvega dela posveta in uvod v drugi del
s poudarkom na predstavitvi iniciativ EU v Jamstvu
za mlade
Predstavitev kadrovskih potreb in priložnosti v
zasebnem, javnem in nevladnem sektorju
Lojze Petrle, evropski poslanec
Gašper Koren, Zemanta
mag. Greta Malec, Banka Celje
Goran Lukič, izvršni sekretar ZSSS
Andreja Strmole, EURES

12.20-12.40

Skupaj do rešitev za izboljšanje uveljavljanja
pravice do dela v EU
Delo po skupinah

12.40-13.00

Končna razprava in zaključki posveta z namenom
oblikovanja konkretnih predlogov in pobud
za zaposlovanje mladih

13.00-13.10

Zaključek posveta

