Dana 27.1.2010. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori
Županijskoj komori Požega održana je svečana dodjela
uvjerenja o osposobljavanju polaznicima koji su završili
program obrazovanja „operater na PC računalu“. U
sklopu projekta LIPA-lokalna inicijativa za poduzetničku
aktivaciju čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Požega provedeno je višemjesečno
obrazovanje što ga je provodilo Pučko otvoreno učilište
OBRIS, a završetak obrazovanja finaliziran je dodjelom
uvjerenja za ukupno dvadeset i jednog polaznika.

Uvjerenja su im dodijelile gospođa Jadranka Krmpotić,
ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta „Obris“ i gospođa
Martina Keller, voditeljica projekta LIPA.
Nakon svečane dodjele, gospodin Ivan Lozančić, direktor
tvrtke Gauss d.o.o., održao je predavanje o stanju u IT
sektoru, zapošljavanju, mogućnostima obrazovanja i
napredovanja u sektoru te izazovima s kojima se moraju
nositi, prvenstveno razvoju tehnologije i rastućim
zahtjevima tržišta. Podsjetio je sve prisutne na važnost
cjeloživotnog obrazovanja, a zahvaljujući Internetu,
online radionice i tečajevi te osposobljavanja su
dostupnije nego ikad.

U Požegi je 31.1.2020. održan sastanak članova Lokalnog
partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije
u prostoru Hrvatske gospodarske komore Županijske
komore Požega.

Gospođa Ljiljana Žanetić, psiholog, djelatnica Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje Područni ured Požega, u sklopu
sastanka održala je radionicu „ŠTO JOŠ NISMO REKLI O
STRESU?“ koja je bila nastavak radionice održane u
mjesecu srpnju 2019. godine.

Kao i prethodnog puta, predavačica je ispunila naša
očekivanja te je održala vrlo zanimljivu i edukativnu
radionicu. Predstavila je i rokovnik „Ovdje je sve po
mom“ koji je u suradnji s Odjelom za provođenje
projekata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osmislila
kao „alat“ za upravljanje stresom.
Gauss d.o.o. se nalazi među 50 najbrže rastućih
tehnoloških tvrtki u središnjoj Europi, a 2016. godine su
ostvarili respektabilno 19. mjesto na Deloittovoj ljestvici.
Mlada su tehnološka tvrtka koja se bavi razvojem
različitih software-a, aplikacija i rješenja prema
potrebama klijenata. Preko 70% poslovanja tvrtke
ostvareno je u radu s inozemnim tvrtkama.

Predavačica se usmjerila na stres u poslovnom
okruženju. Bilo je govora i o motivaciji na poslu,
komunikaciji, opsegu i delegiranju poslova te
organizacijskoj klimi i kulturi.
Radionica je bila vrlo poučna te su svi prisutni bili
zadovoljni onime što su čuli. Ocijenili su predavačicu
čistom peticom.

Dana 4.2.2020. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Požega organizirao je studijski posjet
nezaposlenih mladih osoba koje su završile program
osposobljavanja za operatera na PC računalu, njih 21,
visokotehnološkim tvrtkama, Tera Tehnopolis d.o.o. i
Gauss d.o.o. iz Osijeka.

Pretpostavka javnog mijenja je kako u IT sektoru rade
isključivo visoko obrazovane osobe i osobe koje su
završile neki od tehničkih smjerova, no stvarnost je
zapravo drugačija. Posebno je bilo zanimljivo slušati
djelatnike tvrtke Gauss d.o.o. na koji način i kako su
odlučili krenuti u IT sektor s obzirom da ih je većina
završila fakultet društvenog smjera, a nerijetko i
trogodišnje i četverogodišnje srednje škole. Pa tako u
tvrtki, osim programera, ima i menadžera, projekt
menadžera, marketingaša te testera, djelatnika koji su
posljednji u nizu, a koji daju zeleno svijetlo za plasman
programa i aplikacija na tržište.
Sudionici studijskog posjeta bili su vrlo zadovoljni
viđenim pogotovo iz razloga što takve stvari s čime se
ove dvije tvrtke bave nisu nikada vidjeli iz prve ruke niti
su imali prilike slušati o tome.

Studijski posjet, kao i osposobljavanje, sufinancirani su
sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda
u sklopu projekta LIPA-lokalna inicijativa za poduzetničku
aktivaciju čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Požega, dok je Pučko otvoreno učilište
OBRIS, kao projektni partner, proveo osposobljavanje.

Ovim studijskim posjetom smo htjeli omogućiti mladim
nezaposlenim osobama uvid u primjere dobre prakse,
kao i upoznavanje djelatnika tvrtki koje smo posjetili.
Ovim iskustvom smo ih željeli potaknuti za nastavak
obrazovanja u IT sektoru, a potom i zapošljavanju.

Posjet je bio i više nego uspješan jer su se djelatnici obiju
tvrtki potrudili oko posjeta i pokušali ih motivirati za
daljnji rast i razvoj kroz cjeloživotno učenje.

Dana 17.2.2020. godine u Konferencijskoj dvorani Quella
u Lipiku održano je motivacijsko predavanje „Pokaži
potencijal“ u sklopu projekta LIPA-lokalna 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.

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.

Gospođa Danijela Galijaš, djelatnica Lokalne razvojne
agencije Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. govorila je o
poduzetničkim potpornim institucijama, uslugama koje
nude te potporama i poticajima samog centra i Grada
Pakraca koje se nude budućim poduzetnicima. Dotakla
se i uloge koju LRA PCP ima u projektu LIPA te pozvala
sve zainteresirane da koriste testiranje poslovne ideje i
besplatna individualna savjetovanja kroz projekt.

Gospođa Nikolina Balen, djelatnica Lipičke razvojne i
turističke agencije LIRA govorila je također o uslugama
koje nude te o potporama i poticajima Grada Lipika.
Predstavila je Poduzetnički inkubator u Lipiku i istaknula
kako je u njemu ostalo još nekoliko slobodnih mjesta.
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 mogli aplicirati za dobivanje same
potpore.

Na predavanju su sudjelovale redom nezaposlene osobe
koje razmišljaju o pokretanju svog poslovnog pothvata,
stoga im je svaka informacija s ovog predavanja dobro
došla.
Predavanje je bilo vrlo interaktivno, Lipičani su bili
iznimno zainteresirani za predavanje, pogotovo oko
dijela ulaska u svijet poduzetništva i načina poslovanja.
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