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Osrednja tema raziskovalnega projekta je inovativen izkoristek potenciala novih in naprednih
informacijskih in komunikacijskih tehnologij za krepitev delovanja EU zavodov za zaposlovanje. Projekt je
namenjen izključno zaposlenim na EU javnih zavodih za zaposlovanje in bo stremel k izboljšanju njihove
strokovne prakse ter storitev. V času visoke brezposelnosti so se EU javni zavodi za zaposlovanje že
odzvali na spreminjajoče se zahteve lokalnih, regionalnih in nacionalnih trgov dela. Rezultati tega projekta
bodo tako namenjeni dopolnjevanju obstoječih orodij, prilagoditvi in preprečevanju dodatnega
obremenjevanja zaposlenih, ter izboljšanju učinkovitosti ustaljenih delovnih praks ZRSZ in drugih EU
zavodov za zaposlovanje.

KORISTI SODELOVANJA







Projekt in sodelujoči (se) bodo:





Pridobili pregled nad izzivi na EU trgu dela,
katere lahko rešujejo in podprejo inovativna
izobraževanja
in
uporaba sodobnih
tehnologij.
Osredotočili na rešitve, katere zaposleni na
ZRSZ ter ostalih EU zavodih za zaposlovanje
identificirajo kot nujne.
Prepoznali že obstoječe ravni znanj,
spretnosti in strokovnosti zaposlenih na
ZRSZ in drugih EU zavodih za zaposlovanje.





Raziskali, kako razviti dobre in zanimive
prakse za izboljšanje ali identifikacijo novih
rešitev za izvajanje storitev z uporabo
omrežnih orodij za poenostavljeno učenje.
Raziskali načine za izboljšanje učinkovitosti
ZRSZ in drugih EU zavodov za zaposlovanje
za njihov učinkovit odgovor na potrebe
delodajalcev.
Podprli in olajšali razvoj poklicne identitete
svetovalcev in vodstvenega kadra na ZRSZ
in drugih EU zavodih za zaposlovanje z
učinkovito uporabo tehnologij (vključno z
naprednim
e‐coachingom,
refleksijo,
mrežnim povezovanjem in z učno podprtimi
storitvami).
Podprli svetovalce in vodstveni kader pri
preprečevanju
preobremenjenosti
na
delovnem mestu, ki jo povzročajo hitro
spreminjajoče se razmere, pritiski in zahteve
trga dela.
Gradili karierno prilagodljivost svetovalcev
in vodstva v praksi z organizacijo
usposabljanj.
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Projekt je prejel sredstva iz Sedmega okvirnega programa Evropske unije za raziskave, tehnološki razvoj in
predstavitvene dejavnosti (št. pogodbe 619619).

