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Skupaj z vami želimo motivirati starejše od 50 let, da izboljšajo svoje digitalne 

kompetence, ki prinašajo veliko koristi za osebno in poklicno življenje generacije 50+, 

zato vas prijazno vabimo na 

USPOSABLJANJE SVETOVALCEV/STROKOVNJAKOV 

v četrtek, 17. 2. 2022 od 12.30 - 15.30 ure 

ali  

v četrtek, 24. 2. 2022 od 12.30 – 15.30 ure 

na ZOOM povezavi (glede na izbrani termin ob prijavi bo sporočena naknadno).  

Usposabljanje je namenjeno svetovalkam/cem za zaposlovanje, kadrovicam/kom, 

predstavnicam/kom nevladnih organizacij in ostalim, ki delajo z osebami 50+. 

Namen usposabljanja je s pomočjo orodja POWERYOU, razvitega v projektu eDigiStars, 

opolnomočiti svetovalke/ce oz. strokovnjake/inje,  kako zgraditi pozitiven odnos do 

starejših, kako vključiti in motivirati starejše za pridobitev novih kompetenc in graditev 

kariere. 

 

http://www.interreg-danube.eu/edigistars
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Menimo, da lahko s pomočjo usposabljanja v projektu eDigiStars, katerega partnerji v 

Sloveniji smo Mestna občina Maribor in Fundacija Prizma, generaciji 50+ omogočimo 

veščine sodobne družbe, ki bodo omogočile digitalno pismenost starejših odraslih (50+), 

ki se vsakodnevno soočajo z izzivi uporabe novih tehnologij in so zaradi tega prikrajšani 

za poslovne in osebne priložnosti, ki jih prinaša digitalni svet. 

 

Projekt eDigiStars je sofinanciran s sredstvi EU v okviru transnacionalnega programa za 

Podonavje in združuje partnerje iz 8 držav na področju digitalnih kompetenc za osebe, 

starejše od 50 let. Cilj projekta je razviti in pilotno preizkusiti inovativni model 

usposabljanja starejših za krepitev digitalnih podjetniških sposobnosti in zagotoviti 

trajnostne ekosisteme, ki starejšim delavem omogočajo, da se uspešno zaposlujejo oz. 

ohranjajo zaposlitev na področjih, kjer so potrebna znanja in veščine digitalne 

tehnologije. Projekt vključuje 19 partnerjev iz 8 držav (Avstrije, Bosne in Hercegovine, 

Bolgarije, Češke, Madžarske, Romunije, Ukrajine in Slovenije). 

https://www.facebook.com/edigistarsinterreg/ 

http://www.interreg-danube.eu/edigistars 

 

 

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite s prijavo najkasneje do četrtka, 10. 2. 2022 na 

naslednji povezavi: https://forms.gle/m6hn3YMXHh1rBbYL6 

 

 

 

Veselimo se srečanja z vami.  

 

 

Fundacija za izboljšanje                                                                       Mestna občina Maribor                         

zaposlitvenih možnosti PRIZMA,   ustanova 
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