
 

 
 

 

 

PR: XY.01.2020: 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 Center 

Ponovne Uporabe (Slovenija), RIC Novo Mesto (Slovenija), Emphasys Centre (Ciper), 

equalizent (Avstrija), Kentro AMEA Agios Lazaros (Ciper) in DIMITRA Education & 

Consultung (Grčija) je strokovnjakov na področju izobraževanja in socialnega 

podjetništva. 

Glede na SZO – Svetovno poročilo o invalidnosti iz leta 2011, ima približno 15% evropskega 

prebivalstva posebne potrebe. 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. Med razlogi za vse večje število podjetnikov s posebnimi potrebami 

sta neodvisnost in samostojnost. 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 želi 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 je 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 skupnsoti 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. 

“Ker je socialno podjetništvo inovativna oblika podjetništva z odličnim občutkom odgovornosti 

za družbo in ljudi, je vključevanje oseb s posebnimi potrebami v to obliko podjetništva zelo 

pomembno. Za socialno podjetništvo je značilno, da so poslovni motivi v inovativnem 

reševanju družbenih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe. To je pravi izziv za 

ranljive skupine, zato Entre4all odpira vrata v svet in boljšo prihodnost za mnoge, ki doslej 

niso imeli te priložnosti." - Marinka Vovk, direktorica Centra Ponovne Uporabe. 

Za več informacij obiščite Entre4all spletno stran https://www.Entre4all.eu/ ali sledite 

najnovejšim novicam Entre4all na profilih Facebook (https://www.facebook.com/Entre4all/), 

Instagram (https://www.instagram.com/Entre4all/) ali YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCFcWIxhCtF-63fsS5mlcIrQ). 

https://www.entre4all.eu/
https://www.facebook.com/entre4all/
https://www.instagram.com/entre4all/
https://www.youtube.com/channel/UCFcWIxhCtF-63fsS5mlcIrQ


 

 
 

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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