DAN ODPRTIH VRAT
Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve "ZELENA DOLINA"

Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve »ZELENA DOLINA« je inovativen
projekt namenjen invalidom - ranljivi ciljni skupini za pomoč pri zaposlovanju.
V okviru projekta je Center za
poklicno rehabilitacijo, v okviru
Univerzitetnega
rehabilitacijskega
Inštituta Republike Slovenije – Soča,
ki sodeluje kot nosilec - prijavitelj
projekta, dne 23. 10. 2013 med
10.00 in 14.00 uro na mariborski
enoti URI – Soča, Čufarjeva ul. 5,
2000 Maribor, učilnica 014, izvedel
dan odprtih vrat, kjer so se lahko
tako pravne osebe kot tudi
posamezniki ter širša javnost
podrobneje seznanili z izvajanjem
projekta in potekom učne delavnice v
programu »arhivar – vnašalec podatkov«.

Namen dneva odprtih vrat je bila
predstavitev samega projekta, s
poudarkom na predstavitvi učne
delavnice za "arhivar - vnašalec
podatkov", vsem deležnikom tako
gospodarstva kot tudi širše
javnosti.
Odziv na dogodek je bil dober.
Dnevu
odprtih
vrat
je
prisostvovalo veliko obiskovalcev
pri čem je bila v ospredju
predvsem
predstavitev
del,
sposobnosti, znanj in sposobnost
opravljanja dela »arhivar –
vnašalec podatkov« s strani
ranljive ciljne skupine.

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

Obiskovalci so se podrobneje seznanili z naravo dela, prednostmi in slabostmi, ter možnostjo
zaposlitve in zanimanja na trgu dela.

Dan odprtih vrat smo izkoristili kot možnost, da predstavniki ranljive ciljne skupine, ki so
zaposleni v okviru projekta "ZELENA DOLINA", obiskovalcem neposredno predstavijo, kako
poteka njihov delovni dan in katere sposobnosti ter znanja in izkušnje so pridobili v okviru
učne delavnice »arhivar – vnašalec podatkov«, ki jim bodo v korist na nadaljnji življenjski in
poslovni poti.

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

