
PR: XY.02.2020: Novi Erasmus+ projekt ENTRE4ALL uči osebe s posebnimi potrebami, kako postati 

socialni podjetniki 

ENTRE4ALL je nov projekt programa Erasmus+ s ciljem zagotovitve usposabljanj v podjetništvu za 

osebe s posebnimi potrebami. Pet partnerskih organizacij iz Avstrije, Cipra, Grčije in Slovenije je 

strokovnjakov na področju izobraževanja in socialnega podjetništva. 

Približno 16% evropskega prebivalstva se sooča z invalidnostjo. Osebe s posebnimi potrebami se 

soočajo z mnogimi ovirami in predsodki na trgu dela. Statistično gledano je bolj verjetno, da so osebe 

s posebnimi potrebami brezposelne, dobijo nižje plače in je bolj verjetno, da doživijo diskriminacijo s 

strani delodajalcev. V nasprotju s tem so, tako kot ljudje brez invalidnosti, lahko samozaposleni. 

Samozaposlitev zagotavlja občutek samo-opolnomočenja, ker je s tem več možnosti vključevanja 

podjetnika v socialno, kot tudi v gospodarsko okolje. Na žalost se osebe s posebnimi potrebami, ki 

želijo postati podjetniki, soočajo z ovirami, kot so pomanjkanje znanja ali spretnosti, pomanjkanje 

ustreznih in dostopnih storitev za podporo podjetjem, diskriminacija potrošnikov in podobno. 

ENTRE4ALL stremi k zmanjšanju nekaterih od teh ovir. 

Zakaj socialno podjetništvo? Socialno podjetništvo na inovativne načine obravnava socialne izzive in 

socialne potrebe. Osredotoča se na socialni vpliv in sega do ranljivih skupin.  

ENTRE4ALL si prizadeva osebam s posebnimi potrebami omogočiti pridobitev kompetenc na 

področju digitalnih in podjetniških veščin, da bi jim omogočili, da postanejo socialni podjetniki. 

ENTRE4ALL bo razvil dostopne vire, kot so spletna platforma z učnimi moduli in forumom za razprave, 

podatkovna zbirka z učnimi viri in zemljevidom pobud socialnega podjetništva po Evropi. Ob tem 

bodo centri skupnosti ENTRE4ALL odprti kot središča za osebe s posebnimi potrebami za srečanja, 

izmenjavo idej in iskanje podpore. ENTRE4ALL bo ponujal tečaj usposabljanja za ljudi, ki jih zanima 

pridobivanje znanj in spretnosti v digitalnih kompetencah in socialnem podjetništvu. 

“Namen centra Emphasys je podpreti osebe s posebnimi potrebami, da bi uporabili svoje sposobnosti 

in interese, da bi s tem vplivali nase, pa tudi na svoje družine ali skupnosti, kjer živijo. Pridobivanje 

novih kompetenc, kot so podjetniške ali digitalne, lahko poveča njihovo ustvarjalnost ter hkrati 

odpira nove poti za vstop na trg dela, tako kot zaposleni ali podjetniki v socialnem podjetju, s čimer 

podpirajo svojo lokalno skupnost. Naš cilj je opolnomočiti osebe s posebnimi potrebami, da bi imeli 

dostop in sodelovanje na vseh področjih, tako kot aktivni državljani, kot tudi kot člani digitaliziranega 

gospodarstva, v katerem živimo.” - Athos Charalambides, direktor Emphasys centra. 

Za več informacij obiščite ENTRE4ALL spletno stran (https://www.entre4all.eu/) ali sledite 

najnovejšim novicam ENTRE4ALL na Facebook (https://www.facebook.com/entre4all/) ali Instagram 

profilu (https://www.instagram.com/entre4all/). 

Kontaktni podatki: 

Organizaciji: CPU Ormož, RIC Novo mesto 

E-mail: ormoz@cpu-reuse.com, ric@ric-nm.si  

Spletna stran: https://www.cpu-reuse.com/, https://www.ric-nm.si/si/  
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