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Podpirajo nas: 

Ponujamo vam celovito brezplačno stro-

kovno podporo pri kariernem odloča-

nju šolajoče mladine v obdobju od 6 

do 19 let, njihovim staršem, svetovalnim 

delavcem v osnovnih in srednjih šolah 

ter ostalim deležnikom na trgu dela. 

Enota Velenje je vzpostavljena za ob-

močje Savinjske, Šaleške, Koroške in 

Zasavske regije (z izjemo Litije). 

 

Nevladne organizacije, OŠ, SŠ, LU, Šolski centri, Mladinski centri ... 
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CILJ PROJEKTA: Opolnomočenje 

šolajoče mladine za samospoznava-

nje, načrtovanje kariere, podpora pri razi-

skovanju, okrepitev kompetenc in sode-

lovanje med deležniki v okolju, vpeljava 

inovativnih pristopov. 

 

 

 

 

 

NAMEN PROJEKTA: mladim med 6. 

in 19. letom starosti nuditi informiranje, 

individualno karierno svetovanje, delav-

nice za razvijanje poklicih interesov in 

kariere. Namenjen je tudi staršem, sveto-

valnim/strokovnim delavcem osnovnih in 

srednjih šol. 

AKTIVNOSTI KARIERNEGA 
CENTRA ZA  MLADE 

 Izvedba dogodkov za spoznavanje sveta 

dela in poklicev ter razvijanje interesov 

šolajoče mladine. 

 Izvedba skupinskih dogod-

kov/aktivnosti za starše. 

 Individualna obravnava šo-

lajoče mladine. 

 Krepitev sodelovanja z drugimi    de-

ležniki na trgu dela. 
O PROJEKTU 

 

Projekt se izvaja v okviru 10. prednostne osi 
»Znanje, spretnosti in vseživljenjsko uče-
nje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednost-
ne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do 
vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine pri formalnih, neformalnih in prilož-
nostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, 
spretnosti in kompetenc delovne sile ter 
spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s po-
klicnim svetovanjem in potrjevanjem poklic-
nih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja 
»Spodbujanje prožnih oblik učenja ter 
podpora kakovostni karierni orientaciji za 
šolajočo se mladino na vseh ravneh izo-
braževalnega sistema«.  
 
Namenjen je šolajoči mladini od 6. do 19. 
leta starosti, staršem, svetovalcem na obmo-
čju vzhodne kohezijske regije  (z izjemo Liti-
je) v obdobju od 2019 do 2022. 

CELOVITA in BREZPLAČNA  
podpora šolajoči mladini, staršem 

in svetovalnim delavcem. 
Spremljajte nas 

na : 

VŠEČ mi je, KER VEM KAM GREM ... 

»Naložbo financirata Republika Slovenija in    
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«  

KARIERNI CENTER ZA MLADE         
ENOTA VELENJE 

 
Prostori Visoke šole za varstvo okolja 
Trg mladosti 7 
3320 Velenje 
 
I. nadstropje, Modra učilnica 
 
I. nadstropje, Kabinet št. 8 BREZPLAČNA TELEFONSKA 

ŠTEVILKA   

080 71 79 

http://www.drustvo-novus.com/projekti/karierni-center-za-mlade
https://www.facebook.com/V%C5%A1e%C4%8DKAM-in-GREM-Karierni-center-za-mlade-112181760166746/
https://www.instagram.com/vseckamingrem/?igshid=1by710zr7894t&fbclid=IwAR1Z8jzQ305q3YLDTMdM4Iso2iyM12NMhp6R2xF31HpbSVxRnHHg6VF08v0%20

