ŠENT kot vodilna organizacija v projektu
• 2009 Izobraževanje mladih za prostovoljno delo na področju skrbi za duševno zdravje v skupnosti
in informiranje mladih o duševnem zdravju in skupnostnih službah ter njihovih programih - DZ&M
• 2009 Turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami (TURAG4ALL)
• 2008 "Razvoj turistične ponudbe za osebe s posebnimi potrebami - E.T."
• 2008 “Invalidom in osebam s posebnimi potrebami prijazno” (Poslovni sistemi Mercator)
• 2008 »Posestvo Razori – institucionalno varstvo v drugi družini (Sklad RS za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov)«
• 2007 »Vem, zmorem, hočem!« (Vlada RS; Urad za enake možnosti)
ŠENT kot vodilna organizacija v projektu
^ 2009 Izobraževanje mladih za prostovoljno delo na področju skrbi za duševno zdravje v
skupnosti in informiranje mladih o duševnem zdravju in skupnostnih službah ter njihovih
programih - DZ&M
Financer: Urad za mladino
Program zajema informiranje mladih po srednjih šolah in drugih ustanovah, ki so namenjene
mladim. Izvaja se v regijah, kjer so prisotni Centri za duševno zdravje v skupnosti ŠENT (CDZS).
Dijaki se preko delavnic seznanjajo s konceptom duševnega zdravje, morebitnimi težavami, ki so
vezane na duševno zdravje ter možnostih pomoči. Mlade seznanjamo s problemom stigmatizacije,
problematiko ogroženih skupin, predvsem mladih z manj priložnostmi in njihovimi pravicami
oziroma kršenjem le-teh.
Poleg informiranja je program usmerjen tudi v spodbujanje mladih za vključitev v prostovoljno delo
ter usposabljanje za prostovoljno delo. Usposabljanje in izobraževanje je namenjeno tako
prostovoljcem, kot njihovim mentorjem in organizatorjem prostovoljnega dela na področjih skrbi za
duševno zdravje. Program udeležencem približa prednosti prostovoljnega dela pokaže konkretne
rezultate, ki jih kot prostovoljci lahko dosežejo.
^ 2009-2011 Turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami (TURAG4ALL)
Partnerji: ŠENT – vodilni partner, NTZ Nacionalno turistično združenje, Slovenija, ŠENTPRIMA
PRIMORSKA Zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov na območju primorske
regije Nova Gorica
Področje: Usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih oseb
Šent je v sklopu projekta, skupaj s partnerji, zasnoval novo delovno enoto, ki je v prvi vrsti
namenjena invalidom in osebam s posebnimi potrebami. Enota opravlja posle turističnega
posredovanja in je specializirana za razvoj ter promocijo dostopne turistične ponudbe za omenjeno
ciljno skupino. Po uvodnem delovanju 10 mesecev je enota pridobila status turistične agencije, ki je
tudi delodajalec in zaposluje ljudi z dolgotrajnimi težavami na odprtem trgu dela. Izbrali in
usposabljali smo ljudi iz ciljnih ranljivih skupin 10 oseb in vsaj 3 izmed njih zaposlili vsaj za dobo
1 leta. S tem projektom smo želeli ranljivim ciljnim skupinam, to so mladi do 25. leta brez ali z
nizko stopnjo izobrazbe, ki imajo lahko tudi težave v duševnem zdravju in ostalim osebam s
težavami v duševnem zdravju ter starejšim od 50 let brez zaposlitve ponuditi možnost zaposlitve v
zanimivi, dinamični in perspektivni dejavnosti - turizmu. Na ta način vplivamo na dostopnost
turistične ponudbe, saj predstavniki ranljivih skupin ne bodo samo uporabniki končnih storitev
ampak tudi pomembni in aktivni ustvarjalci turistične ponudbe za vse. Projekt je tekel od 2.11.2009
in se je zaključil 30.09.2011 in je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada.
Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 20072013, 4. razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti" in 4.1
prednostne usmeritve "Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti"
^ 2008-2009 Razvoj turistične ponudbe za osebe s posebnimi potrebami – E.T.
V juniju 2008 je ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje pričel s projektom Razvoj
turistične ponudbe za osebe s posebnimi potrebami. V projektu so kot partnerji sodelovali

SONČEK Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije in
Nacionalno turistično združenje.
Več na spletni strani projekta http://www.invalidom-prijazno.eu/
^ 2008 Invalidom in osebam s posebnimi potrebami prijazno (Poslovni sistemi Mercator)
V projektu »Invalidom in osebam s posebnimi potrebami prijazno« smo pripravili smernice za
trgovine Mercator, ki naj bodo invalidom in osebam s posebnimi potrebami prijazne. Smernice
obravnavajo gibalno ovirane osebe, osebe z motnjo v duševnem razvoju, senzorno ovirane osebe,
osebe s težavami v duševnem zdravju in starostnike ter druge osebe s posebnimi potrebami. Poleg
tega vsebujejo priporočila za delo s kupci s posebnimi potrebami, predloge za izboljšanje trgovske
infrastrukture in njeno prilagoditev osebam s posebnimi potrebami ter priporočila za izobraževanje
zaposlenih za delo s kupci s posebnimi potrebami. Smernice so podlaga na kateri bo Mercator
implementiral spremembe, ki so potrebne, da bodo trgovine postale še bolj prijazne, še posebej do
ranljivih družbenih skupin invalidov in do oseb s posebnimi potrebami.
V drugi fazi projekta je za zaposlene v Mercatorju potekalo izobraževanje o delu z invalidi oziroma
osebami s posebnimi potrebami, ki jih je izvajal ŠENT s pomočjo strokovnih sodelavcev.
Projekt se je zaključil jeseni 2008.
^ 2008 »Posestvo Razori – institucionalno varstvo v drugi družini (Sklad RS za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov)
Partnerji: Šentprima, zavod Dlan
S projektom »Posestvo Razori« smo dejavnost na posestvu Razori (ekološka kmetija, ki ga upravlja
ŠENT od 1998) razširili in vzpostavili opravljanje socialno varstvene dejavnosti v organizacijskih
oblikah, ki zaposlujejo invalide – zaposlitveni center, socialno podjetje. Invalidi bodo v sodelovanju
s strokovnimi delavci izvajali institucionalno varstvo v drugi družini oziroma v drugi organizirani
obliki. V dveh letih pa bomo dejavnost dopolnili še s seminarskim turizmom in invalide vključili v
razvojne in perspektivne dejavnosti.
Glavni cilji projekta:
- usposabljanje na delovnem mestu za 30 oseb s statusom invalida
- opravljanje storitev institucionalnega varstva v drugi družini ali drugi organizirani obliki za 6 oseb
- zaposlitev oseb s statusom invalida za opravljanje socialno varstvene storitve
Glavne aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvedle:
- analiza stanja na področju institucionalnega varstva v drugi družini
- izvajanje usposabljanja na delovnem mestu za osebe s statusom invalida
- priprava potrebne dokumentacije in izvedba gradbenih del za ustrezno opremo
- dorečenost glede dolgoročnih načrtov na posestvu in lastništva Razorov
- vzpostavitev zaposlitvenega centra oziroma invalidskega podjetja.
Projekt se je zaključil konec leta 2008.
^ 2007 »Vem, zmorem, hočem!« (Vlada RS; Urad za enake možnosti)
Vsebina, cilji in izvedba projekta »Vem, zmorem, hočem!« so bili namenjeni reševanju problema
socialne izključenosti ljudi s težavami v duševnem zdravju, konkretneje tistih z iskušnjami
družinskega, zakonskega in zunajzakonskega nasilja, tako žensk kot moških.
Ciljna skupina so bili uporabniki programa Dnevnega centra, ki je v osnovi namenjen psihosocialni
rehabilitaciji ljudi s težavami v duševnem zdravju. Glede vsakoletne evalvacije, ni večjih razlik v
številu mošk in žensk, ki se udeležujejo programa. S strani strokovnih delavcev pa je bilo zaznati
pogosto pojavnost nasilja med uporabniki, predvsem ženskah. Ker do sedaj pojav nasilja pri ciljni
skupini oseb z duševnimi motnjami še ni bil sistematično raziskan je nujnost koordiniranega zbora
podatkov o tem v našem društvu neizogibna. Tako smo s projektom skušali prepoznati in točno
opredeliti vrsto, pogostost in obliko nasilja, ki so ji bili izpostavljeni uporabniki naših programov,
hkrati pa bi jim omogočili, da sami prepoznajo nasilje, ki so mu izpostavljeni, ter jih opogumljali za
reševanje le tega. Zaradi bolezni so duševni bolniki pogosto diskriminirani in odrinjeni na rob
družbenega dogajanja, glede na družbene vloge je težava pri ženskah akutnejša, še posebej tistih, ki

so v vlogi žrtev nasilja. Zato je ključnega pomena, da se stanje analizira in spremlja ločeno glede na
spol.
V prvi fazi projekta je bil oblikovan metodološki inštrument (vprašalnik-fokusna skupina),
prilagojen ciljni skupini, ki je omogočil pridobitev transparentnih podatkov o pojavnosti nasilja med
osebami s težavami v duševnem zdravju glede na spol. Tako je bila narejena objektivna ocena
stanja. V prvo fazo projekta so bili vključeni različni akterji in strokovnjaki z izkušnjami na
področju preprečevanja nasilja. Glede na rezultate prve faze in skladno z izvajanjem načela enakosti
spolov je bilo v nadaljevanju pripravljeno izobraževanje za strokovne delavce v Dnevnih centrih.
Izobraževanje je bilo zasnovano na pridobitvi dodatnih znanj o problematiki nasilja v domačem
okolju in partnerskih odnosih, predvsem pa o nesprejemljivosti nasilja, nenasilnih načinih reševanja
konfliktov, spoštovanju človekovih pravic ter razvoju osebnih in družbenih vrednot. Znanja, ki so
jih strokovni delavci pridobili, so prenesli uporabnikom Dnevnih centrov v okviru rednega
programa psihosocialne rehabilitacije. Za obravnavo te problematike so bile v vsaki enoti
namenjene tri delavnice Treninga socialnih veščin pod vodstvom strokovnjaka zaposlenega v
dnevnem centru. Delavnice so bile izvedene po vseh enotah po Sloveniji. Zadnja četrta faza je bila
namenjena evalviranju programa. Podatki o uspešnosti programa so bili zbrani preko razgovorov z
vsemi udeleženci delavnic »Vem, zmorem, hočem!«, izjave pa so bile nato zapisane.
Projekt bo dolgoročno omogočil preoblikovanje programov psihosocialne rehabilitacije skladno z
načelom enakosti spolov na področju dela ranljive družbene skupine – ljudi s težavami v duševnem
zdravju.
Projekt se je zaključil jeseni 2008.

