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My Generation at Work je projekt, ki se izvaja pod okriljem evropskega programa URBACT.
Projekt poteka v 12-ih partnerskih mestih od 1.2.2013 do 30.4.2015. Vodilni partner je mesto
Rotterdam, Nizozemska. Mestna občina Maribor se je poleti 2012 s podpisom pogodbe
priključila projektu in zavezala k izvajanju skupnih aktivnosti.
Glavni cilj projekta My Generation at Work je spodbujanje in rast zaposljivosti mladih na
spreminjajočem se trgu delovne sile. Poudarek je predvsem na razvoju podjetniških
spretnosti, znanj, veščin, pristopov in pogledov mladih, v povezavi s podjetji, izobraževalnimi
inštitucijami, agencijami za zaposlovanje in lokalno oblastjo. Mlade spodbujamo, da k
problemu zaposlovanja pristopijo drugače in jim omogočamo, da z lastnim aktivnim
sodelovanjem ustvarjajo boljše zaposlitvene možnosti.
Svetovalno, podporno in povezovalno organizacijsko enoto projekta My Generation at Work
predstavlja lokalna podporna skupina (v angleščini poimenovana ULSG – Urbact Local
Support Group). S strani župana MOM dr. Andreja Fištravca so bili do sedaj v skupino
imenovani predstavniki Mestne občine Maribor, Zavoda za zaposlovanje, Kariernega centra
Univerze v Mariboru, Mestnega mladinskega sveta Maribor, Mariborske razvojne agencije,
Tovarne podjemov, Inštituta za razvoj družbene odgovornosti in Zavoda Ypsilon. Lokalna
podporna skupina še vedno sprejema vse zainteresirane predstavnike, da skupaj z ostalimi
člani generirajo svoje ideje za boljše zaposlitvene možnosti mladih v našem mestu.
Lokalna podporna skupina je v sklopu projekta oblikovala tudi Lokalni akcijski načrt mesta
Maribor (v angleščini poimenovan LAP – Local action plan). Namen LAP je priprava
inovativnih predlogov v sklopu projekta, soustvarjalci projekta MY generation at work smo
inovativne predloge poimenovali »Go GOR IT – GFI«. Z »GFI« eksperimenti si na praktičen,
ustvarjalen in večnivojski način skupinsko prizadevamo za dosego konkretnih rezultatov, ki
bodo pripomogli k boljši zaposljivosti mladih. Celoten LAP vam posredujemo v posebni
prilogi.
Pomemben del projekta My Generation at Work je tudi udeležba na mednarodnih delavnica v
partnerskih mestih. Izmenjava znanj, sodelovanje partnerjev in predvsem učenje od drugih
udeleženih interesnih skupin in partnerskih mest, je izjemno dobrodošla izkušnja, ki je tudi
našemu mestu že prinesla pozitivne spremembe.

