
     

PROJEKT ZELENA DOLINA

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se 
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 4. 
razvojne  prioritete  "Enakost  možnosti  in  spodbujanje  socialne  vključenosti",  in  4.1. 
prednostne usmeritve "Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti". Projekt 
teče pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in je bil izbran na javnem 
razpisu za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela.

Naslov projekta 

Naziv: Učna delavnica - pot do znanja, izkušenj in zaposlitve
Skrajšan naziv: ZELENA DOLINA

Prijavitelj:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, skrajšano URI - Soča
Linhartova 51
1000 Ljubljana
Mag. Robert Cugelj - generalni direktor inštituta
Spletni naslov: http://www.ir-rs.si

Sodelujoči partnerji:

Želva, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
Samova 9
1000 Ljubljana
Dominik Presen - direktor
Spletni naslov: http://www.zelva.si 

IP Posočje
Poljubinj 89c
5220 Tolmin
Mag. Anka Čufer - direktorica
Spletni naslov: http://www.ip-posocje.si 

CRI Celje d.o.o., rehabilitacija, proizvodnja, storitve
Oblakova ulica 34
3000 Celje
Dorotej Čuček - direktor
Spletni naslov: http://www.cri.si 

Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 
Slovenije
Samova 9/II
1000 Ljubljana
Dr. Katja Vadnal - predsednica društva
Spletna stran: http://www.zveza-sozitje.si 
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Namen projekta
Namen projekta je izboljšati  zaposljivost  in socialno vključenost  ranljivih  skupin,  ustvarjati 
delovna mesta za ranljive skupine ter zagotoviti enakost med spoloma.

Cilji projekta
• Izboljšanje možnosti zaposlovanja specifičnih ciljnih skupin invalidov (osebe z motnjo 

v duševnem zdravju, gibalno ovirani, osebe s cerebralno paralizo, …)
• Zagotovitev ustreznih programov usposabljanja
• Izmenjava dobre prakse
• Razvoj programov v povezovanju z delodajalci ob upoštevanju njihovih potreb
• Vzpostavljanje mreže potencialnih delodajalcev, ki bodo omogočali trajnost zaposlitve
• Usposobitev oseb iz ciljnih skupin in njihova produktivna zaposlitev
• Vzpostavitev partnerstva v lokalnih okoljih
• Zagotovitev  teoretičnega  usposabljanja  za  vsaj  32  udeležencev  pri  4  partnerjih 

projekta
• Zaposlitev 16 oseb pri 4 partnerjih
• Povezava uporabnikov, ki bodo aktivno vključeni v projektne aktivnosti

Ciljna skupina
• 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

V  okviru  projekta  želimo  identificirati  v  okolju  tista  dela,  ki  bi  tem  osebam  omogočala 
ustrezno usposobitev in trajno zaposlitev v okviru podpornega ali zaščitnega zaposlovanja. 

Predvideni rezultati projekta
• Postavitev štirih učnih delavnic, kot del mreže učnih delavnic
• Vzpostavitev  učne  delavnice  za  področje  eko  kmetovanja,  na  področju  urejanja 

okolja,  lesna  učna  delavnica,  učna  delavnica  za  nudenje  podpore  v  pisarniškem 
poslovanju s pomočjo informacijske tehnologije

• Razširjena programska ponudba učnih delavnic
• Programi izobraževanja
• Usposobitev oseb po modelu učne delavnice
• Štiri mobilne zaposlitvene skupine iz ciljnih kategorij
• 16 zaposlenih oseb iz ciljne kategorije

Čas trajanja projekta
Projekta traja 48 mesecev, od decembra 2010 do decembra 2014.
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Financiranje projekta
Posredniško telo (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) kot naročnik projekta Učna 
delavnica - pot do znanja, izkušenj in zaposlitve "ZELENA DOLINA" zagotavlja namenska 
sredstva evropske kohezijske politike sredstva za izvedbo do višine:

• iz  sredstev  Evropskega socialnega  sklada  849.890,35 EUR kar  predstavlja  85 % 
celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta (PP 6885 - Enake 
možnosti in socialna vključenost - ESS - 07 - 13 EU)

• iz  sredstev  slovenske  udeležbe  149.980,65  EUR  kar  predstavlja  15  %  celotnih 
upravičenih  javnih  izdatkov  za  upravičene  stroške  projekta  (PP  9408  -  Enake 
možnosti in socialna vključenost ESS - 07 - 13 - slovenska udeležba)

• strošek DDV, v višini 6.400,00 EUR, kar krije v celoti prijavitelj projekta

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 1,006.271,00 EUR. 

Info 

 Za informacije o projektu se lahko obrnete na koordinatorje pri partnerjih projekta:
• mag. Andreja Kitek, za prijavitelja URI - Soča, andreja.kitek@ir-rs.si
• Mirta Lučić, za partnerja Želva d.o.o., mirta.lucic@zelva.si
• Marjeta Simončič Tonkli, za partnerja IP Posočje d.o.o., marjeta.tonkli@ip-posocje.si
• Matjaž Lipovec, za partnerja CRI Celje d.o.o., matjaz.lipovec@cri.si 
• Samira Varmaz, za partnerja Zveza Sožitje, samira.varmaz@zveza-sozitje.si 
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