
 

 
 

 

 

PR: 20.12.2021: Erasmus+ projekt Entre4all se zaključuje 

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. 

Projekt Entre4all, ki se je začel novembra 2018, se zaključuje, zato je čas, da pogledamo 

nazaj in preverimo, kaj je projekt uspel doseči, da bi izboljšal položaj in kompetence oseb s 

posebnimi potrebami, ki imajo željo postati socialni podjetniki. 

Partnerstvo je razvilo orodje za kartiranje, ki prikazuje pobude socialnega podjetništva s 

strani oseb s posebnimi potrebami in zanje. To je odličen začetek za spodbujanje 

podjetnikov, da bi dobili navdih in videli, kaj so drugi že storili. 

Projektni partnerji so na podlagi več raziskav razvili platformo za e-učenje z izobraževalnimi 

materiali, ki so prilagojeni potrebam oseb s posebnimi potrebami z željo po temu, da 

postanejo socialni podjetniki. 23 mentorjev iz vseh sodelujočih držav je bilo usposobljenih za 

mentorje Entre4all med spletnim mednarodnim usposabljanjem za osebje poleti 2021. 

Entre4all mentorji so nato lahko lokalno izvedli Entre4all programe usposabljanja za skupno 

48 oseb s posebnimi potrebami. Te lokalne dejavnosti usposabljanja so potekale v 

novoustanovljenih centrih za usposabljanja v Avstriji, Cipru, Grčiji in v Sloveniji. Udeleženci 

so pridobili spretnosti s pomočjo 4 glavnih modulov podjetniških, digitalnih, finančnih in 

socialnih spretnosti. Za izbirne module so se partnerji projekta odločili za ustvarjanje 

animiranih videoposnetkov, ki prikazujejo resnične zgodbe oseb s posebnimi potrebami, ki so 

že ali želijo izpolniti svoje podjetniške sanje. Udeleženci so prejeli digitalne značke. 

Projekt Entre4all je bil na splošno zelo uspešen, projektni partnerji in druge organizacije pa z 

veseljem nadaljujejo delo s projektnimi rezultati, ki bodo v prihodnje razviti. 

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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