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Poklici za trajnostni in regionalni razvoj

R

egionalna politika vpliva na življenje vseh nas in je
strokovno zelo zahtevno področje, vendar v tem trenutku ne obstaja poklicno izobraževanje za zaposlene, ki morajo trajnostni in regionalni razvoj oblikovati ter
ga izvajati. V novembru se je začel mednarodni projekt REThINK, katerega namen je oblikovati program poklicnega
usposabljanja za zaposlene, ki so aktivni na tem področju.
ZRS Bistra Ptuj je partner v dveletnem evropskem projektu,
v katerem sodelujejo še partnerji iz Hrvaške, Avstrije, Slovaške in Poljske.
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Kaj je regionalna politika?

Regionalna politika določa razvojne dejavnosti in programe,
katerih cilj je krepiti gospodarske,
družbene in ozemeljske povezave
z zmanjševanjem razvojnih razlik
med občinami v določeni regiji.
Določa aktivnosti, ki so (so)financirane iz javnih sredstev, zato

ključno vpliva na življenje v posameznih občinah. Ptujčani smo
vključeni v subregijo Spodnje
Podravje in v statistično regijo
Podravje. Prvi korak k skladni
regionalni politiki je priprava regionalnih razvojnih programov, ki
jim mora vsaka regija pripraviti
za običajno sedemletno obdobje,

Kultura in pust na OŠ Breg

ZRS Bistra Ptuj sodeluje pri oblikovanju poklicnega usposabljanja za
regionalni razvoj – projekt REThINK.

poznano kot finančna perspektiva. Zaključuje se finančna perspektiva 2007–2013 in v teku je
priprava regionalnih razvojnih
programov (krajše RRP) za obdobje 2014–2020. Programiranje
koordinirajo regionalne razvojne
agencije, za območje Podravja
MRA in za območje Spodnjega
Podravja ZRS Bistra Ptuj. V tem
trenutku poteka vrednotenje projektnih predlogov, ki so jih podali
občine, podjetja, zavodi in drugi.
V zaključni fazi preidejo sprejeti
projekti v izvajanje, ki pa ponovno
zahteva ustrezno znanje.

Črpanje evropskih sredstev

V petek, 7. 2. 2014, smo vsi učenci in učitelji izvedli naš tradicionalni tehniški dan, ki je namenjen
pustnemu času. Da je bil letos nekoliko drugačen, smo mu dodali še
nekaj kulture in ga tako povezali s
slovenskim kulturnim praznikom.
Le kdo se v teh dneh ni spomnil
našega največjega in večnega romantika, ki je zaznamoval prvo
polovico 19. stoletja? Le kdo ne
pozna njegovih valovitih kodrastih
las in iskrivih rjavih oči, ki so hrepenele po nikoli uslišani ljubezni?
Njegov pesniški opus, lahkotnost
neponovljivih rim in boemsko življenje velikega Prešerna smo ujeli v frekvence šolskega radia.
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Kulturno navdahnjeni smo se
usmerili k tehniki. Začele so se
priprave na pomemben ptujski
dogodek v februarju. Verjetno ga
ni Ptujčana, ki ne bi vedel, kateri
dogodek imamo v mislih.
Pripravili smo si delovni prostor
in različne materiale, ki smo jih
potrebovali pri delu. Spretne roke
naših učencev in učiteljev so izdelale različne pustne like, med katerimi nismo pozabili na ruso, vile,
koranta in piceke. Vsega vam pa
ne izdamo. Sprehodite se po mestu
in si naše izdelke oglejte v ptujskih
izložbah. Ne bo vam žal.
Šolski novinarji

Poleg samega RRP so za trajnostni in regionalni razvoj pomembna tudi znanja in izkušnje
za pripravo projektov za črpanje
evropskega denarja iz drugih skladov. Struktura evropskih skladov
je zelo kompleksna, za pripravo
uspešnih projektov je potrebno
njihovo dobro poznavanje pa tudi
poznavanje metodologije priprave
in izvajanja projektov. Evropska
politika je na tem področju kljub
težnji po poenostavitvi postopkov
in posledično večji dostopnosti
zelo regulirana in zato polna administracije. Že samo izrazoslovje
je za laika precej nerazumljivo. Po
navadi si ljudje predstavljajo, da
so evropska sredstva neomejena
in da ležijo na tleh, le pobrati jih
je treba. Žal je resnica bistveno
bolj zahtevna. Treba je razumeti
evropsko politiko, pravi trenutek
odkriti pravi razpis, saj so časovno omejeni, in ustrezno oblikovati

projektni predlog. To pa pomeni
resno delo in veliko branja.

Zakaj projekt REThINK?

Področje trajnostnega in regionalnega razvoja je v smislu
poklicnega izobraževanja precej
zanemarjeno. Obstajajo posamezni seminarji, ki lahko osvetlijo
posamezno temo, ne obstajajo pa
poklici, ki bi celovito pokrivali to
področje. S projektom REThINK
bo devet projektnih partnerjev pod
vodstvom varaždinske agencije
AZRA v dveh letih trajanja projekta oblikovalo program poklicnega usposabljanja za tri poklicne
profile: menedžer regionalnega
razvoja, pomočnik menedžerja
regionalnega razvoja in pomočnik
menedžerja. To so poklici, ki so
pomembni za regionalne agencije,
občine, šole, vrtce, knjižnice, muzeje in podobno. ZRS Bistra Ptuj v
projektu sodeluje kot partner, ki je
v preteklih projektih izvajal dobro
prakso na področju trajnostnega in
regionalnega razvoja, in to bomo
vključili v pripravo programov
poklicnega usposabljanja. Več informacij: www.bistra.si.
Izvedbo tega projekta financira
Evropska komisija, program Leonardo da Vinci, Prenos inovacij.
Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtoric in v nobenem primeru ne predstavlja stališč
Evropske komisije.

