Nosilec projekta:
LEETLAB, montaža, trgovina in storitve, d.o.o.
Partner:
Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca
Naziv projekta:
»Oblikovalec svetlobe«
Namen projekta:
Razvoj nove dejavnosti
Glavne dejavnosti projekta:
Nabava opreme za dejavnost oblikovanje svetlobe na prireditvah
Izvedba usposabljanja za upravljalce svetlobe
Cilj in rezultati projekta:
Posodobitev dejavnosti
8 usposobljenih upravljalcev svetlobe
Vir sofinanciranja:
Sklad ESRR
Vrednost sofinanciranja:
20.463,85 EUR
Vsebina projekta:
Predstavitev prijavitelja: ker na območju Ruš deluje LAS Drava, ki s svojo SLR vzpodbuja ustvarjanje
novih delovnih mest in aktivno vključevanje mladih, smo se odločili za prijavo tega projekta.
Smo podjetje Leetlab d.o.o. ustanovljeno leta 2013. Podjetje se je začelo ukvarjati z distribucijo ter
svetovanjem pri postavitvi luči in ozvočenja na raznih javnih prireditvah. Kasneje smo k storitvem
dodali tudi montažo, tako da lahko našim strankam ponudimo celovito storitev od ideje do izvedbe. V
ta namen je bila tudi ustvarjena blagovna znamka ozvocen.si pod katero tržimo naše storitve. Naši
tehniki so pridobivali izkušnje na v znanih projektih kot so: Slovenija ima talent, Znan obraz ima svoj
glas, Zvezde plešejo, Magnifico, Jan Plestenjak, Dan D, itd.. Posledica naših prizadevanj je, da
imamo usposobljen kader, zaradi česar smo v zadnjem času pričeli delovati kot samostojni tehniki
oblikovanja luči tudi na večjih javnih prireditvah.
Postajamo vedno bolj prepoznavni, imamo vedno večje povpraševanje po naših storitvah. Obseg
dela se povečuje, zato bi občasno potrebovali več usposobljenih tehnikov. Znanje in veščine za delo
tehnika oblikovanja luči se ne dobi v šoli z rednim izobraževanjem, pač pa z delom na ustreznih
napravah. Tako usposobljenega kadra na trgu dela ni, zato smo primorani, da sami poskrbimo za
ustrezno usposobljenost kadrov, ki so zainteresirani za tovrstno delo. Pa tudi sodobni trendi
osvetljevanja in tehnološki napredek v svetlobni tehniki zahtevata sprotno spremljanje novosti in
sprotno izpopolnjevanje veščin tistih, ki že imajo znanja in usposobljenost za tehnika oblikovanja
luči.
Opis projekta: Ob upoštevanju naših potreb in manjka usposobljenega kadra smo se odločili, da sami
poskrbimo za nadgradnjo znanja in obstoječih veščin zaposlenih in usposabljanje tistih, ki bi jih
tovrstno delo zanimalo. Za izvedbo tega potrebujemo dvoje: ustrezne naprave (za praktično vaje) in
zainteresiran kader.
Zaradi pomoči pri pridobitvi naprav smo se odločili prijaviti projekt na javni poziv LAS in investirati v
opremo: lučni krmilni pult, računalnik in povezovalne elemente. Vse navedeno potrebujemo zato, da
bodo vključeni v usposabljanje pridobili ustrezne praktične veščine.
V projektu bo kot partner sodeloval Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, katerega naloga bo
nabor kadra, ki bi želel pridobiti veščine za » oblikovalca svetlobe«. Naš cilj je usposobiti mlade za
tehnično izvedbo profesionalne osvetlitve kulturnih in zabavnih prireditev. V ta namen bomo (prijavitelj
projekta) izvedli tečaj, na katerem bodo udeleženci teoretično in praktično spoznali svetlobno tehniko,
rokovanje z njo in programiranje. Tečaj bo razdeljen na 3 sklope: teoretični del, praktični del in
programiranje. Rokovanje z napravami in preizkus v praksi bodo tečajniki preverjali na prireditvah
Kluba študentov Ruš ,Selnice in Lovrenca.
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Usklajenost s SLR LAS Drava: LAS bo s podporo projekta omogočila povečanje podjetnosti in
ustvarila razmere za uresničitev podjetniške pobude, saj bo prijavitelju s sofinanciranjem opreme
omogočila vzpostaviti pogoje za širitev dejavnosti. LAS bo s podporo projektu omogočila realizacijo
prijaviteljeve ustvarjalnosti s tem, ko bo omogočila, da prijavitelj na novih napravah izvede praktični
del usposabljanja.
Podpora projektu bo prispevala k aktivaciji ranljive skupine mladih, saj bodo aktivnosti namenjene
vključitvi mladih v usposabljanje za pridobivanje veščin in znanj, s tem pa se bo povečala možnost
njihovega osebnega ter poslovnega napredka. Mladi, ki bodo vključeni v usposabljanje, bodo
vzpostavili aktivni življenjski slog.
Zaključek: Vsebina projekta se nanaša na sofinanciranje nabave lučnega krmilnika z zaščitnim
kovčkom in monitorja, luči z zaščitno opremo in kabli ter računalnika za programiranje luči za potrebe
usposabljanj, vse v skupni vrednosti 25.579,81 EUR brez DDV. Od tega je sofinancirano 20.463,85
EUR.
Stroški partnerja niso predmet financiranja tega projekta.
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