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Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 

4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti 

4.1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 



 

• Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013; 4. 

razvojna prioriteta „Enakost možnosti in spodbujanje socialne 

vključenosti“; 4.1 „Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne 

vključenosti“ 

 

• Prijavitelj: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Slovenije - URI -

Soča;  

• Partnerji:  

– Želva (Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov) 

– IP Posočje (Invalidsko podjetje Posočje) 

– CRI Celje (CRI Celje rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o.) 

– Zveza Sožitje (Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 

Slovenije) 

 

• Čas trajanja projekta: december 2010 – december 2014 (48 

mesecev) 

 

 



PODLAGA 

• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov (Uradni list RS, št. 16/07-upb, 87/11 in 96/12-ZPIZ-2) 

 

• Ustanovitev Javnega jamstvenega, preživninskega in 

invalidskega sklada Republike Slovenije (ob prijavi 

projekta: Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov) 

 

• Mednarodni raziskovalni projekt z naslovom »Učne 

delavnice za invalide in druge ranljive skupine« (razpis 

Leonardo da Vinci leta 2005) 

 



 

 
 

Namen projekta 

 

• Vzpostavitev prilagojenih programov 

usposabljanja 

• Socialna vključenost ranljivih skupin 

• Zagotoviti enakost med spoloma 

 



Izboljšati možnost 

zaposlovanja invalidov 

Zaposlitev invalidov 

Povezati strokovne 

potenciale med 

projektnimi partnerji 

Izmenjati dobro prakso 

Vzpostaviti/nadgraditi 

aktivno mrežo 

delodajalcev 

CILJI in USMERJENOST PROJEKTA 



Ciljne 
skupine 

Gibalno ovirani 

Osebe s cerebralno 
paralizo in osebe z 

nezgodno možgansko 
poškodbo  

Drugi 

Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju 

in 

Osebe s težavami v 
duševnem zdravju 



Teoretično usposabljanje 

Praksa (simulirane oblike v 
delavnicah) 

Praksa v realni delovni 
sredini 

Triadni proces 

 

  

 



Programi usposabljanja – 

učne delavnice 



• 4 programi usposabljanja  

• Osnovni nabor kandidatov – sodelovanje z Zavodom RS za 

zaposlovanje 

• „Strokovni presejevalni postopek“ 

• Princip (metoda) izbora: „močna točka“ invalida 

• Individualni (prilagojeni) program usposabljanja, določitev 

mentorja 

• Upoštevanje standardov Nacionalne poklicne kvalifikacije 

• Zaključni izpit invalida 

• Prehod invalida k delodajalcu in zaposlitev invalida 

 



Programi usposabljanja- delavnice 

projektnih partnerjev 

• URI – Soča – učna delavnica za nudenje podpore v pisarniškem 

poslovanju - informacijsko tehnološki programi / arhivar – vnašalec 

podatkov 

• IP Posočje – učna delavnica za področje kmetovanja - zeleni 

programi 

• Želva – učna delavnica za urejanje okolja / pomožni vrtnar 

• CRI Celje – lesna učna delavnica / pomožni obdelovalec lesa 



Vključitev v programe usposabljanja 

 

• Načrtovana vrednost: 32 invalidov (8 invalidov na 

projektnega partnerja) 

 

• Dosežena vrednost: 36 invalidov (9 v URI - Soča, 

10 CRI Celje, IP Posočje 9 invalidov, 8 invalidov 

Želva) 



 

 

 

 

 

Zaposlitev 



• Enotno vodilo projekta: 

uspešna in trajna zaposlitev 

invalidov 

 

• Cilj: zaposlitev 16 invalidov za 

čas trajanja projekta (4 

zaposlitve/projektnega partnerja) 

 

• Realizacija: 23 zaposlenih 

invalidov (5 v URI - Soča, 6 v IP 

Posočje, 6 v CRI Celje, 6 v Želvi) 

 



Dodana vrednost projekta 

• Oblikovane in vzpostavljene 4 različne učne 

delavnice 

• Zaposlitev 23 invalidov 

• Vzpostavljena aktivna mreža delodajalcev 



 

Produktivnosti ne morete ukazati. 

Priskrbeti morate orodja, ki ljudem 

dovolijo postati najboljše, kar lahko 

postanejo.  

                                                     (Steve Jobs) 

 



Hvala za vašo 

pozornost! 


