ŠENT kot partnerska organizacjia v projektu
• 2006 »Violence in the families and alcohol addiction - Polypheme« (EC Program Daphne II)
• 2005 »Good practices in Combating Social Exclusion of People with MH problems« (EC
Second transnational Exchange Programme – VP/2004/004)
• 2005 »Development Of A Validation Framework For Mentoring: Evaluating the
Achivements Of Disabled And Disatvantaged People« (Leonardo da Vinci)
• 2005 »Baltimedia« (EC DG Justice and interior Affairs Program Daphne II 2004-2008)
• 2005 »XXI Century Quixotes«
• 2005 »Opazovalnica socialne politike v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji – OR-WIN«
(Interreg III A I – SLO)
• 2004 »Promevents« (Leonardo da Vinci)
• 2004 »Cooperate« Building networks of cooperation and dialogue between civil society and
public adminstrations in the enlarged Europe«
• 2004 »Vzpostavitev lokalnih razvojnih fundacij« v okviru progama Dobra družba (Trust
Society for Central and Eastern Europe)
• 1997 »Trst in Ljubljana za socialna podjetja« (podprto s strani EU Komisija evropskih
skupnosti program Phare Tacis LIEN)
^ 2006 »Violence in the families and alcohol addiction - Polypheme« (EC Program
Daphne II)
Prijavitelj: Psihiatrična klinika Babinsky, Krakow, Poljska
V projektu, ki se je navezoval na nasilje v družini, kjer vlada alkohol, je ŠENT soustvarjal
izobraževalni program na daljavo, ki udeležencem pomaga pri razvijanju kompetenc ljudi, ki
intervenirajo pri tovrstnem nasilju. Projekt je posredno vplival na zmanjšanje tovrstnega
nasilja in izboljšanje skrbi za žrtve. V okviru projekta je bil ustanovljen center za raziskave in
širjenje rezultatov projekta, ki je oblikoval in testiral izobraževalni program ter ga prilagodil
na posamezno kulturno okolje. Preveden je v angleščino, francoščino, poljščino in
slovenščino. Dobiti ga je možno na CD-Romu.
^ 2005 »Good practices in Combating Social Exclusion of People with MH problems«
(EC Second transnational Exchange Programme – VP/2004/004)
Prijavitelj projekta: Mental Health Europe – Belgija
Namen projekt je bil pojasniti povezavo med duševno boleznijo in socialno izključenostjo.
Projekt se je še posebej osredotočal na primere dobrih praks, ki lahko prispevajo k odpravi
neenakosti, s katerimi se spopadajo ljudje s težavami v duševnem zdravju pri vsakdanjem
življenju.
Cilj projekta je bil identificirati primere dobrih praks, inovativne projekte, iniciative ali
izkušnje, ki prispevajo k vključenosti ljudi s težavami v duševnem zdravju v družbo npr. na
področju zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja, stanovanjske problematike, prevoza,
zdravstvenih in socialnih storitev, prostega časa, človekovih pravic itd. Posebna pozornost je
bila v projektu namenjena potrebam mladih, starejši populaciji in ženskam. S pomočjo
mednarodnih izmenjav in primerjav učinkovitih praks je bil pripravljen osnutek politik in
ukrepov za doseganje socialne vključenosti.
V projekt so bili poleg ŠENT-a, ki je obravnaval to področje za Slovenijo, vključene tudi
ostale članice MHE: Francija, Češka, Irska, Italija, … Brošura;
^ 2005 »Development Of A Validation Framework For Mentoring: Evaluating the
Achivements Of Disabled And Disatvantaged People« (Leonardo da Vinci)

Prijavitelj: Marie Curie Association – Bolgarija
Pilotski projekt, je bil usmerjen v pregled in ocenitev različnih evropskih programov
izobraževanja in usposabljanja manjzmožnih in primerov dobrih praks s tega področja. Cilj
projekta je bil razvoj modela za validacijo mentorstva na delovnem mestu za manjzmožne in
druge diskriminirane ljudi na trgu delovne sile. Model predstavlja osnovo za nove mentorske
programe usposabljanja, ki se bodo na novo uvajali v Romuniji in Sloveniji, kjer je bila do
sedaj takšna praksa praktično neznana. Usposabljanje na delovnem mestu je dober primer
neformalnega učenja. Projekt se je osredotočil na potrebe manjzmožnih, ki jim mentorstvo s
pomočjo neformalnega učenja prinaša največje koristi. ŠENT je kot ena izmed partnerskih
organizacij pri projektu identificiral in izbral mentorje in mentorirance, ki so sodelovali v
pilotnem projektu. Sodeloval je tudi pri vrednotenju mentorskih shem, uvajanju sodelujočih,
nadzorovanju in evalvaciji lastnega prispevka k projektu, širjenju in uvajanju rezultatov
projekta ter valorizaciji.
^ 2005 »Baltimedia« (EC DG Justice and interior Affairs Program Daphne II 20042008)
Prijavitelj: AIGS – Belgija
12-mesečni projekt, ki je združeval partnerje baltskih in mediteranskih držav, je s pomočjo
novih učnih metod prispeval k preprečevanju nasilja, namenjen pa je bil žrtvam nasilja ter
strokovnjakom, ki se s tem fenomenom ukvarjajo. Glavni namen projekta, je bil prirediti,
oplemeniti in prevesti program usposabljanja, ki je rezultat predhodnih projektov v okviru
programov Leonardo da Vinci in Daphne, v 5 evropskih jezikov in jih diseminirati s pomočjo
e-seminarjev na daljavo. Vsak izmed partnerjev je v svoji državi zagotovil tudi razširjanje in
vzdrževanje rezultatov, s pomočjo nacionalnega centra za raziskave in diseminacijo, ki je bil
ustanovljen že med potekom projekta.
^ 2005 »XXI Century Quixotes«
Prijavitelj: FEAFES Španija
V okviru projekta so predstavniki nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja
(uporabnik in strokovni delavec) iz nekaterih evropskih držav izmenjali izkušnje in ob
prebiranju romana Don Kihot analizirali razlike in vzroke, ki so povezane z duševno boleznijo
ter vse njene posledice, ki se kažejo na različnih področjih človekovega življenja. Manifest, ki
so ga udeleženci oblikovali ob koncu projekta, je bil objavljen v časopisu MHE, januarja
2006.
^ 2005 »Opazovalnica socialne politike v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji – ORWIN« (Interreg III A I – SLO)
Prijavitelj: Azienda servizi sanitari N°1 Triestina, Italija
Projekt je bil usmerjen v pridobivanje podatkov in dokumentacije o socialnih spremembah, ki
vplivajo na pravice, dolžnosti, interese in pričakovanja prebivalcev Furlanije Julijske krajine
(FJK) in Slovenije, pa tudi širšega področja osrednje-vzhodne Evrope, ki se pripravljajo na
vstop v Evropsko unijo.
Končni cilj projekta »Opazovalnica socialne politike v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji«
je bil regiji FJK ponuditi dinamično orodje monitoringa inovacij, ki s pomočjo centralizirane
baze podatkov, logične bibliografije, specifičnih delavnic in javnih srečanj, opravlja funkcijo
pospeševalca inovacij v politiki blaginje.
Končni rezultati projekta:

- logična bibliografija (logični sistem zbirke obstoječe dokumentacije o razvoju socialnih
politik v Italiji s posebnim poudarkom na regiji FJK in Sloveniji);
- baza podatkov o razvoju socialne politike, kjer se bodo zbirali ustrezni indikatorji o pravicah
državljanstva in socialni konfliktnosti;
- baza podatkov o javnih in zasebnih telesih, ki delujejo na področju sistemov blaginje s
posebnim poudarkom na čezmejnem pasu;
- letna poročila: sinteza in kritična predelava rezultatov aktivnosti, ki se bodo dogajale v
okviru opisanih prvih treh rezultatov, v okviru realizacije treh letnih poročil o aktivnostih
Opazovalnice socialne politike;
- spletna stran: nudi podatke o dogajanju na projektu, predstavlja tudi orodje za eksperiment
teledemokracije, s pomočjo katere bodo državljani lahko pregledovali dokumentacijo,
ponudili svoje predloge, usmerjali razprave v ustreznih forumih ali kontaktirali s strokovnjaki
on-line. Na spletni strani bo tudi zakonodaja, na katero se bo nanašal projekt, zakonski
predlogi in akti, ki zadevajo lokalno raven;
- srečanja in seminarji: pobude ne le za predstavitev in diskusijo rezultatov projekta, temveč
tudi za omogočanje recipročnega poznavanja teles, ki delujejo v okviru socialnih politik v
čezmejnem italijansko – slovenskem področju;
S pomočjo teh orodij je projekt OR-WIN pregledal in usmeril pozornost lokalnih oblasti na
problematiko področij, kjer so potrebne inovacije (npr. dohodek, še posebej kar zadeva
inovacije in socialno kohezijo, itd..). Šent kot ključni slovenski partner v projektu je sodeloval
pri socialno – ekonomski raziskavi področja socialne politike v Sloveniji.
^ 2004 »Promevents« (Leonardo da Vinci)
Prijavitelj projekta. AIGS
Projekt se je osredotočil na nove pristope pri oblikovanju ukrepov pri programih
usposabljanja težje zaposljivih. V okviru dveh seminarjev, ki se jih je predstavnik ŠENT-a
aktivno udeležil, so projektni partnerji iz večine evropskih držav analizirali in predstavili
potrebe po usposabljanju na področju psihosocialne rehabilitacije v svoji državi in oblikovali
zaključke ter priporočila oblikovalcem politik v EU na tem področju.
^ 2004 »Cooperate« Building networks of cooperation and dialogue between civil
society and public adminstrations in the enlarged Europe«
Prijavitelj projekta: Regije Emilia Romagna, Lombardija, Piedimonte in Občina Torino z
okolico)
Projekt je prispeval k izboljšanju človeškega kapitala novih pridruženih članic EU sodelujočih držav pri pospešitvi uvajanja evropskih programov s pomočjo izmenjav in
socialnega dialoga med ustreznimi javnimi službami in civilno družbo. Projekt je tako
vključeval 4 italijanske javne službe z regijskega območja Emilie Romagne, Lombardije,
Piedimonta ter občine Torino z okolico) in več regij novih držav članic EU (Slovenije,
Slovaške, Češke Republike, Poljske). 3 italijanske regije, vključene v projekt, so znane po
izredno dobro razvitem socialnem kapitalu, kjer se civilna družba udeležuje pri odločanju in
procesu oblikovanja politik in so postopki dobro urejeni. Projekt se je osredotočil na zelo
pomembno vprašanja kot na primer medsektorsko sodelovanje, povečevanje zmožnosti in
sposobnosti ter učinkovite izvedbe načela partnerstva, ki služijo pomenu in pozornosti tako v
EU kot tudi v na nacionalni in regionalni ravni. ŠENT je bil eden izmed slovenskih partnerjev
v projektu. Naš predstavnik se je aktivno udeleževal različnih delavnic in izobraževanj ter
konference v okviru projekta ter sodeloval pri oblikovanju strategije dialoga med civilno
družbo in javnimi (EU) institucijami.

^ 2004 »Vzpostavitev lokalnih razvojnih fundacij« v okviru progama Dobra družba
(Trust Society for Central and Eastern Europe
Prijavitelj projekta: Umanotera (REC Slovenija)
Namen programa je izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko krepitev organizacij
civilne družbe in jim omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost
življenja v Sloveniji.
Konzorcij 6 NVO partnerskih organizacij, med katerimi je tudi ŠENT, je v okviru projekta
izbralo in usposobilo 3 – 4 organizacij, lokalnih razvojnih fundacij, ki so v različnih
slovenskih geografskih okoljih (Gorenjska, Pomurje, Posavje, Goriška) sposobne zbirati in
dodeljevati sredstva organizacijam civilne družbe. Več o projektu Dobra družba (ter Vodnik k
lokalnim razvojnim fundacijam v Sloveniji).
^ 1997 »Trst in Ljubljana za socialna podjetja« (podprto s strani EU Komisija
evropskih skupnosti program Phare Tacis LIEN)
Prijavitelj: Consorzio per lImpresa sociale – Cooperativa sociale
V okviru projekta Trst in Ljubljana za socialno podjetje so se izvajale aktivnosti za krepitev
nevladnih organizacij v spoznavanju in izvajanju poklicnega usposabljanja in ustvarjanja
novih možnosti zaposlitve za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki sodijo med težje
zaposljive osebe. Namen projekta je bil s pomočjo znanj in izkušenj organizacij iz drugih
držav, usposobiti strokovnjake v Sloveniji za izvajanje tovrstnih programov.Aktivnosti so bile
izvedene v Sloveniji v naslednjih mestih: Ljubljana, Koper, Sežana, Postojna, Ivančna Gorica.
ŠENT, ki je pri projektu sodeloval kot partner, je imel vlogo koordinatorja usposabljanj in
promocije projekta.
Projekt je pomenil začetek delovnega usposabljanja in ustanavljanja socialnih podjetij. Tako
je druženje ŠENT s pomočjo pridobljenih izkušenj v projektu ustanovilo socialno podjetje
Dobrovita plus d.o.o, ki se že več let uspešno ukvarja z urejanjem zelenih površin v predelih
MO Ljubljana, zaposluje pa izključno osebe s težavami v duševnem zdravju. Istočasno je v
upravljanje prevzelo posestvo Razori, kjer poteka program delovnega usposabljanje, in kjer se
razvija kozjereja, sadjarstvo, pridelava zelenjave ter seminarski turizem.
Poleg obeh podjetij je Združenje ŠENT pričelo z delovnim usposabljanjem in zaposlovanjem
tudi v enoti Ljubljana, v zadnjih 5 letih pa smo ga uvedli tudi v ostale Šentove podružnice.

