SPOT svetovanje Koroška: POSLOVNA URGENCA – PROGRAM EARLY WARNING SLOVENIJA

SPIRIT Slovenija je pod okriljem programa Early Warning Europe - Slovenija vzpostavil 1.
POSLOVNO URGENCO v SLOVENIJI .
Program je prvenstveno namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem in
podjetnikom, ki opažajo prve znake potencialnih težav v poslovanju ali se z njimi že soočajo ter
iščejo rešitve in možnosti za izboljšave poslovanja.
Strogih pravil o tem, kdaj je podjetje v težavah, v okviru programa ni. Praktično lahko za pomoč
zaprosi vsako podjetje, ki se sooča z določenimi izzivi ali tveganji in bi mu koristilo
mnenje, nasvet ali pogovor z izkušenim mentorjem. Sem spadajo tudi podjetja, ki se zaradi
neizpolnjevanja različnih pogojev in zahtev ne morejo prijaviti na različne svetovalne vavčerje
ali druge javne razpise, kjer bi lahko dobili ustrezno podporo strokovnjakov in mentorjev.
Podjetniki z vključitvijo v program pridobijo brezplačno podporo in sodelovanje z mentorji, ki
so izkušeni podjetniki, managerji ali eksperti na določenem poslovnem področju.
Bistvo in namen programa Early Warning je zgodnje odkrivanje in reševanje težav v podjetjih s
pomočjo zunanjih strokovnjakov, da s tem prispevamo k zmanjševanju števila stečajev in k
ohranitvi delovnih mest.
Če podjetniki zaznate, da bi takšno pomoč potrebovali, ste vabljeni, da izpolnite VPRAŠALNIK na
spletni strani agencije SPIRIT ali obiščete najbližjega svetovalca mreže SPOT Svetovanje, ki vam
bo pri tem pomagal.
Izpolnjen vprašalnik bodo pregledali strokovnjaki ter ocenili ali je vključitev v program smiselna
in potrebna. Uvrstili vas bodo v eno izmed 4 kategorij nadaljnje obravnave:
-

pomoč ni smiselna / potrebna
preusmeritev na katerega od podpornih drugih programov
izvedba pomoči preko EWS brezplačnega mentorstva
potreba po enem od insolventnih postopkov

V primeru, da boste izbrani za izvedbo pomoči preko EWS brezplačnega mentorstva boste
povabljeni na poglobljen pogovor, z namenom dodelitve mentorja, ki vam bo najbolj ustrezal.
Pri tovrstni mentorski podpori gre za mentoriranje, ki je neformalno in bazira na prostovoljnem
delu mentorjev. Vendar pa so vsi mentorji tukaj za vas z resnim in profesionalnim namenom, da
delijo z vami svoje izkušnje in vam pomagajo na vaši poti. Skozi odkrit, iskren pogovor in
praktične debate vam lahko osvetlijo pravi izvor »težave« in jo skupaj z vami uspejo rešiti ali
celo preprečiti morebitne negativne posledice.

Trajanje brezplačnega mentoriranja za posamezno podjetje časovno ni omejeno. Po dosedanjih
izkušnjah pa naj ne bi trajalo dlje od 6 mesecev.
Za namen vzpodbujanja vključevanja podjetij v predmetni program, se je v letu 2020
usposabljalo nekaj svetovalcev na točkah SPOT Svetovanje, najmanj po eden iz vsak regije. Vse,
ki bi želeli pogovor, vabimo da vzpostavite kontakt z vam najbližjo točko SPOT Svetovanje:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spotsvetovanje/ in se dogovorite za termin s svetovalcem.
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