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Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«
- za obdobje A

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 2. 6. 2017 objavilo Javni razpis »Prva
zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018« (Uradni list RS, št. 27/17).
Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju
vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki v starosti do
vključno 29 let preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega
usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz
sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja
in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
Cilj javnega razpisa v obdobju A je zaposlitev 82 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 35 v
vzhodni in 47 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem
delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke,
javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali
programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega
strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje
in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna
mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti
tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi
socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«;
specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

