Dana 8.11.2019. godine u Poduzetničkom centru u
Pleternici održano je motivacijsko predavanje „Pokaži
potencijal“. Predavanje je održano u sklopu projekta LIPAlokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju na kojemu su
stručnjaci, svatko iz svoga područja, predavali o
poduzetništvu, primjerima dobre prakse iz poduzetništva,
poduzetničkim potpornim institucijama te o potpori za
samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Konačno, gospodin Mario Kracl, viši stručni savjetnik za
zapošljavanje iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Područni ured Požega, govorio je o potpori za
samozapošljavanje, jednoj od mnogobrojnih mjera koje
nudi HZZ. Dotakao se pozitivnih primjera, prihvatljivih i
neprihvatljivih troškova te uvjeta koji se moraju zadovoljiti
kako bi se mogli aplicirati za dobivanje same potpore.

Gospođa Jadranka Krmpotić, ravnateljica Pučkog
otvorenog učilišta OBRIS bila je prva u nizu predavača.
Govorila je o primjerima dobre prakse u poduzetništvu te
o lokalnim tvrtkama koje su osnovane unatrag nekoliko
mjeseci, o njihovom načinu rada, ideji kako su krenuli u
posao te poteškoćama s kojima su se susreli prilikom
osnivanja i početka poslovanja.

Na predavanju se tražila stolica više, Pleterničani i okolica
su bili iznimno zainteresirani za predavanje, pogotovo oko
dijela ulaska u svijet poduzetništva i načina poslovanja.
U sklopu projekta, održati će se još tri ovakva predavanja i
to u Velikoj, Lipiku i Kutjevu.

18.11.2019. krenulo je osposobljavanje za program
obrazovanja operater na PC računalu. U program
obrazovanja uključeno je ukupno 29 nezaposlenih osoba
do 29 godina starosti. Program obrazovanja provodi
partner u projektu, Pučko otvoreno učilište Obris, a
završetak obrazovanja je predviđen za kraj mjeseca
siječnja 2020.

Gospođa Marija Šarić, direktorica Poduzetničkog centra
Pleternica d.o.o. govorila je o poduzetničkim potpornim
institucijama, uslugama koje nude te potporama i
poticajima samog centra i Grada Pleternice koje se nude
budućim poduzetnicima.

U Požegi je 26.11.2019. održan sastanak članova Lokalnog
partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije u
prostoru Hrvatske gospodarske komore Županijske
komore Požega.

Predavačica iz Pučkog otvorenog učilišta OBRIS u sklopu
sastanka održala je radionicu „KRIZNO KOMUNICRANJE II“
koja je bila nastavak na radionicu održanu u mjesecu rujnu
2019. godine.
Kao i prethodni puta, predavačica je ispunila naša
očekivanja te je održala vrlo zanimljivu i edukativnu
radionicu. Dotakla se teških i zahtjevnih ljudi, tehnika kako
ih prepoznati te kako se boriti s pojedinim tipom osoba.
U najavi su još dvije radionice za članove LPZ-a na temu
Upravljanja samorazvojem o čemu ćemo vas
pravovremeno obavijestiti.
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