2.3.2 Podporni ukrepi in na rtovane aktivnosti (Supportive measures for labour market integration)
Podporni ukrepi in na rtovane aktivnosti so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki bodo spodbujale vklju evanje mladih na trg dela. Med podporne ukrepe sodi izvedba reforme
študentskega dela, okrepljeno svetovanje mladim, spodbujanje mednarodne mobilnosti mladih ter podjetništvo. Na rtovane aktivnosti, ki se bodo izvajale bodo pokrivale
podro je podjetništva in inovativnosti, izobraževanja in usposabljanja mladih in mladih brezposelnih oseb, NPK in razli ne spodbude za zaposlovanje (npr. povra ilo
prispevkov, subvencije, itd.).
Tabela 3: Klju ne reforme / sistemski ukrepi (Key reforms and initiatives to enable labour market integration)
Naziv reforme /
sistemskega ukrepa

Klju ni cilji

Ciljna skupina, št.
vklju enih

(Key objective(s)14)
Name
of
the
reform/initiative13

Obseg

Nosilec ukrepa

Scale

Name
and
role
of
organisation in the lead
and cooperating partners

(Timetable
implementation)

(Target
group,
including
no
of
people covered (if
available))

asovni okvir izvajanja
for

Finan ni viri
(Implementation
applicable)

cost,

Predvidene reforme (Planned reforms)
14. Zakon o
študentskem delu

Ureditev študentskega dela po na elu
“vsako delo šteje” z uvajanjem
dolo enih socialnih prispevkov.

Dijaki in študentje s
statusom

Slovenija

MDDSZ

2015

/

15. Okrepitev
svetovalnega dela z
mladimi na ZRSZ

Zaposlitev novih svetovalcev
zaposlitve na Zavodu RS za
zaposlovanje, ki bodo specializirani za
delo z mladimi brezposelnimi

Mladi do 29 let

Slovenija

MDDSZ

2014 - 2015

1,5 mio EUR v letu 2014

16. EURES

Podpora izvedbi storitev za
zagotavljanje mobilnosti na
evropskem trgu dela (storitve mreže
EURES)

Iskalci zaposlitve ,
mladi, delodajalci in
drugi

13
14

68 zaposlitev/ letno

1,5 mio EUR v letu 2015

Slovenija

MDDSZ

2014 - 2015

1 mio EUR v letu 2014
1 mio EUR v letu 2015

In English and original name (in national language).
Please ensure that the objectives meet the established ‘SMART’ criteria, i.e. that they are Specific, Measureable, Achievable, Relevant and Timebound. Developing SMART targets will help to establish the
standards you can measure the performance by. The objectives should be linked to the ‘rationale’/needs identified in section 1.

if

17. Projekt za
podporo podjetništvu
- Skupna platforma
za podjetništvo

Ukrepi resorjev za pove anje
podjetniških kompetenc mladih
(ustvarjalnost, podjetnost,
inovativnost) in spodbujanja
podjetništva med mladimi

Iskalci zaposlitve,
mladi, delodajalci in
drugi

Slovenija

MGRT, MDDSZ, MIZŠ,
MK in MKO

2015
3,55 mio EUR v letu 2015

Naziv reforme /
sistemskega ukrepa

Klju ni cilji

Ciljna skupina, št.
vklju enih

Obseg

Nosilec ukrepa

Scale

Name
and
role
of
organisation in the lead
and cooperating partners

(Timetable
implementation)

MDDSZ

2014 - 2015

3.400 vklju itev v
2014/15

Regionalna
raven –samo
vzhodna
Slovenija

Mladi do 29 let

Slovenija

MDDSZ/ZRSZ

(Key objective(s))
Name
of
the
reform/initiative

(Target
group,
including
no
of
people covered (if
available))

asovni okvir izvajanja
for

Finan ni viri
(Implementation
applicable)

cost,

Planned initiatives
18. YEI15: Prvi izziv
in Pripravništva

Spodbujanje usposabljanja mladih na
delovnem mestu in zaposlovanja pri
delodajalcu, kjer se je usposabljal

Mladi do 29 let

15 mio EUR in 2014
5 mio EUR in 2015

Spodbujanje delodajalcev za
zagotavljanje pripravništev
19. Podjetno v svet
podjetništva in
spodbujanje
samozaposlovanja

Spodbujanje podjetništva pri mladih
brezposelnih osebah, ki imajo
podjetniško idejo in željo postati
podjetnik

750 vklju itev v 2014

2014 - 2015

MGRT/RRA

7 mio EUR v letu 2015

1.000 vklju itev v
2015
20. Delovni preizkus

Preizkus na konkretnem delovnem
mestu pri delodajalcu

Mladi do 29 let

(novo samozaposlovanje v
2015)
Slovenija

MDDSZ

2014 - 2015

2.770 vklju itev/ letno

21. Krajše oblike
usposabljanja
brezposelnih oseb

15

Krajša usposabljanja mladih
brezposelnih oseb (nekaj tednov do
nekaj mesecev)

Mladi do 29 let

5 mio EUR v letu 2014

2 mio EUR v letu 2014
2 mio EUR v letu 2015

Slovenija

MDDSZ

2000 vklju itev/ letno

Predvideno sofinanciranje iz Pobude za zaposlovanje mladih (YEI), vendar bo odlo itev o tem sprejeta v okviru pogajanj z EK za Operativni program za ESS

2014 - 2015

900.000 EUR v letu 2014
900.000 EUR v letu 2015

if

22. Nacionalne
poklicne
kvalifikacije

Pridobivanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij za mlade brezposelne
osebe

Mladi do 29 let

23. Usposabljanje
mladih na delovnem
mestu

Usposabljanje mladih brezposelnih
oseb pri delodajalcu na konkretnem
delovnem mestu za obdobje do 3
mesecev

Mladi do 29 let

24. Usposabljanje
mladih ustvarjalcev
in zaposlenih v
kulturi pod
mentorstvom

Podpora usposabljanju mladih
ustvarjalcev in zaposlenih v drugih
poklicih v kulturi pod mentorstvom, ki
ga bodo izvajali profesionalni
ustvarjalci v kulturi

Mladi do 29 let

25. Zaposlovanje in
usposabljanje mladih
na podro ju kulture
(za delo s pripadniki
ranljivih skupin)

Zaposlovanje in usposabljanje oseb
mlajših od 30 let, za pridobitev
specifi nih znanj, medkulturnih
kompetenc, sposobnosti in
ob utljivosti za delo s pripadniki
ranljivih skupin

Mladi do 29 let

26. Oprostitev
pla ila prispevkov
delodajalca 16

Spodbujanje zaposlovanja mladih oseb
za nedolo en as

Mladi do 29 let

Slovenija

MDDSZ

2014 - 2015

800 vklju itev/ letno

700.000 EUR v letu 2014
700.000 EUR v letu 2015

Slovenija

MDDSZ

2014 - 2015

2500 vklju itev /letno

4,8 mio EUR v letu 2014
4,8 mio EUR v letu 2015

Slovenija

MK

2014 - 2015

20 vklju itev v 2014

500.000 mio EUR v letu 2014
980.000 mio EUR v letu 2015

40 vklju itev v 2015
Slovenija

MK

2015

200.000 EUR v letu 2015

Slovenija

MDDSZ/MF

Pri etek izvajanja
november 2013

14 mio EUR v letu 2014

6 zaposlitev/ letno

7.000/ letno

14 mio EUR v letu 2015
2014 - 2015

27. Spodbude za
zaposlovanje mladih
v organizacijah v
mladinskem sektorju

Spodbujanje zaposlovanja mladih v
nevladnem sektorju v na podro ju
problematike mladih po na elu mladi
za mlade in krepitev NVO na tem
podro ju

Mladi do 29 let

28. Spodbude za
zaposlovanje
ranljivih skupin na
trgu dela in podpora
socialnemu

Spodbujanje zaposlovanja mladih v
socialnih podjetjih

Mladi do 29 let

16

Slovenija

MIZŠ

2014 - 2015

20 zaposlitev/ letno

40 zaposlitev/ letno

Ukrep predstavlja oprostitev pla ila prispevkov delodajalcem (ni dejanski odhodek iz Prora una RS).

560.000 EUR v letu 2014
240.000 EUR v letu 2015

Slovenija

MDDSZ
MGRT

2014 - 2015

200.000 EUR v letu 2014
200.000 EUR v letu 2015

podjetništvu
29. Pripravništva

Spodbujanje prve zaposlitve mladih v
okviru pla anega pripravništva

Mladi do 29 let

Slovenija

420 zaposlitev v
2014 in 880
zaposlitev v 2015;

30. Mentorske sheme
za mlade

Spodbujanje medgeneracijskega
prenosa znanj z usposabljanjem
mentorjev in zaposlovanjem mladih

Mladi do 29 let

MDDSZ

2014 - 2015

8 mio EUR v letu 2014
16,9 mio EUR v letu 2015

MIZŠ
Ostala resorna ministrstva

Slovenija

MDDSZ

2014 - 2015

500 vklju itev/ letno

1 mio EUR v letu 2014
1 mio EUR v letu 2015

Mentorji :
300 vklju itev/letno
31. Spodbude za
zaposlovanje mladih
na regionalni in
lokalni ravni
(prevzemanje kmetij)

Pomo za zagon dejavnosti za mlade
kmete, uvajanje novih tehnoloških,
proizvodnih in organizacijskih,
trženjskih sprememb na kmetijskih
gospodarstvih in inovacij

Mladi, stari od 18 - 29
let

Slovenija

MKO

2014 - 2015

1 mio EUR v letu 2014

32. Razvoj novih
pristopov
zaposlovanja in
samozaposlovanja
mladih kot odgovor
na družbene izzive

Izvedba cca. 10 pilotnih projektov, ki
bodo usmerjeni v iskanje novih
priložnosti mladih v povezavi z
aktualnimi družbenimi izziv

vsaj 15 projektov v
2015

Slovenija

MDDSZ

2015

4,00 mio EUR v letu 2015

33. Boljše
zaposlitvene in
samozaposlitvene
možnosti na vseh
podro jih kulture, s
poudarkom na
mladih ustvarjalcih

Podpora kulturnim programom
vklju uje ustvarjanje novih
(samo)zaposlitvenih možnosti v
kulturi, podporne storitve za
samozaposlene v kulturi

120/ letno
(povpre no)

Slovenija

MK

2014-2015

300.000 v letu 2014

34. Spodbujanje
zaposlovanja mladih

Sofinanciranje zaposlitev ali
usposabljanje mladih raziskovalcev,

Vklju enih (mladih
raziskovalcev,

1 mio EUR v letu 2015
25/ letno

1 mio v letu 2015

Slovenija

MGRT

2014-2015

4,2 mio EUR v letu 2014

raziskovalcev v
gospodarstvu

diplomantov ter brezposelnih v
razvojno-raziskovalnih skupinah v
podjetjih

diplomantov,
brezposelnih mladih)
cca. 100

35. Univerzitetni
inkubatorji

Zagotovitev infrastrukture in podpore
inovativno naravnanim podjetniškim
zamislim, vse do realizacije le-teh

Mladi

Pomo pri prepoznavanju inovativnih
podjetniških idej, strokovni pomo i
podjetnikom na delavnicah in šolah ter
zagotavljanje pisnega mnenja na
posredovane poslovne na rte s
tekmovanjem Uspešen prenos
razvojnih idej in skupin v tržno
uspešne podjeme.

Mladi do 29 let

36. Program za
zagon inovativnih
podjetij.

2,0 mio EUR v letu 2015

Slovenija

MGRT

2014

220.000 EUR v letu 2014

Slovenija

MGRT

2014

1.550.000 v letu 2014

Vklju enih cca 7.000

250 vklju itev
Mlada inovativna
podjetja (od tega
mlada inovativna
podjetja, katerih
ustanovitelji so
mladi,mlajši od 29
let)
cca. 40 podjetij/ letno

3 asovni in finan ni okvir izvajanja programa Jamstva za mlade
asovni okvir:
Obdobje izvajanja Jamstva za mlade je dvoletno (2014 - 2015). Konkretni ukrepi se bodo pripravljali za
posamezna prora unska obdobja glede na razpoložljiva sredstva integralnega prora una in kohezijske politike ter
v skladu s potrjenimi izvedbenimi dokumenti posameznih resorjev.
Ocena obsega in potrebnih sredstev ter viri financiranja:
Sredstva za izvajanje ukrepov iz Jamstva za mlade bodo zagotovljena v Prora unu RS v okviru sredstev
integralnega prora una zgoraj navedenih neposrednih prora unskih uporabnikov ter na prora unskih postavkah
Evropskega socialnega sklada in lastne udeležbe, ki bodo vklju evale tudi postavke Pobude za zaposlovanje
mladih.
Ocena vklju itev brezposelnih mladih
Ocenjujemo, da bo na letnem nivoju podporo v okviru ukrepov iz Jamstva za mlade potrebovalo približno
37.000 brezposelnih mladih/letno (ciljne skupine 1-3, ciljna skupina »0-mladi v izobraževanju« v tem številu ni
vklju ena).
Na podlagi podatkov o letnem prilivu mladih v evidenco brezposelnih v letu 2012 in v prvem polletju leta 2013
(glej tabela 1 priloge 1) ocenjujemo, da se bo v letu 2013 v evidenco brezposelnih oseb prijavilo približno
37.000 mladih, starih med 15 – 29 let, od tega bo predvidoma 60 % mladih, starih med 25 - 29 let. Približno
60 % vseh novo prijavljenih ima prebivališ e v Vzhodni Sloveniji.

Tabela 4: Finan ni okvir Jamstva za mlade 2014 in 2015 (Funding the Youth Guarantee 2014, 2015)
Name of reform/initiative
Years

for
which
funding
is
planned

I.

1.

2.

3.

No. of beneficiaries planned

Cost per
beneficiary

(when applicable)

(when
applicable)

Female

EUR/person

Sources & levels of funding (EUR)

EU/ESF/YEI

National
Funds,
including cofunding

Regional/Local
Funds

Employer
Funds

Other (please
specify) examptions
from
payment of
soc.contrib.
of employer

Male

Total

Early intervention and activation

2014

833.524,60

166.475,40

14.400

17.600

32.000

31,25

2015

820.262,85

179.737,15

14.400

17.600

32.000

31,25

2014

212.500,00

37.500,00

2015

297.500,00

52.500,00

2014

40.000,00

10.000,00

2015

40.000,00

10.000,00

Karierna orientacija: karierni centri v regijah,
na
visokošolskih
zavodih,
promocija
poklicev in poklicna orientacija

Napovedovanje bodo ih potreb na trgu dela

Sistem beleženja in priznavanja neformalno
pridobljenih znanj

4.

2014

2.295.000,00

405.000,00

2015

4.800.000,00

1.700.000,00

383

468

850

588,24

30.000,00

90

110

200

150,00

0

0

0

360

440

800

0

0

0

450

550

1.000

0

0

0

Prakti no usposabljanje pri delodajalcu v
asu izobraževanja in Vajeništvo

2014
5.

Metode za spodbujanje ustvarjalnosti,
podjetnosti, in inovativnosti (UPI) - za
u itelje
2015

2014
6.

70.000,00

2015

2014
7.

50.000,00

9.

10.

50,00

Spodbujanje UPI med študenti
2015

8.

87,50

Obšolske dejavnosti za spodbujanje UPI v
srednjih šolah

2014

320.000,00

80.000,00

54

66

120

3.333,33

2015

320.000,00

80.000,00

54

66

120

3.333,33

2014

1.224.000,00

216.000,00

132

108

240

6.000,00

2015

1.224.000,00

216.000,00

132

108

240

6.000,00

2014

1.700.000,00

300.000,00

675

825

1.500

1.333,33

Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na
podro ju kulturnih dejavnosti v okviru JSRK

PUM - Projektno u enje za mlajše odrasle

Kadrovske štipendije

2015

11.

12.

13.

II.

1.700.000,00

300.000,00

675

825

1.500

1.333,33

2014

1.000.000,00

360

440

800

1.250,00

2015

1.000.000,00

360

440

800

1.250,00

2014

2.000.000,00

203

248

450

4.444,44

2015

2.000.000,00

203

248

450

4.444,44

štipendije za deficitarne poklice

Štipendije AD FUTURA za mednarodno
mobilnost

2014

240.000,00

575.845,00

63

77

140

5.827,46

2015

240.000,00

584.821,00

63

77

140

5.891,58

2014

1.200.000,00

300.000,00

2015

1.200.000,00

300.000,00

2014

800.000,00

200.000,00

Štipendije za specializirane in deficitarne
poklice v kulturi

Supportive measures

2014
14.

Zakon o študentskem delu
2015

15.

16.

Okrepitev svetovalnega dela z mladimi na
ZRSZ (svetovalci za mlade)

EURES

2015

800.000,00

200.000,00

2015

1.520.000,00

2.030.000,00

4.163

5.088

9.250

383,78

2014

12.000.000,00

3.000.000,00

1.275

1.275

2.550

5.882,35

2015

4.000.000,00

1.000.000,00

425

425

850

5.882,35

2014

4.250.000,00

750.000,00

375

375

750

6.666,67

2015

5.600.000,00

1.400.000,00

500

500

1.000

7.000,00

2014

2.000.000,00

1.385

1.385

2.770

722,02

2015

2.000.000,00

1.385

1.385

2.770

722,02

2014
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Projekt za podporo podjetništvu

YEI: Prvi izziv in pripravništva

Podjetno v svet podjetništva in spodbujanje
samozaposlovanja

Delovni preizkus

2014

765.000,00

135.000,00

900

1.100

2.000

450,00

2015

765.000,00

135.000,00

900

1.100

2.000

450,00

2014

595.000,00

105.000,00

360

440

800

875,00

2015

595.000,00

105.000,00

360

440

800

875,00

Krajše oblike usposabljanja brezposelnih
oseb

NPK

23.

24.

2014

4.080.000,00

720.000,00

1.125

1.375

2.500

1.920,00

2015

4.080.000,00

720.000,00

1.125

1.375

2.500

1.920,00

2014

400.000,00

100.000,00

9

11

20

25.000,00

2015

784.000,00

196.000,00

18

22

40

24.500,00

0

0

0

3

3

6

33.333,33

Usposabljanje mladih na delovnem mestu

Usposabljanje
mentorstvom

mladih

v

kulturi

pod

2014
25.

Zaposlovanje in usposabljanje mladih na
podro ju kulture (za delo s pripadniki
ranljivih skupin)
2015

26.

27.

28.

29.

160.000,00

40.000,00

2014

14.000.000,00

3.150

3.850

7.000

2.000,00

2015

14.000.000,00

3.150

3.850

7.000

2.000,00

Oprostitev pla ila prispevkov delodajalca

Spodbude za zaposlovanje mladih
organizacijah v mladinskem sektorju

2014

476.000,00

84.000,00

9

11

20

28.000,00

2015

204.000,00

36.000,00

9

11

20

12.000,00

2014

200.000,00

18

22

40

5.000,00

2015

200.000,00

18

22

40

5.000,00

1.500.000,00

189

231

420

19.047,62

v

Spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin
na TD in podpora socialnem podjetništvu

Pripravništva

2014

6.500.000,00

30.

31.

2015

13.520.000,00

3.380.000,00

396

484

880

19.204,55

2014

850.000,00

150.000,00

225

275

500

2.000,00

2015

850.000,00

150.000,00

225

275

500

2.000,00

2014

1.000.000,00

13

13

25

40.000,00

2015

1.000.000,00

13

13

25

40.000,00

0

0

0

Mentorske sheme za mlade

Spodbude za zaposlovanje mladih
regionalni in lokalni ravni (EARFD)

na

2014
32.

33.

34.

Razvoj novih pristopov zaposlovanja in
samozaposlovanja mladih kot odgovor na
družbene izzive
2015

3.200.000,00

800.000,00

8

8

15

266.666,67

2014

240.000,00

60.000,00

60

60

120

2.500,00

2015

800.000,00

200.000,00

60

60

120

8.333,33

2014

3.570.000,00

630.000,00

50

50

100

42.000,00

2015

1.700.000,00

300.000,00

50

50

100

20.000,00

220.000,00

3.500

3.500

7.000

31,43

0

0

Boljše zaposlitvene in samozaposlitvene
možnosti na vseh podro jih kulture, s
poudarkom na mladih ustvarjalcih

Spodbujanje
zaposlovanja
raziskovalcev v gospodarstvu

mladih

2014
35.

Univerzitetni inkubatorji
2015

2014
36.

1.550.000,00

125

125

0

0

250

6.200,00

Program za zagon inovativnih podjetij
2015

2014

6.865.024,60

4.940.820,40

16.787

20.464

37.250

316,94

2015

9.441.762,85

6.123.058,15

16.269

19.831

36.100

431,16

2014

36.726.000,00

11.704.000,00

14.001.435,00

12.768

14.098

26.865

2.323,89

2015

40.778.000,00

13.192.000,00

14.001.435,00

12.806

15.110

27.916

2.434,86

2014

43.591.024,60

16.644.820,40

14.001.435,00

29.554

34.561

64.115

1.157,88

2015

50.219.762,85

19.315.058,15

14.001.435,00

29.075

34.941

64.016

1.304,93

Skupaj - early intervention and activation

Skupaj - supportive measures

SKUPAJ

4 Spremljanje, vrednotenje in izboljšave sheme
Izvajanje posameznih ukrepov iz Jamstva za mlade bodo spremljali izvajalci ukrepov.
Redno spremljanje izvajanja Jamstva za mlade bo zagotovljeno v okviru posebne delovne skupine, v kateri bodo
sodelovali predstavniki vseh resorjev, ki so pristojni za izvedbo ukrepov Jamstva za mlade, kakor tudi
predstavniki mladih in socialnih partnerjev. Ob koncu obdobja izvajanja Jamstva za mlade delovna skupina
pripravi zaklju no poro ilo o izvedbi Jamstva za mlade za obdobje 2014 – 2015 in ga predloži Vladi RS v
obravnavo.
Osnovni kazalniki spremljanja izvajanja Jamstva za mlade:
-

povpre no obdobje brezposelnosti mladih (prijava v evidenci brezposelnih),
število mladih, ki so registrirani na ZRSZ in so prejeli ponudbo v štirih mesecih po prijavi v evidenco
brezposelnih,
število ponudb mladim v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih.

Vsi kazalniki se spremljajo lo eno glede na spol ter starostni skupini 15 - 24 let in 25 - 29 let. Prav tako se
kazalniki spremljajo lo eno glede na obe kohezijski regiji (vzhodno in zahodno Slovenijo).

Tabela 5: Na rtovano ocenjevanje (nefinan nih vidikov) strukturnih reform za preventivne ukrepe
Ime reforme/

Pri akovane
spremembe/

Sredstva, s katerimi se bo
merilo spremembe/

Expected change

Means through which
change will be measured

Karierna
orientacija:
karierni centri
v regijah, na
visokošolskih
zavodih,
promocija
poklicev
in
poklicna
orientacija

Podpreti nadaljnji razvoj
kariernega svetovanja na
vseh ravneh izobraževanja
in po njem, okrepiti
sodelovanje
kariernih
centrov z delodajalci
oziroma
spodbujanje
neposrednega
vstopa
mladih
po zaklju ku
šolanja v bodo a delovna
okolja.

Število novo vzpostavljenih
kariernih centrov

Napovedovanje
bodo ih potreb
na trgu dela

Omogo iti kratkoro no in
srednjero no
predvidevanje trendov na
trgu dela in lažje ter
hitrejše prilagajanje ZRSZ
pri posredovanju dela.

Kazalniki na ravni ukrepa
jamstva

3.

Sistem
beleženja
in
priznavanja
neformalno
pridobljenih
znanj

Vzpostaviti
sistem
celostnega
priznavanja
neformalnih oblik znanj in
izkušenj ter povezovanje
formalnega
in
neformalnega
izobraževanja
kot
celovitega izobraževanja
mladih.

Vzpostavljen sistem

MIZŠ

4.

Prakti no
usposabljanje
pri delodajalcu
v
asu
izobraževanja
in vajeništvo

Okrepiti spodbude in
pomo delodajalcem za
prakti no usposabljanje
šolajo e
mladine,
sodelovanje podjetij v
procesu
oblikovanja
bodo ega
kadra
za
potrebe gospodarstva in
pri eti z aktivnostmi za
razvoj
sistema
prakti nega usposabljanja
pri delodajalcih.

Kazalniki na ravni ukrepa
jamstva

MIZŠ, MGRT

Name
reform

1.

2.

of

Source of information / planned
evaluations

the

MDDSZ, MIZŠ
Spremljanje izvajanja programov

MDDSZ (JSRKŠ, ZRSZ)
Spremljanje izvajanja programov

Tabela 6: Na rtovano ocenjevanje (nefinan nih vidikov) strukturnih reform za podporne ukrepe

Ime
reforme/Name
the reform

of

14. Zakon o
študentskem delu /
Student Work Act

Pri akovane
spremembe/Expected
change

Sredstva, s katerimi se bo
merilo spremembe/Means
through which change will
be measured

Source of information / planned
evaluations

Ureditev
študentskega
dela,
da
bi
bilo
enakovredno
rednemu
delu /

Sprejem in izvajanje zakona

MDDSZ
Evalvacija u inkov zakona

To regulate student work
as equivalent to general
jobs
15. Okrepitev
svetovalnega dela z
mladimi na ZRSZ
(Svetovalci za
mlade) /
Strenghtening
counselling to
young job seekers
at the PES (Youth
Counsellors)
16. Reforma
EURES / EURES
Reform

Boljše, osredoto eno in
ciljano svetovanje mladim
iskalcem zaposlitve /
Better, more focused and
tailor-made counselling to
young job-seekers

Okrepiti delo EURES
službe na ZRSZ in uvesti
mobilnostno shemo za
mlade /
To strenghten EURES
office at PES and
intrroduce
mobility
scheme

17. Projekt za
podporo
podjetništvu

Celostna
ureditev
podro ja
spodbujanja
podjetnosti in podjetništva
za mlade in vzpostavitev
mreže
za
presojo
podjetniških
idej
in
usposabljanja
za
podjetništvo

Število
usposobljenih
svetovalcev za mlade/Anketa
o zadovoljstvo s svetovanjem
/ Število mladih na 1
svetovalca

MDDSZ (ZRSZ)

Število zaposlenih EURES
svetovalcev,
število
svetovanj, število vklju itev
mladih v obravnavo, število
zaposlitev
na
podlagi
vklju itve v obravnavo

MDDSZ (ZRSZ-EURES)

Število ustanovljenih podjetij

MGRT, MDDSZ, MIZŠ, MK, MKO

Število vklju enih mladih

Spremljanje izvajanja programov

Rezultati ankete o
svetovanjem

Tabela 7: Na rtovano ocenjevanje pobud in finan nih vidikov reform za preventivne ukrepe

zadovoljstvo

s

Ime
pobude/reforme
// Name of the
initiative
/
reform

Ciljna skupina (ali
podobno)
s
kazalniki na letni
ravni // Target
population
(or
equivalent)
with
indicators
on
annual basis

Skupina
(ali
podobno), ki je bila
dejansko vklju ena //
Population
(or
equivalent) actually
reached

Rezultat
za
ciljno
skupino // Outcome for
population

Viri
informacij
//
Sources of information

1. Karierna
orientacija:
karierni centri v
regijah, na
visokošolskih
zavodih,
promocija
poklicev in
poklicna
orientacija

Število mladih, ki bi
lahko bili vklju eni
v
skupinske
in
individualne
obravnave:
(populacija šolajo e
mladine)

Število mladih, ki so
bili
vklju eni
v
skupinske
ali
individualne
obravnave: 32.000

Število prijav iskalcev
prve
zaposlitve
v
evidenco brezposelnih na
ZRSZ

MDDSZ / Karierni centri

število
potrebnih
dodatnih kariernih
centrov v regijah
as potreben
skupinske
individualne
obravnave,

število
uporabnikov
kariernih centrov na
visokošolskih
institucijah: 30% vseh
študentov.

MIZŠ

za
in

v
Št.
vklju enih
projekt
Promocija
poklicev

2.
Napovedovanje
bodo ih potreb
na trgu dela

Število predvidenih
anket delodajalcev

Število
izvedenih
anket delodajalcev

Število opravljenih analiz
kratkoro nih
in
srednjero nih
potreb
delodajalcev

MDDSZ (ZRSZ), MGRT

3. Sistem
beleženja in
priznavanja
neformalno
pridobljenih
znanj

Število vseh mladih
med 15 – 29 let
starosti:

Število
mladih
vklju enih v sistem:

Št. koristnikov sistema:
50 % vklju enih v sistem

MIZŠ

4. Prakti no
usposabljanje pri
delodajalcu v
asu
izobraževanja in
vajeništvo

Št. mladih, ki bi
lahko
bili
vklju eni(Dijaki
poklicnega
in
strokovnega
izobraževanja):

Število
mladih:

5. Metode za
spodbujanje
ustvarjalnosti,
podjetnosti in
inovativnost
(UPI) – za
u itelje

U itelji, vklju eni v
program

6. Obšolske
dejavnosti za
spodbujanje UPI
v srednjih šolah

Število mladih, ki bi
lahko bili vklju eni:

Mladi, ki bi lahko
bili vklju eni:

Kazalniki
projekta

vklju enih

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
u iteljev,
vklju enih v program:
200

Število mladih, ki so se
zaposlili ali nadaljujejo
izobraževanje
šest
mesecev po zaklju enem
programu

MIZŠ, MGRT

MGRT

Število
vklju enih
mladih: 1000

Število
vklju enih
mladih: 800

na

MGRT

ravni

7. Spodbujanje
UPI med
študenti

Število mladih, ki bi
lahko bili vklju eni:

Število
vklju enih
mladih: 200

8. Pridobivanje
dodatnih znanj
na podro ju
kulturnih
dejavnosti v
okviru JRSKD

Število mladih, ki bi
lahko bili vklju eni:

Število
vklju enih
mladih: 120

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

MK

9. PUM –
Projektno u enje
za mlajše odrasle

Število mladih, ki bi
lahko bili vklju eni:
št. osipnikov/ letno

Število
vklju enih
mladih: 240

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

MDDSZ (ZRSZ)

MGRT

Število mladih, ki se po
zaklju enem programu
zaposlijo ali nadaljujejo
izobraževanje
10. Kadrovske
štipendije

Število mladih, ki bi
lahko bili vklju eni:

Število
vklju enih
mladih: 1500

Število zaposlenih mladih
šest
mesecev
po
zaklju enem šolanju

MDDSZ (JSRKŠ)

Število zaposlenih mladih
šest
mesecev
po
zaklju enem šolanju

MDDSZ (JSRKŠ)

Število zaposlenih mladih
šest
mesecev
po
zaklju enem šolanju

MDDSZ (JSRKŠ)

Število zaposlenih mladih
šest
mesecev
po
zaklju enem šolanju

MK

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program
11. Štipendije za
deficitarne
štipendije

Število mladih, ki bi
lahko bili vklju eni:

Število
vklju enih
mladih: 800
Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

12. Štipendije
AD Futura za
mednarodno
mobilnost

Število mladih, ki bi
lahko bili vklju eni:

13. Štipendije za
specializirane in
deficitarne
poklice v kulturi

Število mladih, ki bi
lahko bili vklju eni:

Število
vklju enih
mladih: 450
Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program
Število
vklju enih
mladih: 140
Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Tabela 8: Na rtovano ocenjevanje pobud in finan nih vidikov reform za podporne ukrepe

Ime
pobude/reforme
// Name of the
initiative
/
reform

14. Zakon o
študentskem delu
/ Student Work
Act

15. Okrepitev
svetovalnega dela
z mladimi na
ZRSZ (Svetovalci
za mlade) /
Strenghtening
counselling to
young job seekers
at the PES (Youth
Counsellors)

Ciljna skupina (ali
podobno)
s
kazalniki na letni
ravni // Target
population
(or
equivalent)
with
indicators
on
annual basis

Skupina
(ali
podobno), ki je bila
dejansko vklju ena //
Population
(or
equivalent) actually
reached

Število mladih s
statusom dijaka ali
študenta
(upravi enci
do
študentskega dela)

Število mladih, ki
bodo
opravili
študentsko delo

Število
usposobljenih
svetovalcev
za
mlade: obstoje ih 80
+
dodatno
zaposlenih,
specializiranih
za
delo z mladimi 68.

Število mladih, ki
bodo
prejeli
svetovanje: 37.000

Število mladih, ki bodo
prejeli
ponudbo
svetovalca

MDDSZ (ZRSZ)

Število
mladih
obravnavi

v

Število zaposlitev na
podlagi vklju itve v
obravnavo

MDDSZ (ZRSZ-Eures)

vklju enih

Število zaposlitev na
podlagi podjetniške ideje

MGRT, MDDSZ, MIZŠ,
MK, MKO

Anketa
zadovoljstvo
svetovanjem.
16. Reforma
EURES / EURES
Reform

Rezultat
za
ciljno
skupino // Outcome for
population

Viri
informacij
//
Sources of information

MDDSZ

o
s

Število zaposlenih
EURES
svetovalcev,
Število
vklju itev
mladih
v
mobilnostno shemo,

17. Projekt za
podporo
podjetništvu

Število mladih

Število
mladih

Število vklju enih mladih
18. YEI: Prvi
izziv in
Pripravništva

Število vklju enih
mladih: 2660 v letih
2014 / 2015

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MDDSZ (ZRSZ)

19. Podjetno v
svet podjetništva
in spodbujanje
samozaposlovanja

Število vklju enih
mladih: 1.750

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program (šolsko leto):
1.500

Število (samo)zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MDDSZ (RCR Zagorje)

20. Delovni
preizkus

Število vklju enih
mladih: 2.770

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MDDSZ (ZRSZ)

21. Krajše oblike

Število

Število mladih, ki so

vklju enih

MDDSZ (ZRSZ)

MDDSZ (ZRSZ)

usposabljanja
brezposelnih oseb

mladih: 2.000

uspešno
program

zaklju ili

22. Nacionalne
poklicne
kvalifikacije

Število vklju enih
mladih: 800

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MDDSZ (ZRSZ)

23. Usposabljanje
mladih na
delovnem mestu

Število vklju enih
mladih: 2.500

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MDDSZ (ZRSZ)

24. Usposabljanje
mladih v kulturi
pod mentorstvom

Število vklju enih
mladih: 40

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MK

25. Zaposlovanje
in usposabljanje
mladih na
podro ju kulture
(za delo s
pripadniki
ranljivih skupin)

Število vklju enih
mladih: 5

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MK

26. Oprostitev
pla ila
prispevkov
delodajalca /
Reduced social
security
contributions for
employers taking
on a young
worker

Število mladih, ki so
upravi eni
do
vklju itve v ukrep:
vsi mladi do 29 leta,
prijavljeni
v
evidenci ZRSZ vsaj
3 mesece

Število mladih, ki so
se dejansko zaposlili v
okviru ukrepa: 7.000

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju ku ukrepa

MF (DURS)

27. Spodbude za
zaposlovanje
mladih v
organizacijah v
mladinskem
sektorju

Število vklju enih
mladih: 20

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MIZŠ (URSM)

28. Spodbude za
zaposlovanje
ranljivih skupin
na trgu dela in
podpora
socialnemu
podjetništvu

Število vklju enih
mladih: 40

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MDDSZ

29. Pripravništva

Število vklju enih
mladih: 650

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MDDSZ

30. Mentorske

Število vklju enih
mladih: 500

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po

JSRKŠ

Drugi resorji

sheme za mlade

program

zaklju enem programu

31. Spodbude za
zaposlovanje
mladih pri
prevzemanju
kmetiji

Število vklju enih
mladih: 25

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MKO

32. Razvoj novih
pristopov
zaposlovanja in
samozaposlovanja
mladih kot
odgovor na
družbene izzive

Število vklju enih
mladih: vsaj 15
(minimalno 1 na
vsak
financiran
projekt)

Število
uspešno
zaklju enih projektov:

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MDDSZ

33. Boljše
zaposlitvene in
samozaposlitvene
možnosti na vseh
podro jih kulture,
s poudarkom na
mladih
ustvarjalcih

Število vklju enih
mladih: 120

Število mladih, ki so
uspešno
zaklju ili
program

Število
zaposlenih
mladih šest mesecev po
zaklju enem programu

MK

34. Spodbujanje
zaposlovanja
mladih
raziskovalcev v
gospodarstvu

Mladi raziskovalci,
diplomanti, mladi
brezposelni

Število
vklju enih
mladih: 100

Število zaposlitev mladih
v podprtih podjetjih (kot
rezultat ukrepa)

MGRT

35. Univerzitetni
inkubatorji

Študenti
univerz

Število
vklju enih
mladih: 7000

Povpre en odstotek vseh
študentov vklju enih v
predinkubacijske
dejavnosti univ.
inkubatorjev

MGRT

(javnih)

Število
zaposlitev
mladih na projektih:

Število
podjetij,
ustanovljenih
in
vklju enih
v
univ.
inkubatorje
36. Program za
zagon inovativnih
podjetij

Mladi in mlada
inovativna podjetja,
katerih ustanovitelji
so mladi

Število podprtih starup podjetij, katerih
ustanovitelji so mladi:
40
Število
vklju enih
mladih v promocijske
aktivnosti: 250

MGRT

raziskovalcev v
gospodarstvu

diplomantov ter brezposelnih v
razvojno-raziskovalnih skupinah v
podjetjih

diplomantov,
brezposelnih mladih)
cca. 100

35. Univerzitetni
inkubatorji

Zagotovitev infrastrukture in podpore
inovativno naravnanim podjetniškim
zamislim, vse do realizacije le-teh

Mladi

Pomo pri prepoznavanju inovativnih
podjetniških idej, strokovni pomo i
podjetnikom na delavnicah in šolah ter
zagotavljanje pisnega mnenja na
posredovane poslovne na rte s
tekmovanjem Uspešen prenos
razvojnih idej in skupin v tržno
uspešne podjeme.

Mladi do 29 let

36. Program za
zagon inovativnih
podjetij.

2,0 mio EUR v letu 2015

Slovenija

MGRT

2014

220.000 EUR v letu 2014

Slovenija

MGRT

2014

1.550.000 v letu 2014

Vklju enih cca 7.000

250 vklju itev
Mlada inovativna
podjetja (od tega
mlada inovativna
podjetja, katerih
ustanovitelji so
mladi,mlajši od 29
let)
cca. 40 podjetij/ letno

