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UVOD 

 

Pobuda Entre4all je zasnovana tako, da bi EU skupnosti zagotovila popoln paket orodij za podporo organizacijam pri 

organizaciji in implementaciji programa, katerega cilj je: 

 

1. Okrepiti profile izobraževalcev odraslih/socialnih delavcev, nadgraditi njihove storitve in obogatiti njihova 

orodja, vire in metodologije 

2. Podpirati pridobivanje digitalnih in spretnosti, usmerjenih za vstop na trg dela, za mlade odrasle invalide in 

njihove učitelje/mentorje ter tako premostiti vrzel v spretnostih 

3. Nadgraditi kakovost priložnosti za učenje odraslih, ki so na voljo odraslim invalidom, da bi zagotovili 

vključenost in dostop ter povečali udeležbo v VŽU, da bi dosegli 15-odstotni ciljni referenčni cilj. 

4. Uvesti zamisel o spremljanju in ocenjevanju kompetenc odraslih na digitalnem področju na interaktiven 

način, ki ga je mogoče uporabiti za prepoznavnost dosežkov preko digitalnih značk. 

5. Ponuditi SPLETNO ORODJE, ki bo omogočilo prepoznavnost pobude za socialno podjetništvo ali priložnosti 

za to ranljivo skupino odraslih ob ustvarjanju sinergij s trgom dela. 

Za doseganje želenih rezultatov in učinka je konzorcij Entre4all izvedel naslednje aktivnosti: 

 

1. A1 - Evalvacija programa centrov Entre4all in dokončanje TOOL KITA (kompleta orodij) 

Rezultati so na voljo v ločenem dokumentu. 

 

2. A2 – Oblikovanje paketa priporočil politike za strategijo za povečanje in trajnost 

Za zagotovitev trajnosti, kontinuitete in nadaljnje uporabe rezultatov projekta (metode in OER) je bistveno, 

da se odločevalcem politik zagotovi "za izvajanje pripravljen" paket strategij politik, ki ga je mogoče zlahka 

pregledati in spremeniti. 

 

3. A3 – Vzpostavitev podpornih centrov Entre4all na regionalni/nacionalni ravni 

Da bi zagotovili trajnost projekta in njihove uporabe po zaključku izvedbe, predlagamo ohranjanje sinergij, ki 

so bile ustvarjene s podjetji in deležniki v celotnem obdobju izvajanja projekta z: 

  

 Memorandum o zavezi 

 Entre4all centri 

  Zagon orodja za kartiranje Entre4all 
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4. A4 – Entre4all pobuda za reformo politike (od lokalne do nacionalne ravni) 

Dokument pobude za reformo politike vključuje: podatke o vključevanju mladih odraslih invalidov na trg dela 

in gospodarstva preko socialnega podjetništva, opis ciljne skupine(-e) in opis cilja ozaveščanja o možnostih, 

izzivih in potrebah po znanjih na  trgu dela. 

Ta aktivnost vključuje tudi izjavo Evropskemu parlamentu, za katero smo zbirali podpise in videje iz kampanje 

z izkušnjami udeležencev, ki delujejo kot vzorniki in vrstniki za spodbujanje večjega dosega in dolgoročne 

trajnosti projekta. 

 

A1 - EVALVACIJA CENTROV ENTRE4ALL IN DOKONČANJE KOMPLETA ORODIJ 

 

Do zaključka projekta bo zasnovani, razviti in pilotno preizkušen paket Entre4all z vsemi spremljajočimi outputi 

(okvir, sistem za validacijo znanja preko Open Badges, učni moduli, komplet orodij, kampanja, strategija trajnosti 

itd.). , implementiran, izpopolnjen in dokončan. Prav tako bo preveden v vse štiri jezike konzorcija. 

Da bi izboljšali in dokončali paket Entre4all je bila oblikovana predloga za sistematično zbiranje, poročanje in 

obdelava informacij in povratnih informacij v zvezi s poskusnimi dejavnostmi v vsaki državi. Naslednji dokumenti (iz 

Avstrije, Cipra, Grčije in Slovenije) se ocenijo in povzetki se vključijo v končno oceno. Zaključki so vključeni v končni 

paket Entre4all: 

Link: https://entre4all.eu/en/io4/ 

  

https://entre4all.eu/en/io4/
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A2 - OBLIKOVANJE PAKETA PRIPOROČIL POLITIKE ZA STRATEGIJO ZA POVEČANJE IN 

TRAJNOST 

 

Diseminacija in uporaba igrata pomembno vlogo že začetka življenjskega cikla projekta do konca izvajanja. 

Diseminacija je opredeljena kot proces zagotavljanja informacij o kakovosti, ustreznosti in učinkovitosti rezultatov 

programov in pobud ključnim akterjem, medtem ko je izkoriščanje sestavljeno iz vključevanja  ter zagotavlja najboljšo 

možno uporabo rezultatov projekta. Za zagotovitev trajnosti in nadaljnje diseminacije produktov projekta je ključnega 

pomena, da oblikovalcem politike zagotovimo "pripravljen za izvajanje" STRATEGIJSKI PAKET POLITIKE, ki ga je 

mogoče enostavno pregledati in modificirati. To je glavni rezultat v okviru aktivnosti IO5 A2 - OBLIKOVANJE PAKETA 

PRIPOROČIL ZA POLITIKO IN STRATEGIJO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA. 

Ta dokument predstavlja nacionalno strategijo v vsaki partnerski državi, ki vključuje vse ukrepe, ki jih je treba izvesti, 

ovire, ki jih je treba premagati, odločitve za uporabo rezultatov projekta od lokalne do nacionalne ravni. Strategija 

vključuje vidike, ki bodo čim bolj zmanjšali faktor "odpora proti spremembam". 

V prvem delu dokumenta je nekaj skupnih smernic, namenjenih projektnim partnerjem za izvajanje strategije z 

deležniki in oblikovalci politik. Vključuje opis potencialnih deležnikov in potencialnih prenosljivih rezultatov projekta. 

Drugi del tega dokumenta je operativne narave. Vključuje posebne ukrepe, ki jih je vsak partner že izvajal ali jih bo 

izvajal po koncu projekta na lokalni, regionalni, nacionalni ali ravni EU. Ti ukrepi so ključni za uporabo rezultatov 

projekta znotraj in zunaj partnerstva ter za zagotavljanje trajnosti rezultatov projekta. Vsak partner je v skladu s 

svojimi možnostmi izbral izbor možnih rešitev za trajnost projekta. Prav tako smo poglobljeno raziskali, da bi dosegli 

integracije rezultatov projekta zunaj partnerstva. 

Zadnji del tega dokumenta predstavlja PRIMERJALNI INDEKS z vsemi NACIONALNIMI STRATEGIJAMI in skupnih 

zaključke o vplivu teh aktivnosti. 

 

Smernice za izvajanje strategije z deležniki in oblikovalci politik  

 

1. POTENCIALNI DELEŽNIKI 

Opredelitev uspeha je, ko so rezultati projekta prenosljivi in se nato uporabljajo v različnih državah in v različnih 

sektorjih. Glavni deležniki so seveda končni uporabniki, kot so invalidi na splošno, pa tudi vsi mladi odrasli invalidi. 

Te ciljne skupine smo dosegli zraven partnerskih organizacij, večinoma preko naslednjih zunanjih interesiranih 

organizacij, kot so: 

 

  invalidske organizacije/društva, 

 socialna podjetja, 

 zaposlitveni centri, 
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 kompetenčni centri, 

 organizacije za izobraževanje odraslih, 

 svetovalci za poklicno orientacijo, 

 prostovoljne organizacije, 

 mladinske organizacije. 

 

 

V prvotnem načrtu diseminacije so omenjene vse vrste dejavnosti, ki pa so večinoma namenjene širši javnosti. Ukrepi, 

navedeni v naslednjem razdelku se osredotočajo na zgoraj opisane deležnike z namenom doseganja uporabe 

rezultatov projekta znotraj lokalnih organizacij in na sistematični ravni. 

Najprej je širjenje informacij znotraj partnerskih lastnih institucij in integracija rezultatov projekta v lastne institucije 

partnerja, saj je to zelo pomembno, zaradi krepitve organizacijskih kompetenc, širitve in obogatitve programa za 

boljše odzivanje na potrebe okolja. 

Interakcija s končnimi uporabniki in upravičenci projekta ter drugimi deležniki je potekala od začetka izvajanja projekta 

do konca delovnega obdobja, nadaljevala pa se bo tudi po zaključku projekta. To je ključnega pomena za uspešno in 

trajnostno izkoriščanje rezultatov. Deležniki so bili intenzivno vključeni v vse faze razvojnega procesa. Do naših 

deležnikov smo dosegli z različnimi kanali, a najučinkovitejši kanali so bili sestanki »iz oči v oči« (osebni pogovori). Z 

rednimi internimi glasili smo sodelavce obveščali o aktivnostih in rezultatih projekta. 

Eden od učinkovitih načinov vključevanja ljudi izven partnerstva in povabila deležnikov k sodelovanju pri projektu je 

ustanovitev svetovalnih odborov. Ti so pomembni, saj temeljijo na osnovnih organizacijah, ki delujejo neposredno s 

ciljno skupino, ki postavljajo potrebe bodočih uporabnikov v ospredje izvajanja projekta, zunanjim strokovnjakom 

(zunanje organizacije, oblikovalci politik) pa dajejo moč vplivanja na kakovost rezultatov projekta. Svetovalni odbori 

so komentirali nekatere vmesne produkte projekta in sodelovali na projektnih dogodkih ter podali svoje povratne 

informacije. Člani skupine so v partnerstvo prinesli dragocene informacije. 

Pilotno testiranje osnutkov izobraževalnih modulov je bilo pomembno tudi za ugotavljanje natančne narave potreb 

uporabnikov in z aktivnim sodelovanjem deležnikov v tem procesu smo prejeli pomembne povratne informacije o 

ustreznosti produktov projekta in namige, kako jih izboljšati. 
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2. REZULTATI PROJEKTA S POTENCIALOM PRENOSA 

Vsi rezultati projekta imajo možnost prenosljivosti (z upoštevanjem prilagoditve), kar je seveda odvisno od ciljne 
skupine končnih uporabnikov in tipa organizacije (deležnik, ki je povezava med rezultati projekta in našimi končnimi 
uporabniki), namena uporabe in proces učenja in/ali potrjevanja. Spodaj lahko najdete seznam potencialnih 
rezultatov projekta v zvezi z možnostmi prenosa v druga okolja. 

 

Rezultati projekta Deležniki/ končni uporabniki Cilj uporabe  
Metode 
implementacije 

ENTRE4ALL FRAMEWORK 

Nabor kompetenc, veščin in znanj, ki jih 
je posameznik pridobil in/ali je uspešen 
po zaključku učnega procesa. 

Za 4 splošne module (podjetniške 
kompetence, finančne kompetence, 
socialne kompetence, digitalne 
kompetence) in 7 izbirnih modulov. 
Zainteresirani ključni deležniki 

Podpora v procesu ocenjevanja 
kompetenc končnih uporabnikov 

.  

Zainteresirani deležniki 

 

Podpora v procesu evalvacije 
kompetenc končnih 
uporabnikov. 

Preučevanje 
gradiva 

ORODJE ZA KARTIRANJE je 
interaktivni zemljevid, na katerem so 
predstavljene prakse socialnega 
podjetništva 

Invalidi 

Ranljive skupine 

Vsi začetniki na področju 
podjetništva 

Vsi deležniki - od podpornikov 
do končnih uporabnikov, 
zainteresirani deležniki  

Podpora končnim 
uporabnikom pri iskanju 
ustreznega socialnega 
podjetja in vzpostavljanju 
stikov z njimi v procesu učenja 

 

Razširitev mreže deležnikov 

 

ENTRE4ALL PLATFORMA 

Štirje glavni moduli: 

Podjetniške kompetence, finančne 
kompetence, socialne kompetence, 
digitalne kompetence  

+ ocena/evalvacija 

 

 

 

 

 

Invalidi 

Ranljive skupine 

Vsi začetniki na področju 
podjetništva 

 

 

 

 

 

 

 

Nadgradnja osnovnih 
kompetenc, ki so potrebne za 
prve korake na poti 
podjetništva 

 

Oceniti osnovne kompetence, 
s katerimi je treba začeti pri 
prvem koraku na poti 
podjetništva. 

Individualno ali 
skupinsko pod 
nadzorom 
usposobljenega 
mentorja 
(organizacija 
zainteresiranih 
strani) 
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Sedem izobraževalnih videov za 
različna področja podjetništva; 
podjetništvo na socialnem področju, 
podjetništvo na področju umetnosti in 
kulture, podjetništvo na področju 
zdravstvenih storitev, okoljsko 
podjetništvo, podjetništvo v 
izobraževanju, podjetništvo v turizmu, 
podjetništvo v trgovini 

Zainteresirani ključni deležniki 
kot podporniki končnih 
uporabnikov: invalidske 
organizacije/društva, socialna 
podjetja, zavodi za 
zaposlovanje, kompetenčni 
centri, organizacije za 
izobraževanje odraslih, 
poklicni svetovalci, 
prostovoljne organizacije, 
mladinske organizacije, druge 
zainteresirane organizacije 

OB POROČILO 

Ekosistem digitalnih značk (OPEN 
BADGE), ki temelji na okviru 
kompetenc, da bi opredelili, prepoznali 
in potrdili spretnosti, ki jih morajo 
pridobiti mladi odrasli invalidi.  

Teoretično ozadje uporabljene 
metodologije.  

Opis tukaj zasnovanega ekosistema v 
zvezi s strukturo, merili in opisom za 
izdajatelje, grafično podobo, 
tehnološko integracijo z e-platformo in 
postopkom potrjevanja 

Praktične smernice za izdajo digitalnih 
značk (OPEN BADGE) z uporabo 
razvite odprte platforme. 

Zainteresirani deležniki 

Uporaba te metodologije za 
razvoj postopkov ocenjevanja 
v izobraževanju, ne le na 
področju izobraževanja 
odraslih 

Preučevanje 
gradiva 

SVEŽENJ PRIPOROČIL ZA POLITIKO 
ZA RAZŠIRITEV TRAJNOSTNE 
STRATEGIJE 

skupne smernice za izvajanje strategije 
z zainteresiranimi stranmi in oblikovalci 
politik 

Zainteresirani deležniki 
Oblikovanje podobnih 
strategij tudi na drugih 
področjih zunaj izobraževanja 

Preučevanje 
gradiva 

 

  



 

 

 

9 

Za ozaveščanje in ugotavljanje, kje in kako so lahko različni rezultati koristni za različne ključne deležnike in končne 

uporabnike, je ključnega pomena zavedanje notranjih ovir in pozitivnih vidikov ter zunanjih priložnosti in groženj. 

Tukaj je primer analize SWOT in njene uporabe pri načrtovanju dejavnosti izkoriščanja: 

 

 

 

Kadar koli se soočamo z ovirami, lahko z uporabo svojih prednosti najdemo enostavno rešitev za ublažitev tveganj. 

Poleg tega lahko slabosti premagamo z zunanjimi priložnostmi. V zgornjem primeru najdemo specifično rešitev za 

premagovanje slabosti in igranje na naše prednosti: 

»Pri predstavljanju rezultatov projekta zunanjim organizacijam, ki se ukvarjajo z drugimi ranljivimi skupinami odraslih 

(npr. migranti, ljudje z nizko/slabo izobrazbo, Romi, dolgotrajno brezposelni…), moramo posebno pozornost nameniti 

predstavitvi usklajenosti projektnih izdelanih gradiv na e-platformi, jih prilagodimo potrebam ciljne skupine. 

Ključnega pomena je, da uporabite vse podporne priročnike (vključno z OB poročilom).« 

  

 

 

PREDNOSTI 

 

SLABOSTI  

 

PRILOŽNOSTI 

 

NEVARNOSTI 

 Deležniki ne vidijo 
potenciala uporabe 
platforme za e-učenje 
za druge ranljive 
skupine odraslih 

 

Široka mreža 
partnerjev na 
področju 
opolnomočenja 
ranljivih odraslih za 
samostojno pot 

 

V vseh gradivih je 
poudarjen pomen 
prilagajanja 
rezultatov projekta 
potrebam ciljne 
skupine in pomembna 
vloga mentorja  

 

Projektni rezultati so 
razviti za invalide, ne 
uporabljajo 
metodologije 
"enostavnega branja", 
gradiva so razvita za 
mentorje 
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Načrt dejavnosti  

 

To je akcijski načrt dejavnosti, ki so jih partnerske organizacije že izvedle ali pa jih bodo izvedle po koncu projekta, da 

bi zagotovile uporabo in trajnosti rezultatov projekta tudi po izteku le tega. 

 

AKTIVNOST 

RAVEN 
lokalna/ 
regionalna/
nacionalna/ 
EU 

CILJNA SKUPINA 

PARTNER  

ODGOVOREN/P
ODPOREN 

ČASOVNICA VPLIV (Z DOKAZILI) 

Predstavitev projektnih 
rezultatov 

EU EVS prostovoljci Vsi partnerji 
December 

2021 
Memorandum o zavezi 

Predstavitev projektnih 
rezultatov Teden 
vseživljenjskega učenja  

Lokalno Strokovnjaki, 
svetovalci za 
zaposlovanje, 
mentorji, javnost 

CPU September 

2020 

Predstavitev projekta 

Predstavitev projektnih 
rezultatov 

Lokalno Strokovnjaki 
(Mrežni podjetniški 
inkubator Ormož) 

CPU September 

2021 

Ozaveščanje o pomenu 
rezultatov našega 
projekta za 
opolnomočenje 
invalidov in drugih 
ranljivih odraslih;  

Dnevni red srečanja 

Predstavitev projektnih 
rezultatov 

Lokalno Medobčinsko 
društvo invalidov 
Ptuj 

CPU Oktober 

2021 

Ozaveščanje o pomenu 
rezultatov našega 
projekta za 
opolnomočenje 
invalidov in drugih 
ranljivih odraslih;  

Dnevni red srečanja 
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Predstavitev projektnih 
rezultatov 

Lokalno Občina Markovci CPU December 

2021 

Ozaveščanje o pomenu 
rezultatov našega 
projekta za 
opolnomočenje 
invalidov in drugih 
ranljivih odraslih;  

Dnevni red srečanja 

Predstavitev projektnih 
rezultatov 

Lokalno Občina Slovenske 
Konjice 

CPU December 
2021 

Ozaveščanje o pomenu 
rezultatov našega 
projekta za 
opolnomočenje 
invalidov in drugih 
ranljivih odraslih;  

Dnevni red srečanja 

Vključevanje rezultatov 

projekta v partnerske 

organizacije: 

- EKO d.o.o 

Lokalno, 
regionalno 

Invalidi 

 
CPU 

September 

2021 

Izboljšanje 
podjetniških spretnosti 
ranljivih odraslih 

Memorandum o zavezi 
(vzpostavitev 
kompetenčnega centra 
Entre4all) 

Predstavitev rezultatov 
projekta, Sejem socialne 
ekonomije 

Regionalno Strokovnjaki, 
socialni podjetniki, 
podjetniki, 
prostovoljci, 
mentorji 

CPU September 

2020 

Predstavitev projekta 

Vsakoletna predstavitev 
rezultatov projekta 
ENTRE4ALL ob 
mednarodnem dnevu 
invalidov 

Regionalno Strokovnjaki CPU 2022, 2023 Projektni rezultati 

Vsakoletna predstavitev 
rezultatov projekta, 
Sejem socialne ekonomije 

Regionalno 

Strokovnjaki, 
socialni podjetniki, 
podjetniki, 
prostovoljci, 
mentorji 

CPU 2022, 2023 Projektni rezultati 
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Razprava s predstavniki 
občin 

Regionalno Občina Larissa, 
Regija Thessaly 

  

DIMITRA 2022 Ozaveščanje pomenu 
rezultatov našega 
projekta za 
opolnomočenje 
invalidov 

Predstavitev rezultatov 
projekta na konferencah 
invalidskih organizacij 

Regionalno ESAMEA DIMITRA 2022 Predstavitev rezultatov 
projekta 

Srečanje in predstavitev 
rezultatov projekta 
Entre4all deležnikom;  

- Centrom za 
izobraževanje 
odraslih invalidov 

Nacionalno  Strokovnjaki DIMITRA 
December 
2021  

Predstavitev rezultatov 
projekta 

Vključevanje rezultatov 
projekta v partnerske 
organizacije 

Nacionalno, 
EU 

Ustanove za 
poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje ter 
strokovnjaki 

DIMITRA December 
2021 

Predstavitev rezultatov 
projekta 

Predstavitev rezultatov 
projekta na konferencah 

Nacionalno, 
EU 

Ustanove za 
poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje ter 
strokovnjaki 

DIMITRA 2022 Predstavitev rezultatov 
projekta 

Predstavitev projekta 
ENTRE4ALL na 
mednarodnem sejmu 
izobraževanja in kariere, 
na katerem sodelujejo 
organizacije odraslih in 
bodo ozaveščeni o 
rezultatih 

Nacionalno  PStrokovnjaki 
Emphasys 
Centre 

December 
2021  

Memorandum o zavezi   

 

Rezultati projekta  

Srečanje in predstavitev 
rezultatov projekta 
Entre4all zainteresiranim 
deležnikom 

Nacionalno Strokovnjaki 
Emphasys 
Centre 

December 
2021  

Memorandum of 
commitment   
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- Centrom za 
izobraževanje 
odraslih za 
invalide 

Objava članka na 
platformi EPALE Ciper 

EU Strokovnjaki 
Emphasys 
Centre 

December 
2021 

Projektni rezultati 

Zagotavljanje tečajev 
mobilnosti KA1 za 
izobraževalce odraslih – 
mentorje/strokovnjake 
glede konteksta 
socialnega podjetništva za 
mlade odrasle invalide 

EU  Strokovnjaki 
Emphasys 
Centre 

December 
2021 

Zagotavljanje novih 
priložnosti za 
izobraževalce odraslih, 
vodje usposabljanja in 
strokovnjake 

Vsakoletna predstavitev 
rezultatov projektov 
ENTRE4ALL ob 
mednarodnem dnevu 
invalidov 

EU  Strokovnjaki 
Emphasys 
Centre 

December 
2021 

Projektni rezultati 

Vključevanje rezultatov 

projekta v partnerske 

organizacije: 

- Assistenz24 / 

Inclusion24, 

Dunaj, AT 

- MyAbility, Dunaj, 

AT 

- Duooo, Dunaj, 

AT 

Lokalno, 
regionalno 

Gluhi, naglušni in 
ranljive skupine  

Equalizent  

Januar/ 
Februar 2020 
in ves čas 
trajanja 
projekta 

Izboljšanje 
podjetniških spretnosti 
ranljive skupine  

Vključevanje rezultatov 

projekta v partnerske 

organizacije: 

- Agentur 

Sonnenklar, 

Dunaj AT 

Lokalno, 
regionalno 

Invalidi Equalizent 

Januar/ 
Februar 2020 
in ves čas 
trajanja 
projekta 

December 
2021 

Izboljšanje 
podjetniških spretnosti 
ranljivih odraslih 

Memorandum o zavezi 
(vzpostavitev 
kompetenčnega centra 
Entre4all) 

Izboljšanje 
podjetniških spretnosti 
ranljivih skupin 

Uporaba projektnih 
rezultatov pri rednih 
tečajih izvedenih s strani 
Equalizent-a 

Lokalno, 
regionalno 

Gluhi mladi (15-12 
let) 

Gluhi iskalci 
zaposlitve 

 

Equalizent 

Od septembra 
2021 

V teku 

Pedagoška 
konferenca 
junija 2022 

Izboljšanje 
podjetniških spretnosti 
ranljivih skupin 
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 18+ slišeči, ki se 
učijo znakovnega 
jezika 

Izmenjava informacij in 
rezultatov projekta z 
Univerzo v Celovcu 

Nacionalno Strokovnjaki Equalizent Nov 2021 
Diseminacijsko poročilo  

Rezultati projekta 

Izmenjava informacij o 
projektu z organizatorji 
projekta Zero 

EU, 
mednarodn-
o 

Strokovnjaki Equalizent 
Feb 2020, Feb 
2021, 
Feb 2022 

Diseminacijsko poročilo 

Predstavitev rezultatov 
projekta na konferenci 
EPALE in v pisnih 
konferenčnih publikacijah 

EU Strokovnjaki Equalizent  Maj 2021 

 

Publikacija EPALE (v 
EN/DE) in na spletni 
strani EPALE 

 

https://oead.at/fileadm
in/Dokumente/bildung.
erasmusplus.at/Erwach
senenbildung/EPALE/2
021/EPALE_Online_Co
nference_2021_Progra
mme.pdf 

 

https://epale.ec.europa
.eu/en/resource-
centre/content/epale-
and-erasmus-
publication-2021-i-am-
different-you-are-
different 

 

Uporaba rezultatov 
projekta v rednih tečajih 
poklicne rehabilitacije v 
Kentro Amea Agios 
Lazaros 

Lokalno Odrasle osebe z 
motnjami v 
duševnem razvoju 

Kentro Amea 
Agios Lazaros 

  

December 
2021- Julij 
2022 

Izboljšanje podjetniških 
spretnosti odraslih 
invalidov 

https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Erwachsenenbildung/EPALE/2021/EPALE_Online_Conference_2021_Programme.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-and-erasmus-publication-2021-i-am-different-you-are-different
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Predstavitev rezultatov 
projekta ciprskemu uradu 
za socialno vključevanje 

Lokalno, 
regionalno 

Svetovalci za 
zaposlovanje, 
svetovalci za 
poklicno 
rehabilitacijo 
invalidov in vodje 
ciprskega urada za 
socialno 
vključevanje 

Kentro Amea 
Agios Lazaros 

Marec 2022 

  

Ozaveščanje o pomenu 
rezultatov našega 
projekta za podjetniško 
opolnomočenje 
invalidov, ki želijo 
vstopiti v svet 
podjetništva in 
sodelovati v programih 
poklicne rehabilitacije - 
spodbujanje ideje o 
prihodnji vključitvi 
rezultatov projekta v 
programe urada za 
socialno vključevanje 

Predstavitev rezultatov 
projekta na letnih božičnih 
in velikonočnih bazarjih 
sklada Kentro Amea Agios 
Lazaros 

Lokalno, 
regionalno-
no 

Obiskovalci iz 
različnih mest 
Cipra, predstavniki 
organizacij, lastniki 
podjetij, specialni 
pedagogi 

Kentro Amea 
Agios Lazaros 

December 
2021 

& 

April 2022 

  

 Vključitev rezultatov 
projekta (e-
izobraževalno gradivo 
za platformo in orodje 
za ocenjevanje procesa 
usmerjanja za 
spodbujanje 
podjetniških 
kompetenc) v njihovo 
delo 

Memorandum o zavezi 

Srečanje z 
organizacijami/združenji s 
področja dela z invalidi 

Lokalno 

Strokovnjaki iz 
Želve (podjetje za 
usposabljanje in 
zaposlovanje 
invalidov) in Šenta 
(društvo za 
duševno zdravje) 

RIC Novo 
Mesto, CPU  

December 
2021 

 Vključitev rezultatov 
projekta (e-
izobraževalno gradivo 
za platformo in orodje 
za ocenjevanje procesa 
usmerjanja za 
spodbujanje 
podjetniških 
kompetenc) v njihovo 
delo 

 

Memorandum o zavezi 

 

Vključevanje rezultatov 

projekta v partnerske 

organizacije: 

Lokalno, 
regionalno 

 Ranljivi odrasli 

 

RIC Novo 
Mesto 

November, 
December 
2021 

Izboljšanje 
podjetniških spretnosti 
ranljivih skupin 
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- Svetovalni center 

Novo mesto, 

Slovenija 

- Center za 

samostojno 

učenje in 

Večgeneracijski 

center Novo 

mesto, Slovenija 

Razprava s predstavniki 
občin  

 

Regionalno 
Občina Novo 
Mesto, Slovenija 

RIC Junij 2021 

Ozaveščanje o pomenu 
rezultatov našega 
projekta za 
opolnomočenje 
invalidov in drugih 
ranljivih odraslih  

Dnevni red srečanja 

Srečanje, sodelovanje Regionalno 
Projekt Karierni 
center za mlade 
(PRIZMA) 

RIC 
November 
2021 

Dodajanje opisa 
projekta na spletno 
stran 

Predstavitev rezultatov 
projekta Zavodu za 
zaposlovanje Novo mesto 

Regionalno 

Svetovalci za 
zaposlovanje in 
svetovalci za 
poklicno 
rehabilitacijo 
invalidov 

RIC Novo 
Mesto  

November 
2021 – Januar 
2022 

Vključitev rezultatov 
projekta (e-
izobraževalno gradivo 
za platformo in orodje 
za ocenjevanje procesa 
usmerjanja za 
spodbujanje 
podjetniških 
kompetenc) v njihovo 
delo 

Memorandum o zavezi   

Srečanje z SIAE in 
predstavitev rezultatov 
projekta mreži 
svetovalnih centrov v 
Sloveniji 

NA, 
Regionalno 

SIAE- Slovenski 
inštitut za 
izobraževanje 
odraslih, 
Svetovalni centri v 
Sloveniji 

RIC 
December 
2021 

Vključitev rezultatov 
projekta (Platforma e-
izobraževalnega gradiva 
in orodje za ocenjevanje 
procesa svetovanja za 
spodbujanje 
podjetniških 
kompetenc) v mrežo 27 
svetovalnih centrov v 
Sloveniji, ki jih vodi 
Zavod RS za 
izobraževanje odraslih 

Zapisnik sestanka po 
elektronski pošti 
poslan v mrežo centrov 
za usmerjanje 
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Objava rezultatov 
projekta na portalu EPALE 

EU Strokovnjaki 
RIC Novo 
Mesto, CPU  

December 
2021 

Rezultati projekta 
objavljeni kot OER 

 

  



 

 

 

18 

Primerjalni indeks 

 

Po državah: 

V Avstriji so se doslej izvajale predvsem aktivnosti z močno lokalno in regionalno usmerjenostjo na podlagi obstoječih 

lokalnih stikov s povezanimi organizacijami, deležniki, predvsem pa z agencijami za posredovanje in svetovanje, ki 

delajo z invalidnimi osebami pri iskanju zaposlitve. Zaradi močne regionalne usmerjenosti skupnosti gluhih v Avstriji 

(in regionalnih narečij v avstrijskem znakovnem jeziku) je bilo manj dela na nacionalni ravni, čeprav izkoriščanje 

obstoječih stikov z univerzo v Celovcu pomeni, da so se izvajale tudi aktivnosti na nacionalni ravni. Avstrijski partner 

ima močne mednarodne povezave s partnerji, kot sta Evropska unija gluhih in Evropska unija gluhe mladine, pa tudi z 

mednarodnimi mrežami, kot sta Zero Project in EPALE. 

 

Kentro Amea Agios Lazaros je na Cipru večinoma deloval na lokalni in regionalni ravni z uporabo njihove mreže 

partnerjev, ki zagotavljajo poklicno rehabilitacijo za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Z drugimi besedami, 

Kentro Amea Agios Lazaros je delal predvsem na osnovni ravni s ciljno skupino in uporabniki, ki so delali neposredno 

s ciljno skupino. Hkrati je Emphasys Center s svojimi znatnimi izkušnjami Erasmus+ deloval na nacionalni in 

mednarodni ravni, z dejavnostmi, usmerjenimi predvsem v nacionalne in evropske institucije kot je EPALE. Emphasys 

Center je vključen v več projektov s številnimi organizacijami, ki zastopajo podjetnike na vseh ravneh od lokalne do 

mednarodne in so te stike zelo učinkovito izkoristili za zagotavljanje izkoriščanja projektov in rezultatov ter trajnosti 

tudi po obdobju izvajanja projekta. 

 

V Grčiji je večina dejavnosti načrtovana po zaključku projekta. Te se osredotočajo na regionalno sodelovanje s 

strokovnjaki za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter lokalno z občino. Uporaba multiplikacijskih dogodkov za 

promocijo projekta in njegovih rezultatov je bila strategija, ki jo je DIMITRA (kot tudi vsi drugi partnerji) uporabljala v 

zadnjih mesecih projekta. 

 

V Sloveniji sta partnerja CPU in RIC Novo mesto sodelovala pri zagotavljanju enakomerne porazdelitve na lokalni, 

regionalni in nacionalni ravni, ki pokriva večino države. Kot osnovni organizaciji sta obe tesno in učinkovito sodelovali 

s ciljno skupino mladih odraslih invalidov. Obe organizaciji sta tesno povezani z lokalnimi vladnimi organi, ki 

organizirajo izmenjave v okviru svojih obstoječih mrež deležnikov in pridruženih partnerjev na regionalni in nacionalni 

ravni (npr. SIAE - Zavod za izobraževanje odraslih ali PRIZMA). CPU ima močne vezi s podjetji in organizacijami, ki 

ponujajo podjetniško podporo in vire. Obe organizaciji sta zelo učinkovito mobilizirali podporo za projekt in 

nameravata tako nadaljevati, ko bo projekt zaključen. 
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Po ciljni skupini: 

Glavna ciljna skupina projekta so mladi odrasli invalidi, ki želijo razviti svoje kompetence z namenom postati socialni 

podjetnik. Da bi ta cilj dosegli, so bile aktivnosti partnerjev usmerjene tudi v podporne strukture za invalide, vključno 

z vsemi vrstami strokovnjakov s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, svetovanja, zavodov za 

zaposlovanje in drugo. Tudi organi odločanja, kot so občine, regionalne uprave, ministrstva na nacionalni ravni in 

seveda evropski organi, kot je Evropski parlament. 

.  
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 Po stopnji: 

Kot je bilo že omenjeno, ne smemo podcenjevati pomena dejavnosti na različnih ravneh. Stopnje so lokalne, 

regionalne, nacionalne in evropske/mednarodne. Glede na prednosti posameznega partnerja ter obstoječe stike in 

mreže, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za namene projekta, so partnerji sprejeli različne ravni aktivnosti, da bi zagotovili 

največji možni učinek in te aktivnosti so bile usklajene, da bi zagotovili, da so bile vse ravni obravnavane v okviru 

projekta. Organizacije, kot so RIC Novo Mesto, Equalizent, Kentro Amea Agios Lazaros, so delale več na lokalni in 

regionalni ravni (in načrtujejo, da bodo s tem nadaljevale tudi po obdobju izvajanja projekta), DIMITRA in CPU na 

regionalni in nacionalni ravni, medtem ko so Emphasys Center uporabljali svoje velike izkušnje pri naslavljanju 

evropskih in mednarodnih omrežij. Seveda so vsi partnerji delali na vseh ravneh, vendar je bilo strokovno znanje kljub 

temu dobro izkoriščeno v korist projekta. 
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A3 - INKLUZIVNA ENTRE4ALL POBUDA ZA REFORMO POLITIKE (OD LOKALNE DO 

NACIONALNE RAVNI) 

 

 Da bi zagotovili trajnost produktov projekta in njihove uporabe po zaključku izvedbe, predlagamo ohranjanje sinergij, 

ki so bile ustvarjene s podjetji in podjetji skozi celotno obdobje izvajanja projekta z: 

 Memorandum o zavezi 

 Entre4all centri 

 Zagon orodja za kartiranje Entre4all 

 

Memorandum o zavezi 

 

Entre4all Memorandum o zavezi je predloga, ki bi jo morali izpolniti partnerske organizacije in pridruženi partnerji, ki 

so pripravljeni delovati kot kompetenčni centri Entre4all in uporabiti orodja Entre4all za zagotavljanje podpore 

invalidnim osebam, ki želijo postati socialni podjetniki. 

v Avstriji: 

Memorandum o zavezi, podpisan z Agentur Sonnenklar Drehscheibe Peer - Streitschlichtung 17. decembra 2021 

Na Cipru: 

Memorandum o zavezi, podpisan s Πολυδύναμο Κέντρο Τσερίου (večnamenski servisni center občine Tseri) 21. 

decembra 2021. 

Prav tako je bil 22. decembra 2021 podpisan memorandum o zavezi z ΕΣΣΕ Λαρνακας (Koordinacijsko telo 

prostovoljcev okrožja Larnaca). 

v Grčiji: 

Memorandum o zavezi, podpisan z “ARISTEAS” – Centrom za socialno varstvo regije Tesalija 23. decembra 2021. 

v Sloveniji: 

Center ponovne uporabe, Podpisan Memorandum o zavezah z zaposlitvenim centrom EKO d.o.o. decembra 2021. 
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[Ime organizacije] 

  [Naslov] 
[Ime in priimek odgovorne osebe] 

 

 

Memorandum o zavezi  projekta „Entre4all – inovativen  program za opremljanje mladih odraslih invalidov s 

ključnimi kompetencami (socialno podjetniškimi in digitalnimi)” (Erasmus+ KA2 strateško partnerstvo za 

izobraževanje odraslih) 

 

Ime in priimek odgovorne osebe, 

v[vstavite ime organizacije] s tem potrjujemo našo namero, da podpremo projekt „Entre4all“ tudi po zaključku 

projekta. 

Vstavite odstavek (1-2 stavka) o organizaciji in njenih dejavnostih na področju vključevanja invalidov in/ali socialnega 

podjetništva. 

Iz tega razloga [vstavite ime organizacije] podpira dejavnosti projekta Entre4all. Cilj projekta Entre4all je 

opolnomočiti invalide, da postanejo socialni podjetniki in se vključijo na trg dela. To je v skladu s poslanstvom 

[vstavite ime organizacije]. 

Podpiramo splošne cilje projekta in se strinjamo, da bomo še naprej sodelovali z 

avstrijskim/ciprskim/grškim/slovenskim projektnim partnerjem, vstavite ime partnerja za doseganje ciljev projekta. 

Gre za opolnomočenje invalidov, da postanejo socialni podjetniki, in delovanje centrov skupnosti Entre4all. 

Lep pozdrav, 

 

 

datum, podpis  
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Entre4all centri 

 

Kot del IO4 so v vseh sodelujočih državah ustanovljena skupnostna središča Entre4all. Cilj centrov  je zagotoviti večjo 

vzdržnost rezultatov projektov z zagotavljanjem prostorov za prenos in izvajanje programa Entre4all ter ustvarjanjem 

sinergije med organizacijami za usposabljanje odraslih, nevladnimi organizacijami, podjetji in deležniki (IT, MSP, 

organi, podjetja itd.). Centri bodo omogočili: 

 Zbiranje podatkov o priložnostih, zaposlitvah in pripravništvu, ki je na voljo odraslim invalidom itd. 

 Izbor prostovoljcev in mentorjev za podporo, vzgojiteljev in odraslih za vodenje skupnostnih centrov v 

partnerskih organizacijah 

 

Ker je struktura programa fleksibilna, se lahko izvaja tudi v katerem koli učnem okolju (tj. neformalnem, 

priložnostnem) ter v katerem koli letnem času (t.j. postane poletni program, tedenski). 

 

Centri Entre4all; 

 

 promoviranje kampanje Entre4all 

 sprejemajo inovativne metode za motiviranje odraslih s posebnimi potrebami (vzorniki, mentorstvo, ključne 

osebnosti) 

 Organizirajo dogodke kot je info dan/multiplikativni dogodki za odrasle, vzgojitelje, delavce, pridružene 

partnerje, mentorje itd. 

 Vzpostavitev komisije udeležencev s predstavniki mentorjev in odraslih 

 Točka za vse praktične dogovore za obiske na delovnem mestu, zaposlitve v skupnosti itd. za odrasle 

 Možnost izbrane mešane učne dejavnosti za odrasle, da pridobijo podjetniške, socialne in digitalne veščine 

 

 

V Avstriji: 

 

 Entre4all kompetenčni centri so bili vzpostavljeni na sedežu Ekvalizenta (Obere Augartenstraße 20, 1020 Wien) in z 

pridruženo partnersko organizacijo, Agentur Sonnenklar Drehscheibe Peer - Streitschlichtung (Obere Augartenstraße 

12, 1020 Wien - - https://www.agentur-sonnenklar.at/ ) 

 

  

https://www.agentur-sonnenklar.at/
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O organizaciji Agentur Sonnenklar: 

Partner podpira invalide v ustanovah pri prepoznavanju in 

reševanju sporov. Agentur Sonnenklar je organizacija, ki je 

namenjena odpravljanju institucionaliziranega nasilja nad 

invalidnimi osebami. 

 

Vrstniški mediatorji Sonnenklar podpirajo druge invalide v 

vsakdanjem življenju, kjer koli potrebujejo pomoč pri reševanju 

spora. 

 

Sonnenklar organizira redne delavnice za: 

Stranke (invalide), zaposlene in vodje zavodov in zaščitenih 

delavnic. 

 

Sonnenklar ponuja tudi informativne kartice in izobraževalne 

videoposnetke. Te invalidom omogočajo, da sami dostopajo do 

informacij in/ali se z drugimi naučijo več o temi 

institucionaliziranega nasilja. 

 

Organizacija deluje kot kompetenčni center ENTRE4ALL, ki ponuja priložnosti za usposabljanje, delavnice ter obiske 

na delovnem mestu in skupnosti. Zaradi COVID-a ni bilo mogoče organizirati enega INFO dneva, temveč so bili 

organizirani manjši multiplikacijski dogodki (28.10, 10.11, 11.11, 30.11, 21.12) za objavo in prezentacijo programa 

ENTRE4ALL. 
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Na Cipru:  

V centru za invalide Kentro Amea Agios Lazaros (Olympoy, 

6533 Larnaca) je bil ustanovljen kompetenčni center 

Entre4all. 

V okviru le tega so posebej zasnovane in organizirane 

delavnice, katere omogočajo odraslim invalidom možnost 

dela in uresničevanja svojih veščin in potencialov, tako 

individualno kot tudi kot člani skupine. Te delavnice so jedro 

izobraževalnega programa Centrov. 

Ena izmed teh delavnic, kjer je vzpostavljen kompetenčni 

center Entre4all, je poklicna rehabilitacija. Delavnica 

zagotavlja usposabljanja, zaposlitev na podlagi spretnosti, 

potreb, interesov in sposobnosti udeležencev. Prav tako nudi 

strokovno podporo, vodenje, prevoz na delo in z dela ter 

ustrezno usposabljanje. 

 

Gradivo Entre4all se uporablja kot učno orodje za pripravo 

udeležencev na trg dela ter zagotavljanje ustreznega 

usposabljanja in priložnosti za razvoj lastnega socialnega 

poslovnega načrta-ideje-cilja. Ta delavnica sledi standardom, ki 

jih je za poklicno izobraževanje invalidov določil urad za socialno 

vključevanje Ministrstva za delo Ciper. Kompetenčni center 

Entre4all se ujema s tem programom in ga krepi. Prav tako je 

kompetenčni center Entre4all pri Kentro Amea Agios Lazaros 

povezan z začeto socialno podjetniško dejavnostjo, v okviru 

katere učenci ustvarjajo in prodajajo umetniške predmete, 

darila. 

 

 

V Grčiji:  

V Centru za socialno varstvo regije Tesalija je bil vzpostavljen kompetenčni center Entre4all. https://kkpthessaly.gr/to-

kkpp/to-kentro  v sodelovanju z družbo DIMITRA Education & Consulting. 

V prostorih podjetja DIMITRA Education & Consulting je bil vzpostavljen tudi kompetenčni center. 

Center za socialno varstvo regije Tesalije se nahaja v mejah občine Larissa in se nahaja v Giannouli, Larissa. Ima pet 

podružnic, ki so nekdanje enote socialnega varstva regije Tesalije in so naslednje: 

1.  Oddelek v Giannouli, Larissa [nekdanji Center za zaščito oseb z  

Invalidi "O Aristeas"] 

https://kkpthessaly.gr/to-kkpp/to-kentro
https://kkpthessaly.gr/to-kkpp/to-kentro
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2. Oddelek v Ampelona, Larissa, [nekdanji center za kronične bolezni 

 "O Aristeas"] 

3. Oddelek v Volosu  [nekdanji Center za podporo osebam z avtizmom  

v Magneziji  

4. Oddelek za invalide Trikala   

nekdanji Center za kronične bolezni v Trikali] 

5. Enota za rehabilitacijo in okrevanje za  

Otroci s posebnimi potrebami v Karditsi 

[nekdanji center za varstvo otrok Karditsa] 

 

 

 

 

 

 

 

V strukturah in oddelkih Centra za socialno varstvo regije Tesalije, se izvajajo odprte storitve oskrbe in zaprte oskrbe 

za otroke in odrasle z motnjami v duševnem razvoju, različne razvojne motnje, sindromi, psihološko nadzorovane 

težave, kot tudi za ljudi z motnjami v mobilnosti. 

Več kot 90 ljudi v širši regiji je prejemnikov storitev oskrbe in približno 300 ljudi - podobnih zaprtih storitev oskrbe - iz 

centra za socialno varstvo v regiji Tesalije. 

 

 

V Sloveniji:  

Center ponovne uporabe 

Kompetenčni centri Entre4all so bili vzpostavljeni v Ormožu (Grajski trg 3) in s povezano 

partnersko organizacijo EKO d.o.o. - zaposlitveni center, ki je pravna oseba, ustanovljena 

z namenom zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih in izpolnjuje 

kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje (http://www.eko10.si/ ) 
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O EKO d.o.o.: 

Ustanovitev zaposlitvenega centra EKO d.o.o. omogoča invalidom v podravski in 

prekmurski regiji zaposlitev na zaščitenih delovnih mestih, s čimer je invalidom 

omogočena zaposlitev v delovnem okolju, ki je primerno njihovim sposobnostim. 

Socialno-ekonomsko vključevanje invalidov na trg dela je cilj, ki si ga zastavlja ustanovitev 

in delovanje družbe. 

Organizacija deluje kot kompetenčni center ENTRE4ALL, ki ponuja priložnosti za 

usposabljanje in delavnice ter obiske na delovnem mestu in v skupnosti, INFO dan pa bo 

organiziran januarja 2022. 

  

 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

 

 
V RICu Novo mesto smo vzpostavili kotiček namenjen raziskovanju gradiva projekta ENTRE4ALL, podpora je 

zagotovljena z mentorji učne pomoči ter svetovalci te mentorji ENTRE4ALL projekta v okviru Svetovalnega središča 

Novo mesto.  Podobni kotički so nastali pri naših tihih partnerjih projekta, s katerimi smo tesno sodelovali in bodo 

uporabljali projektne rezultate pri njihovem rednem delu.  

 

 

Uvedba orodja za kartiranje Entre4all  

 

Glavni cilj orodja za kartiranje Entre4all je prikazati ponudnike/programe/ pobude socialnega podjetništva v 

partnerskih državah. Orodje za kartiranje zajema 73 primerov ponudnikov/programov/ pobud socialnega podjetništva; 

od tega 20 v Avstriji, 16 v Grčiji, 9 na Cipru in 33 v Sloveniji. 
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Orodje za kartiranje Entre4all najdete na naslovu: https://entre4all.eu/en/mapping-tool/  

 
  

https://entre4all.eu/en/mapping-tool/
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A4 - POBUDA ZA REFORMO POLITIKE VKLJUČUJOČEGA PODJETNIŠTVA (OD LOKALNE DO 

NACIONALNE RAVNI) 

 

Dokument s pobudo za reformo politike vključuje: podatke o vključevanju mladih odraslih invalidov na trg dela in v 

gospodarstvo preko socialnega podjetništva, opis ciljnih skupin, cilj ozaveščanja o možnostih, izzivih in potrebah po 

znanju na trgu dela. 

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in Svetovne banke iz Svetovnega poročila o invalidnosti, 20111, 

predstavljajo invalidi 15 % svetovnega prebivalstva. 3 % svetovnega prebivalstva so osebe s težjo invalidnostjo. 

Duševne motnje, ki niso vedno invalidne, so bolj razširjene, saj podatki OECD kažejo, da ima duševno motnjo v vsakem 

trenutku približno eden od petih ljudi. V življenju bo 40-50 % od nas zbolelo za blago ali zmerno duševno boleznijo.2 

Razpoložljivi statistični podatki (niso vedno na voljo) kažejo, da je verjetnost zaposlitve invalidov na splošno manjša 

kot pri neinvalidih. Invalidne ženske so še posebej ranljive, saj so zaposlene v manjši meri kot neinvalidne ženske in 

invalidni moški.   Zato je verjetnost, da bodo invalidi živeli v revščini, več kot dvakrat večja kot pri neinvalidih, skoraj 

polovica tistih, ki živijo v revščini, pa je bodisi invalidna bodisi živi z invalidom.3 

Položaj invalidov na področju zaposlovanja najbolje povzame dejstvo, da je v večini držav veliko invalidov rutinsko 

uvrščenih med neaktivne na trgu dela. To pomeni, da sploh niso registrirani kot iskalci zaposlitve! 

Obstaja več mednarodnih okvirov za socialni razvoj in človekove pravice, ki zavezujejo k vključevanju invalidov. Med 

njimi so Konvencija ZN o pravicah invalidov (CRPD), Strategija EU za pravice invalidov 2021-2030 in seveda Agenda 

2030 za trajnostni razvoj (SDG). To je bistveno za zagotavljanje načela "nikogar ne pustiti zadaj". 

Mednarodna organizacija dela (ILO) ocenjuje, da "če bi se zaposlenost invalidov kot skupine lahko dvignila na raven 

invalidov brez invalidnosti, bi lahko gospodarstva pridobila od tri- do sedemodstotno povečanje BDP".4 

Po podatkih MOD je večji delež invalidov samozaposlenih, kar lahko odraža pomanjkanje priložnosti pri drugih vrstah 

zaposlitve. Kljub temu samozaposlitev invalidom omogoča večjo prožnost in samoodločanje. 

Delo socialnega podjetnika ima lahko za invalide več prednosti: kot samozaposleni lahko izberejo področje dela, ki 

ustreza njihovim kvalifikacijam in interesom. Obseg dela in delovni čas lahko prilagodijo glede na svoje trenutne 

potrebe in želje. Samozaposlitev lahko invalidom daje občutek, da so potrebni in da prispevajo k družbi. To je vir, ki 

jim omogoča ustvarjanje dohodka in finančno neodvisno življenje. Samozaposlene osebe, za katere je vožnja na delo 

ovira zaradi omejene mobilnosti, lahko delajo od doma. 

 

1  https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 

 2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646041.pdf 

  3 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646041.pdf 

  4 https://www.disabilityrightsuk.org/news/2020/february/nearly-half-everyone-poverty-either-disabled-person-or-lives-disabled-person 

 5  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646041.pdf 
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Ciljna skupina pobude: 

Ciljna skupina Entre4all vključuje vse odrasle invalide, ki želijo postati socialni podjetniki.  

Posredna ciljna skupina vključuje izobraževalce odraslih in trenerje (z ali brez invalidnosti), ki nudijo podporo odraslim 

invalidom, ter druge ustanove za usposabljanje in organizacije, ki nudijo storitve na področju dela in poklicne podpore.  

 

Cilj pobude: 

 

Ozaveščanje o možnostih, izzivih in potrebah po znanju in spretnostih na trgu dela s posebnim poudarkom na invalidih. 

Menimo, da je za zagotovitev socialne vključenosti treba mladim odraslim invalidom olajšati dostop do digitalnega 

trga dela in udeležbo na njem. Kot socialni podjetniki lahko invalidi pridobijo neodvisnost in samostojnost. Zaradi večje 

prožnosti lahko izboljšajo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter sodelujejo v delovnem življenju ne 

glede na svojo invalidnost. 

 

 

Deklaracija Evropskemu parlamentu 

 

Projektni partnerji so pripravili izjavo za Evropski parlament, z namenom zbiranja podpisov podpornih 

oseb/organizacij. Predlogo najdete na naslednji strani:  
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Kraj, datum 

Naslov .... 

 

Spoštovani ..., 

Spodaj podpisane organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, socialnega podjetništva in invalidnosti, se na 

vas obračamo, da bi opozorile na pomen ustvarjanja ustreznih osnovnih pogojev za invalide, da bi lahko postali socialni 

podjetniki v Evropski uniji. Poleg tega smo pripravili spletno peticijo (https://entre4all.eu/en/petition/), ki so jo podprle 

pridružene partnerske organizacije in posamezniki po vsej Evropi, do zdaj pa je bila podpisana že več kot 1 000-krat. 

Menimo, da je za zagotovitev socialne vključenosti treba mladim odraslim invalidom olajšati dostop do digitalnega 

trga dela in udeležbo na njem. Kot socialni podjetniki lahko invalidi pridobijo neodvisnost in samostojnost. Zaradi večje 

prožnosti lahko izboljšajo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter sodelujejo v delovnem življenju ne 

glede na svojo invalidnost.  

Za mlade invalide, ki želijo postati podjetniki, trenutno obstajajo številne birokratske ovire. Začne se s premajhno 

podporo pri izobraževanju, kar pogosto vodi v pomanjkanje samozavesti in znanja, potrebnega za socialno 

podjetništvo. Druga ovira je pomanjkanje finančne podpore za sredstva, ki jih invalidi potrebujejo za delo kot 

podjetniki, npr. pomoč pri delu, tolmačenje znakovnega jezika itd. 

Naše zahteve so v skladu z direktivo ZN o pravicah invalidov, ki v členu 27 f) 1g navaja: "Spodbujanje priložnosti za 

samozaposlovanje, podjetništvo, razvoj zadrug in ustanavljanje lastnih podjetij" 

Upamo, da nas boste pri tem vprašanju podprli. 

Lepo vas pozdravljamo,  
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Videoposnetki kampanje - izkušnje udeležencev   

Projektni partnerji so pripravili videoposnetke kampanje, v katerih so udeleženci programa Entre4all delili svoje 

izkušnje. Videoposnetki so na voljo na: https://youtube.com/playlist?list=PLUyi76PKq_PRwruojqvIjBvyq9fFcdF5w 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLUyi76PKq_PRwruojqvIjBvyq9fFcdF5w

