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PAKT ZA MLADE

17. novembra 2015 je nastal Evropski Pakt za mlade v prisotnosti 700 pred-
stavnikov poslovnih, izobraževalnih, mladinskih in EU institucij z jasno 
vizijo: »Ustvariti pošteno in pravično kulturo partnerstva med podjetji, 
izobraževalnimi organizacijami in mladimi v Evropi, da bi mlade pripravi-
li za kakovostna delovna mesta in odgovorno državljanstvo«. Pobudo je 
podala organizacija CSR Europe – The European Business Network for Cor-
porate Social Responsibility; združuje predstavnike podjetij, izobraževalnih 
ustanov in mladih ter Evropskih institucij. V Sloveniji kampanjo koordinira 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) iz Maribora.

Pakt za mlade je medsebojno sodelovanje poslovnih in EU voditeljev na 
pobudo CSR Europe, z namenom povečati poslovno-izobraževalna part-
nerstva za zaposljivost in vključenost mladih. Danes bolj kot kadarkoli prej 
potrebujemo mlade ljudi s pravimi delovnimi spretnostmi. Evropa ima velik 
neizkoriščen potencial človeškega kapitala. Da bi izkoristili večjo trajnostno 
rast in inovacijski proces ter v celoti izkoristili spretnosti in talent, ki je na 
voljo v Evropi, se morata podjetniški in izobraževalni sektor odpreti svetu in 
drug drugemu, kar predstavlja izhodišče te kampanje.

Vizija kampanje je ustvariti pošteno in pravično kulturo partnerstva med 
podjetji, izobraževalnimi organizacijami in mladimi v Evropi, ki skupaj  
tvorijo unikaten kooperativen model za doseganje naslednjih ključnih ciljev:

• Povečati zaposljivost in vključenost mladih s ciljem omogočiti vsaj 100.000 
novih pripravništev, vajeništev in delovnih mest na začetni ravni;

• Zmanjšati razlike med stopnjami kvalifikacij delavcev in ustvariti 10.000 
novih podjetniško-izobraževalnih partnerskih zvez;

• Prispevati k EU in nacionalni politiki z izvajanjem nacionalnih akcijskih 
načrtov in drugih skupnih predlogov.



V pripravi je 28 nacionalnih akcijskih načrtov, ki bodo vzpostavljeni v drža-
vah članicah na pobudo in v koordinaciji s CSR Europe. Več o nacionalnih 
akcijskih načrtih za mlade v EU si lahko ogledate tukaj.

Rezultati in skupni predlogi za politiko v prihodnosti:
• o zaposljivosti mladih,
• o njihovih prehodih iz šole na delovno mesto,
• o boljšem usklajevanju spretnosti in izboljšani poslovni konkurenčnosti.

Mladi imajo dandanes delovne priložnosti, ki pred desetletjem sploh niso 
obstajale. Hitrost tehnološkega napredka in globalizacije je neusmiljena. 
Fenomeni kot so »internet stvari«, demografske spremembe in krožno gos-
podarstvo potrebujejo študente in podjetja, da se pripravijo za nova in mod-
erna delovna mesta, tudi takšna, ki danes še ne obstajajo.

Hkrati je več kot 7 milijonov mladih v starosti med 15-24 let v Evropi  
nezaposlenih ali izven izobraževalnega sistema. Še vedno je več kot  
4.4 milijonov mladih, ki zgodaj zapustijo izobraževanje in usposabljan-
je. Izgubljajo možnost za učenje in pridobitev spretnosti, znanja in kom-
petenc, ki bi jim pomagale v življenju in v razvoju uspešne in vključujoče 
družbe.

Tudi veliko število mladih beguncev in migrantov z raznolikimi stopnjami 
spretnosti in kvalifikacijami prihaja v Evropo, ki lahko predstavljajo dragoce-
no pridobitev za Evropsko ekonomijo. Da bi tekmovali v globalni ekonomiji, 
Evropa in njena podjetja potrebujejo visoko usposobljeno delovno silo, ki 
se je zmožna hitro prilagoditi za nove izzive. Zato morajo podjetja aktivno 
sodelovati skupaj z izobraževalnimi institucijami pri reševanju tega izziva.



REGIJSKA MREŽENJA Z DELODAJALCI

Mladi potrebujejo ustrezno podporo pri prehodu iz študija v prvo zapos-
litev, ki mora biti predvsem praktično naravnana. Da bi to lahko dosegli, je 
zanje ključnega pomena mreženje, sodelovanje s podjetji, izobraževalnimi 
ustanovami in mladinskimi organizacijami.

Z udeležbo na dogodku bodo mladi pridobili izkušnje, znanja in nova 
poznanstva – z delodajalci in mladimi. Verjamemo, da bomo tako skupaj 
prispevali k zagotavljanju družbene odgovornosti – h krepitvi ekonomske, 
zakonske, etične in filantropske odgovornosti.

9.30 Registracija udeležencev
10.00 POZDRAV organizatorjev in vabljenih gostov

10.20 Uvodni govorniki: 
POVEZOVANJE MLADIH Z GOSPODARSTVOM V REGIJI

10.40 PODPORNIKI Pakta za mlade v Sloveniji

11.00 Pakt za mlade v Sloveniji – REGIJSKO MREŽENJE MLADIH Z 
DELODAJALCI

11.50 POGLED NAPREJ -  Razvoj Pakta za mlade v Sloveniji v prihodnje
12.00 Zaključek srečanja z mreženjem in simbolično pogostitvijo



LOKACIJA

Regijsko mreženje mladih z delodajalci bo čez leto potekalo v skoraj vseh 
regijah po Sloveniji.

MESTO PARTNER TERMIN

Maribor Štajerska gospodarska zbornica, 
Ulica talcev 24, 2000 Maribor 
(https://www.stajerskagz.si/)

17. maj 2019

Celje Inkubator Savinjske regije d.o.o. 
(http://www.inkubatorsr.si)

30. maj 2019

Ljubljana Javni zavod Cene Štupar Ljubljana 
(http://www.cene-stupar.si)

6. junij 2019

Murska 
Sobota

Aurora Coworking center 
(http://www.auroracoworking.com/)

28. junij 2019

Koper Središče Rotunda so. p. 
(https://sredisce-rotunda.si/)

5. julij 2019

Novo 
mesto

Gospodarska zbornica Dolenjske in 
Bele krajine 
(http://www.gzdbk.si/si/)

6. september 2019

Kranj Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Kranj 
(http://www.oozkranj.com/)

20. september 2019

Nova 
Gorica

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Nova Gorica  
(http://www.ooz-novagorica.si/)

4. oktober 2019



INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 

IRDO—Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen 
leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene 
odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadevamo si povezati vse kl-
jučne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (podjetja, 
vlada, civilna družba…) ter izvajati skupne aktivnosti in kampanje za 
osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Slo-
veniji. S svojim delovanjem prispevamo k prenosu in prilagajanju tu-
jega znanja ter konceptov slovenskim razmeram in potrebam, hkrati 
pa omogočamo izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s tujimi 
strokovnjaki, podjetji in organizacijami.

Več o nas in našem delu si lahko preberete na naši spletni strani.



PODPORNIKI PAKTA ZA MLADE

SLEDITE PAKTU ZA MLADE NA:

• Facebook
• Instagram 
• Spletna stran

Za več informacij ali vprašanj smo vam na voljo preko e-poštnega 
naslova info@irdo.si


