Požega, 23.11.2018./18.1.2019.
Dvodnevnu edukaciju na temu „Vještine uspješnog
poslovnog komuniciranja.“ održao je dugogodišnji
predavač Pučkog otvorenog učilišta Obris, gospodin
mr.sc. Igor Štavlić. Edukacija je bila interaktivna te su
sudionici mogli kroz razne vježbe osvijestiti vlastitu
razinu vještina prenošenja i primanja poruke te u
kojim dijelovima komunikacije im je potrebno
usavršavanje.

Pakrac, 5.2.2019. – 6.2.2019.
U Pakracu je u sklopu projekta LIPA – lokalna inicijativa
za poduzetničku aktivaciju 5. i 6.2.2019. održana
radionica „Financijska pismenost“ na kojoj su
sudjelovale nezaposlene osobe.
Financijska pismenost je kombinacija znanja, vještina,
stavova i ponašanja koji su potrebni za donošenje
ispravnih i kvalitetnih financijskih odluka kako za
financijsko blagostanje pojedinca tako i samog društva.

Ovim obrazovanjem polaznici si mogu osigurati
egzistenciju proizvodnjom meda te egzistenciju svoje
obitelji. Time zapravo jačaju i poziciju Požeškoslavonske županije u proizvodnji meda koja, prema
podacima Županijske razvojne strategije 2017.-2020.
godine broji ukupno 340 registriranih pčelara sa 17.000
pčelinjih zajednica. U prosjeku svaka stacionarna
pčelinja zajednica proizvede gotovo 30 kg meda
godišnje što je oko 500 tona proizvodnje meda na
godinu.
To je poprilično impresivna brojka te bi se Požeškoslavonska županija, zahvaljujući projektima, poput
ovoga, mogla lako pozicionirati kao vodeća Županija u
Republici Hrvatskoj u proizvodnji meda.

U okviru radionice koju je održao mr.sc. Igor Štavlić iz
Pučkog otvorenog učilišta OBRIS obrađene su teme
prava i obveza iz područja zaštite potrošača i vrstama
financijskih institucija te uslugama i proizvodima koje
se nude na tržištu poput osiguranja, štednje, ulaganja i
kredita. Sudionici su bili upoznati s definicijama
kamata, inflacije, poreza, anuiteta i rata.

Oba dana, edukacija je svima vrlo brzo prošlo jer je bila
vrlo zanimljiva, ali i informativna. Sudionici su ocijenili
predavača čistom peticom, a mi možemo reći kako se
radujemo sljedećoj edukaciji.

Na radionici je također bilo govora i o novcu,
bankovnim računima, platnim karticama, on-line
plaćanjima te načinu korištenja e i m-bankarstva.
Sudionici su mogli saznati, između ostaloga, kako
planirati svoj osobni proračun te kako upravljati
dugom.
Ovim putem pozivamo sve članove Lokalnog
partnerstva za zapošljavanje na sljedeću edukaciju koja
će biti održana u ožujku 2019. godine.

Radionica u Pakracu je bila druga radionica od ukupno
četiri planirane u Požegi i Pakracu u okviru provođenja
projekta LIPA.

Požega, 3.12.2018. – 6.12.2018.
U periodu od 3.12. do 6.12. u sklopu aktivnosti
projekta LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku
aktivaciju, provedena je kampanja promoviranja
poduzetništva u osnovnim školama naziva „Kad
odrastem želim biti poduzetnik“.

Požega 18.2.2019.
Tijekom mjeseca siječnja 2019. godine prikupljane su
prijavnice zainteresiranih nezaposlenih osoba iz
ranjivih skupina koji su izrazili želju za daljnjim
obrazovanjem, odnosno, osposobljavanjem za poslove
pčelara/pčelarki.
Nakon isteka roka za prijave, polaznici su upućeni na
liječnički pregled te su 18.2.2019. krenuli s
obrazovanjem koje provodi partner u projektu,
Veleučilište u Požegi i vanjski stručnjak o pčelarstvu,
dok će praktični dio nastave provoditi mentor stručne
prakse, također vanjski stručnjak.
Ukupno je 12 polaznika, prosječne dobi od 48 godina
što je pokazatelj kako su i ljudi srednje dobi spremni na
učenje i novi početak te kreću u izuzetno korisnu
djelatnost koju žele pretvoriti u posao, ponajprije zbog
vlastite obitelji. Kroz pčelarstvo žele osigurati djeci i
unucima kvalitetan med i proizvode od meda, a s
druge strane osigurati si dodatne prihode kućanstva.

Sudjelovali su učenici petih razreda požeških osnovnih
škola: Katoličke osnovne škole, Osnovne škole Dobriše
Cesarića te Osnovne škole Julije Kempfa.
Osnovnoškolci su crtali na temu poduzetništva i što
žele biti kad odrastu.

To je bio i cilj ovog osposobljavanja kroz projekt LIPA –
lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju, potaknuti
nezaposleno stanovništvo, pripadnike ranjivih skupina
– dugotrajno nezaposlene osobe, žene, mlade te
nezaposlene osobe starije od 50 godina, na
osposobljavanje za poslove pčelara/pčelarki.

Projekt LIPA sufinancirala je Europska unija u stopostotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda,
Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.,
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III.
Ovaj newsletter isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Požega.

Požega, 18.2.2019.
U okviru projekta LIPA – lokalna inicijativa za
poduzetničku aktivaciju je zbog prepoznatih potreba
na tržištu rada 5 osoba krenulo s prekvalifikacijom za
vozača/vozačicu motornog vozila sa stjecanjem C
kategorije te 2 osobe za prekvalifikaciju za
vozača/vozačicu motornog vozila.
Tijekom mjeseca siječnja 2019. godine, temeljem
otvorenog Javnog poziva, prikupljale su se prijavnice
zainteresiranih nezaposlenih osoba za obrazovanje.
Nakon provedbe psihologijskog testiranja, odabrano je
ukupno 7 kandidata koji su obavili liječnički pregled te
su 18.2.2019. godine krenuli s obrazovanjem.
Prekvalifikaciju za zanimanje vozač/vozačica motornog
vozila provodi Auto moto centar Nova Gradiška, a
osposobljavanje za C kategoriju provodi Herz d.d. iz
Požege.

Kako smo već napomenuli, kroz projekt se željelo
intervenirati na tržište rada te na taj način omogućiti
nezaposlenim osobama obrazovanje upravo za
zanimanje vozač/vozačica jer je to vrlo traženo
zanimanje. Tako polaznici po završetku programa
obrazovanja mogu lakše doći do zaposlenja, a čak i do
nadprosječnih primanja. Ovakvo obrazovanje je većini
nezaposlenih osoba nedostižno zbog visoke cijene.

