


Ustanovljena: 1995

Kaj je IFA?

= organizacija za pripravo mednarodnih 
izmenjav mladih delavcev

Ustanovitelj: •Ministrstvo za gospodarstvo
•Gospodarske zbornice

Člani: • Vse gospodarske zbornice na ravni 
federacije v Avstriji

• Zveza avstrijske industrije



Ciljne skupine:

• vajenci

• dijaki

• mladi delavci

• izobraževalci

• multiplikatorji



3 glavna področja dela:

 Upravljanje in distribucija ter 
promocija potrdila “Europass 
mobilnost” 

organizacija programov mobilnosti za vse 
ciljne skupine

 finančna pomoč za nadarjene 
vajence/dijake iz Avstrije



“EUROPASS mobilnost “:
Projekt podpira:

 IFA: centraliziran sistem izdajanja dokumentov 
“Europass usposabljanje” (“Europass-training")
v Avstriji

 “Europass usposabljanje” ON-LINE

 Podatkovna baza – statistika glede nekaterih 
podatkov o uporabnikih ves čas na voljo 

 www.europass.at



Začetki:

• On-line različica:
od novembra 2002 

• IFA: izdajanje potrdila v eni sami 
ustanovi

• Papirna različica, on-line različica

• Promocija in osveščanje



Nadaljnji koraki:

Izboljšanje orodij, dostopnih na spletu:

• Evropski življenjepis (European CV)

• baza dokumentov

• primeri prijav iskalcev zaposlitve

• informacije o ostalih evropskih državah

• posebne informacije za podjetja



Statistike I.:

• Spol

• Starost

• Področje izobraževanja

• Področje usposabljanja

• Država gostiteljica

• Trajanje



Statistike II:

Vprašalnik

• Priprave

• Namestitev v tujini

• Povratek domov



Nadaljnji koraki:

Izboljšana ponudba:

• informacije, posebej namenjene ženskam

• podrobneje opisani primeri 

• forum ponudb za izmenjave (namestitve)

• klepetalnica



              trajanje namestitve

75

529

227

173

258

0 100 200 300 400 500 600

do 1 tedna

do 3 tedne

do 6 tednov

do 3 mesecev

dalj

tr
aj

an
je

število

Primer statistike:


Chart1

		do 1 tedna

		do 3 tedne

		do 6 tednov

		do 3 mesecev

		dalj



trajanje

število

trajanje namestitve

75

529

227

173

258



Tabelle1

		do 1 tedna		75

		do 3 tedne		529

		do 6 tednov		227

		do 3 mesecev		173

		dalj		258





Tabelle1

		



Zeitraum

Anzahl

Dauer des Praktikums



Tabelle2
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Primer statistike:

Bi priporočili uporabo potrdila Europass 
usposabljanje tudi drugim?

Da, zelo 84,1%        217 of 258

Vredno je poskusiti 14,0%          36 of 258  

Ne preveč   0,8%            2 of 258  

Ne 1,2%            3 of 258



Trenutna situacija:

Nacionalni center Europass Avstrija (NCE)

• Novi EUROPASS
EUROPASS življenjepis

EUROPASS jezikovna izkaznica

EUROPASS mobilnost

EUROPASS priloga k spričevalu

EUROPASS priloga k diplomi
http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/vernav/InformationOn/

EuropassMobility/navigate.action



“EUROPASS mobilnost”:

NCE je pooblastil ustanovo IFA za izdajanje dokumenta 
EUROPASS mobilnost

•začetek: junij 2005

•elektronska oblika

•širša ciljna skupina



Možnosti za mednarodne 
izmenjave na nacionalni ravni:

Različne možnosti:
• preko IFA, Danube (študentje)

• samostojno

• preko šole, univerze, podjetij

• Različna podpora:
• “IFA-Begabtenförderung” (podpora za 

nadarjene)

• Programi za izmenjave (nacionalni, 
mednarodni)



IFA in mednarodni programi za 
izmenjave:

IFA vsako leto prijavi Leonardo da Vinci 
projekte.

Ciljna skupina: tisti, ki se ne morejo 
samostojno prijaviti.



Stiki s podjetji:

• 10 let aktivne promocije (zgibanke, 
obiski, predstavitve, osebni stiki…)

• Stiki, navezani preko poklicnih in 
strokovnih šol



Slikovno gradivo:



 IFA,  Rainergasse 38, 
1050 Wien

Kontakt:

Tel.: (01) 545 16 71-32            
Fax: (01) 545 16 71-22

 www.ifa.or.at

IFA - Your partner for mobility
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