
 

 
 

 

 

PR: XY.07.2021: Erasmus+ projekt Entre4all zahteva večjo podporo socialnim 

podjetnikom s posebnimi potrebami s pomočjo peticije 

ENTRE4ALL je 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. 

Zakonodaja v evropskih državah v zvezi s socialnim podjetništvom se zelo razlikuje in ima 

številne pasti, zaradi katerih je socialno podjetništvo precej zapleteno, še posebej za 

osebe s posebnimi potrebami. Podobne omejitve zadevajo podporo podjetnikom s posebnimi 

potrebami – če obstajajo, se razlikujejo v vsaki državi in pogosto ne zadoščajo, da bi osebam 

s posebnimi potrebami omogočili ustanovitev podjetja. Potencialni podjetniki redko prejmejo 

vso podporo (npr. osebno pomoč, interpretacijo), ki jo potrebujejo. To je slabo, saj lahko 

samozaposlenost in podjetništvo povečata neodvisnost in samostojnost oseb s posebnimi 

potrebami. Prav tako jim zagotavlja občutek samo-opolnomočenja, ker je s tem več 

možnosti vključevanja podjetnika v socialno, kot tudi v gospodarsko okolje. 

Zato so partnerji projekta Entre4all ustvarili peticijo za ozaveščanje javnosti ter pridobivanje 

pozornosti nacionalnih institucij in institucij EU o problematiki. Peticijo lahko podpišejo 

posamezniki in organizacije, na voljo pa je na https://entre4all.eu/en/petition/. Toda to ni vse, 

kar Entre4all partnerji počnejo na tem področju. Junija je bilo izvedeno spletno 

usposabljanje osebja z 24 udeleženci iz Avstrije, Cipra, Grčije in Slovenije, ki delajo z 

osebami s posebnimi potrebami. 

Jeseni bodo vse partnerske organizacije odprle Entre4all centre skupnosti. V naših centrih 

se osebe s posebnimi potrebami lahko vključijo v program usposabljanja Entre4all, ki jim bo 

pomagal razviti podjetniške, digitalne, socialne in finančne spretnosti, ki jih potrebujejo na 

poti socialnega podjetništva. 

1. Omogočanje posebnih podjetniških priložnosti za posebne ljudi. 

2. Osebe s posebnimi potrebami imajo pravico sodelovati v socialnem podjetništvu, s 

tem zagotavljamo priložnosti za vse. 

Direktor KENTRO AMEA AGIOS LAZAROS 

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). 
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