Nova Gorica, 29. 5 2019

Sporočilo za javnost: NEVERJETNA BREZPLAČNA PRILOŽNOST ZA MLADE
IT NAVDUŠENCE
O projektu: Next Talent Hub
Next Talent Hub je družbeno odgovoren projekt, usmerjen v pridobivanje
znanja in veščin mladih v obliki brezplačne dvotedenske poletne IT
delavnice v organizaciji podjetja Business Solutions iz Solkana, ki razvija in
implementira orodja za izboljšave poslovnih in proizvodnih procesov.
Letos prvič bo ekipa mentorjev iz različnih strokovnih področij, vodila
izbrane kandidate od ideje do končnega izdelka. Udeleženci bodo tako imeli
priložnost spoznati, kako poteka delo na realnem projektu in kako lahko
svoje znanje prenesejo iz teorije v življenje.
Intenzivna poletna delavnica bo potekala od 8. do 19. julija 2019 v
prostorih Business Solutions d.o.o. v Solkanu. Namenjena je vsem
starejšim od 18 let, ki si želijo pridobiti ključna znanja s področja
informacijskih tehnologij in jih dopolniti s praktičnimi izkušnjami iz
poslovnega sveta. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z odprtostjo do
vsega novega, z željo po nenehni rasti, s timskim duhom ter seveda s
strastjo do IT področja. Prijave na delavnico Next Talent Hub se zbirajo do
30. junija na spletni strani https://www.talenthub.si/ aktualne novice pa so
objavljene na Facebook strani.

Zakaj Mladinski center Nova Gorica podpira projekt?
Mladinski center Nova Gorica si kot osnovni cilji zadaja posredovanje
znanja in opolnomočenje mladih za njihov osebnostni razvoj, aktivno
vključevanje v družbo ter ustvarjanje okolja za lažje in hitrejše doseganje
socialne in ekonomske avtonomije mladih, kar je tudi v skladu z osnovnim
ciljem evropskih nacionalnih in lokalnih politik na področju mladine.
Zato sta naše delo in pozornost v skladu s smernicami
Resolucije
nacionalnega programa za mladino 2013-2022, resolucije o strategiji
evropske unije za mlade 2019-2027, usmeritvami Evropske komisije na
področju mladine in delovnega načrta Evropske unije za mladino za
obdobje 2016-2018, smernicami Posveta mladinskega sektorja 2018 ter
drugimi potrebami in povpraševanjem lokalne skupnosti usmerjena v
izobraževanje, zaposlovanje, vlaganje v znanost, spodbujanje podjetništva,
stanovanjsko politiko, politiko informiranja, ustvarjanje ustreznih pogojev
za celostno zdravje in dobro počutje mladih, aktivno državljanstvo, učno
mednarodno mobilnost, participacijo mladih, podporo mladinskemu
organiziranju ter skrbi za prepoznavanje kulture kot temelja splošne
izobrazbe.
Mladinski center Nova Gorica si v prvem planu prizadeva s svojimi programi
nuditi odgovor na specifične potrebe našega lokalnega okolja, zato je letni
delovni plan za leto 2019 oblikovan na osnovi strateških usmeritev in
ukrepov, ki izhajajo iz Osnutka Strategije za mlade v Mestni občini
Nova Gorica 2019-2024, ki pa v svoji osnovi upošteva vse usmeritve s
področja mladine tako na nacionalni kot širši evropski ravni. Neodvisno od
sprejema celotnega dokumenta kot takega ali vključitve dela le-tega pri
oblikovanju strateških usmeritev na področju mladine in mladinskih politik
v občini, dokument z vsemi prilogami, ki so plod intenzivnega
raziskovalnega dela na področju potreb lokalnega okolja na področju
mladih, predstavlja neprecenljiv strateški dokument, vodilo in podlago za
razvoj in delovanje Mladinskega centra Nova Gorica in vseh tistih v našem
okolju, ki v svoje delovanje vključujejo mlade.
Naš namen je tudi promovirati znanost in učenje z izkušnjo, ohranjati
radovednost in spodbujanje zanimanja za naravoslovje, tehniko in
trajnostni razvoj med otroki in mladimi ter ponuditi prostor za kvalitetno
preživljanje prostega časa ter postati kraj povezovanja znanosti,
izobraževanja in gospodarstva ter pripomoči k povišanju deleža študentov
naravoslovja in tehnike. S ponudbo neformalnih programov in razvojem eHiše v znanstveni center po vzorih iz tujine želimo svoje programe
usklajevati s potrebami razvoja dodatne ponudbe v okviru razvoja
terciarnega izobraževanja na Goriškem.

V središču naših prizadevanj pa ostaja spodbujanje oblikovanja
takšnega okolja, ki je mladim prijazno, jih spodbuja in krepi pri
doseganju lastne avtonomije ter jim daje prostor, možnost in
podporo, da se aktivno vključujejo v družbo in na trg dela, zato gre
naša podpora projektu Next Talent Hub.

Vse mlade, starše, učitelje, vzgojitelje, trenerje, svojce, znance in medije vljudno
prosimo za vašo pomoč pri širjenju informacije in spodbujanju mladih starih od
18. let dalje, ki izkazujejo interes, nadarjenost in veselje do izobraževanja in dela
na področju IT tehnologije!!! Z vašo pomočjo bo informacija o edinstveni, za
mlade popolnoma brezplačni priložnosti udeležbe na dvotedenski poletni IT
delavnici prišla prav do tistih, katerim je ta namenjena.
Skupaj ustvarjamo okolje, v katerem živimo, skupna je odgovornost za
blagostanje nas vseh, zato podpiramo projekte družbene odgovornosti, ki so
namenjeni predvsem mladim. Projekt za mlade v organizaciji Business Solutions
Solkan je družbeno odgovoren projekt, ki je odgovor na potrebe in želje mladih, ki
so jih le-ti izrazili v okviru aktivnosti za pripravo osnutka Strategije za mlade v
Mestni občini Nova Gorica 2019-2024 (dostopna na https://www.mcnovagorica.si/strategija-za-mlade/).
Z veseljem vas bomo, v kolikor boste zainteresirani, podprli pri poročanju
pred, med in po dogodku, saj verjamemo, da boste tudi v njem prepoznali
primer pozitivne, družbeno odgovorno naravnane dobre zgodbe, ki naj služi kot
navdih tudi drugim akterjem.

Z lepimi pozdravi,
mag. Lara Brun
Direktorica

