PODROČJA UČNIH DELAVNIC :

NOSILEC PROJEKTA :

URI – Soča:
Linhartova 51, Ljubljana
Kontakt: andreja.kitek@ir-rs.si
tel.: 02/480-58-50

učna delavnica za nudenje podpore v
pisarniškem poslovanju, informacijsko
tehnološki programi
"arhivar – vnašalec podatkov"

http://www.ir-rs.si

PROJEKTNI PARTNERJI:

POT DO ZNANJA, IZKUŠENJ IN

IP POSOČJE:
Poljubinj 89C, Tolmin
Kontakt: strokovna.služba@ip-posocje.si
tel.: 05/38-41-446

http://www.ip-posocje.si

http://www.zelva.si
TRAJANJE PROJEKTA :

Samova 9, Ljubljana
Kontakt: mirta.lucic@zelva.si
tel.: 01/280-33-00

učna delavnica za urejanje okolja
"pomožni vrtnar"

3. 12. 2010 - 3. 12. 2014
http://www.cri.si

CRI CELJE:
Oblakova 34, Celje
Kontakt: martina.lipicnik@cri.si
tel.: 03/42-64-522

lesna učna delavnica
"pomožni obdelovalec lesa"

ZAPOSLITVE »ZELENA DOLINA«

učna delavnica za področje kmetovanja
"zeleni programi"
ŽELVA:

Učna delavnica -

http://www.zveza-sozitje.si

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«

NAMEN PROJEKTA :

•

Zagotovitev usposabljanja v programih

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

učnih delavnic za vsaj 32 udeležencev pri
•

Razviti in izvesti usposabljanje, ki bo

4 partnerjih projekta

•

posameznim skupinam invalidov na
prilagojen način zagotovilo

•

ki ustrezajo delodajalcem.
•

Na kontinuiran način zagotoviti

programih.

•

Promocija in diseminacija

•

Prenos dobrih praks

•

Usposabljanje ciljnih skupin v učnih

CILJNE SKUPINE :

ustrezno zaposlitev na okoljskih in
informacijsko tehnoloških

projektnih aktivnosti

Zaposlitev vsaj 16 oseb pri 4 partnerjih,
ki so uspešno zaključili usposabljanje

konkurenčno znanje in kompetence,

Management in koordinacija

•

Osebe z motnjo v duševnem razvoju

•

Gibalno ovirani

•

Osebe s težavami v duševnem zdravju

•

Osebe s cerebralno paralizo

•

Osebe z nezgodno možgansko poškodbo

•

in drugi

delavnicah
•

Sodelovanje z delodajalci pri
zaposlovanju uporabnikov

CILJI PROJEKTA :
•

Zagotovitev ustreznih programov
usposabljanja

•

Zaposlovanje uporabnikov

•

Evalvacija programa

•

Zaključna konferenca (november

•

Izmenjava dobre prakse

•

Razvoj programov v povezovanju z

2014) in dnevi odprtih vrat pri

delodajalci ob upoštevanju njihovih

posameznih partnerjih

potreb
•

Usposabljanje oseb iz ciljnih skupin
in njihova produktivna zaposlitev

