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Vabilo študentom 
za sodelovanje v projektu javnega razpisa za sofinanciranje projektov 

 »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski Inovativni projekti za družbeno 
korist 2016 - 2018« 

 

Model zaposlitvenih priložnosti - Model zaposlitvenih priložnosti in integracija 
različnih ranljivih družbenih skupin 

 
Spoštovane študentke/študenti, 
 

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju s Centrom Korak in podjetjem ProDomi 

razpisuje v okviru programa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« šest plačanih 

raziskovalnih študijskih praks. Študenti bodo sodelovali s štirimi študenti drugih fakultet. 

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta redno vpisani na enega od spodaj navedenih 
študijskih programov Fakultete za organizacijske vede ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, 
prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki. 
 
Kratka vsebina:  
Živimo v obdobju družbenih in ekonomskih sprememb, ki pri pripravi vsebinske zasnove projekta 
predstavljajo pravcat izziv, saj se nemalokrat zdi, da današnje okoliščine še niso zrele za vzpostavitev 
primernih pogojev za integracijo ranljivih družbenih skupin – skupin z omejitvami v vsakdanjem življenju (npr. 
starostnikov, posameznikov s poškodbami glave, otrok z downovim sindromom, motnjami avtističnega 
spektra itn.), za kakovostno življenje izven institucionalne oskrbe in pogojev ter možnosti za zaposlitev. 
Potreba po vzpostavitvi dodatne pomoči ljudem, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo sami zadovoljevati 
bodisi bioloških, telesnih, kognitivnih, socialnih ali drugih potreb, je dejstvo, ki ga humana družba ne bi smela 
spregledati. To dejstvo terja tudi novo celostno sistemsko ureditev, ki bo opredelila prednostne postavke in 
naloge za uporabnika oziroma naročnika storitev, izvajalca storitev in državnih institucij, da bi ranljivim 
družbenim skupinam omogočili dostojno in normalno življenje izven obstoječe institucionalne oskrbe. V 
projektni zasnovi utemeljujemo vsebino na treh družbenih skupinah z vidika uporabnika/naročnika storitev: 
starostniki, ljudje z možgansko poškodbo, ljudje z motnjami avtističnega spektra (avtisti) in downovim 
sindromom (ter drugi ljudje). 

Rezultate usmerjamo v naslednje sklope: 
- Kako zagotavljati oskrbo na domu ranljivim družbenim skupinam, ki potrebujejo pomoč, 
- Kako zagotavljati integracijo ranljivih družbenih skupin skozi njihovo zaposlitev, 
- Kako zagotavljati zaposlitvene možnosti za ranljive družbene skupine, 
- Kako vzpostaviti nove oblike dela, ki bodo izven okvirov, ki jih v Republiki Sloveniji poznamo, in bodo 
pomenile korist za vse tri subjekte: državo-uporabnika/naročnika storitev/izvajalca, 
- Kakšne so priložnosti za razvoj novih oblik dela v Republiki Sloveniji, 
- Kako sistemsko urediti organizacije, kako bo izgledal poslovni model zaposlitvenih centrov, ki bo 
omogočal zaposlitev oz. integracijo ranljivih družbenih skupin na trg dela, 
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- Kako se bo družba, ki se bo starala, poskrbela za ljudi izven institucionalne oskrbe povsod tam, kjer je to le 
mogoče. 
- Kako postaviti model oskrbe za težko invalidne osebe v Sloveniji. 
 
Pedagoški mentorji bodo poskrbeli za prenos potrebnih znanj s področja organizacije dela, kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov, kvantitativnih metod itd.  
 
V projektu sodeluje:  

 6 študentov (magistrskega študija, univerzitetnega študija FOV UM).  
Prednost pri izbiri bodo imeli študenti univerzitetnega in magistrskega študijskega programa OM KIS. 

Od študentov pričakujemo samoiniciativnost, pripravljenost na timsko delo, osnovne analitske sposobnosti, 

ter pripravljenost na učenje in delo. V izbor bodo prišli le tisti študentje, ki redno opravljajo svoje študijske 

obveznosti in so pri študiju posebej prizadevni. Prednost bodo imeli študentje višjih letnikov in tisti, ki bodo 

lahko izkazali, da jih posebej zanima ali področje poslovnih procesov ali področje analize in izgradnje 

informacijskega sistema ali področje kvantitativnih metod. Izbranim študentom lahko takšna praksa pomeni 

bogato izkušnjo in prispeva k njihovemu osebnostnemu in siceršnjemu napredku in jim olajša iskanje 

zaposlitve. 

Predvidena denarna spodbuda študentu: 9 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR 
bruto/mesec). 
 
Izpolnjeno prijavnico (na koncu tega dokumenta) pošljite po elektronski pošti z zadevo »Po kreativni poti 
do znanja« na naslov: polona.sprajc@fov.uni-mb.si do vključno 12.6. 2017 do 12. ure. 
  
Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. V primeru, da bo prijavljenih več študentov, kot je 
razpisanih mest, bo izbirna komisija naredila izbor po zgoraj navedenih kriterijih. Prijavljeni študenti bodo 
o izboru obveščeni najkasneje do 12. 6. 2017. 
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PRIJAVA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU  

»Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2018« 

 

Naziv projekta Model zaposlitvenih priložnosti - Model 
zaposlitvenih priložnosti in integracija 

različnih ranljivih družbenih skupin 

 

Ime in priimek študenta  

Domači naslov  

EMŠO  

Davčna številka  

Vpisna številka   

Elektronska pošta  

Telefon  

Študijski program  

Letnik  

 

 

 

 


