ŠENT kot patnerska organizacija v projektu
• 2006 »E-go« - Računalniško opismenjevanje težje zaposljivih oseb (Ministrstvo za delo družino in

socialne zadeve)
• 2004 »Učenje na odru življenja«
• 2004 »Mladinski laboratorij razvojnega partnerstva Gorenjske za dvig in razvoj zaposlitvenih
priložnosti za mlade: M-LAB« (Equal)
^ 2006 »E-go« - Računalniško opismenjevanje težje zaposljivih oseb (Ministrstvo za delo

družino in socialne zadeve
Prijavitelj: ŠC Ljubljana.
Osnovni namen projekta »e-GO!«, ki se je v letu 2006 izvajal po vsej Sloveniji, je bil izboljšati
zmogljivosti in znanje človeških virov s področja informacijske komunikacijske tehnologije (IKT)
ter s tem povečati prilagodljivost na trgu dela ter mobilnost delovne sile. Glavnino ciljnih skupin so
predstavljali cca 400 oseb s statusom brezposelne osebe za zaključeno OŠ, med katerimi je bilo tudi
cca 100 uporabnikov ŠENT-a s statusom invalidne osebe oz. težje zaposljive osebe.
Brezposelnim osebam smo omogočili brezplačno pridobitev Evropskega računalniškega spričevala
–ECDL (European Computer Driving Licence), ki dokazuje, da imetnik spričevala razume osnove
informacijske tehnologije, ter da zmore samostojno uporabljati osebni računalnik in splošne
računalniške aplikacijske programe. Projekt se je zaključil s strokovnim posvetom »Računalniško
opismenjevanje brezposelnih«, ki je potekala 10. 11. 2006 na Šentovem posestvu Razori.
^ 2004 »Učenje na odru življenja«

Prijavitelj projekta: TIN Ljubljana
Projekt je bil interdisciplinarno zasnovan in usmerjen v opolnomočenje, razvijanje osebnih in
socialnih kompetenc skozi proces skupinskega umetniškega kreativnega ustvarjanja, namenjen
skupini mladih z manjzmožnostmi. V okviru projekta so se zvrstile številne delavnice; gledališkolutkovne, motivacijske, komunikacijske, dramaturške,.. katerih končen rezultat je bil izvedba
predstave v okviru pouličnega gledališča.
^ 2004 »Mladinski laboratorij razvojnega partnerstva Gorenjske za dvig in razvoj

zaposlitvenih priložnosti za mlade: M-LAB« (Equal)
Prijavitelj: BSC Poslovno podporni center Kranj
Namen in tudi glavni cilj partnerstva je bil vzpostaviti nov model zaposlovanja za mlade, imenovan
M-LAB, integriran program motiviranja, usmerjanja in vključitve v delo, ki združuje in povezuje
regionalno partnerstvo (NVO, podjetja, lokalne skupnosti, LU, socialne partnerje, javne zavode in
razvojne agencije na Gorenjskem) ter hkrati vključiti ciljno populacijo mladih. M-LAB predstavlja
instrument za hitrejši prehod mladih na trg dela, dvig zaposlitvenih priložnosti mladih, povečati
njihovo socialno vključenost, zmanjšati brezposelnost ter dvigniti konkurenčnost mladih po
zaključenem šolanju.
Projekt je oblikoval inovativni model zaposlovanja mladih. Šent je s svojo enoto Šentk iz Kranja v
pripravljalnem obdobju vodil projektno skupino mladi z zdravstvenimi in socialnimi ovirami. V
obdobju izvedbe ŠENT skupaj z JELŠO pripravljal program za osebe, ki bodo na usposabljanju pri
delodajalcu naleteli na težave ali negotovosti v povezavi s samim procesom. Enak program bo
namenjen tudi delodajalcem samim.
Projekt se je zaključi septembra 2007

