ŠENT kot vodilna organizacija v projektu
• 2007 »Učenje za življenje« (DG EAC VŽU 2007, Leonardo da Vinci – projekti mobilnosti)
• 2006 »Promocija invalidom prijaznih turističnih kapacitet - NETMEN« (Interreg III A SI –
A 2000 – 2006)
ŠENT kot partnerska organizacija v projektu
• 2007 »From Exclusion to Inclusion: Making social inclusion a reality for people with mental
health problems in the EU« (EC Comunity Action Programme to combat social exclusion
2002 – 2006 VP/2006/009)
ŠENT kot vodilna organizacija v projektu
^ 2007 »Učenje za življenje« (DG EAC VŽU 2007, Leonardo da Vinci – projekti
mobilnosti)
Partnerji: Šentprima, Impresa Etica Comart società cooperative sociale Prospettiva Ceramica
Artistica
Področje: Usposabljanje, socialna vključenost
V projekt so vključene osebe na trgu dela, težje zaposljive osebe s težavami v duševnem
zdravju, ki se vključujejo v dnevne aktivnosti ŠENTa- ter osebe (invalidi) vključene v
program zaposlitvene rehabilitacije pri izvajalcu ŠENTPRIMA- Zavod za svetovanje,
usposabljanje in rehabilitacijo invalidov. Program usposabljanja »Izdelovalec keramičnih
izdelkov« pomeni nadgradnjo že pridobljenih delovnih veščin v šentovih keramičnih
delavnicah, pridobitev novih znanj in usposabljanje v realnem delovnem okolju v socialnem
podjetju. V programu usposabljanja bodo udeleženci pridobili delovne izkušnje in delovne
veščine, samozavest, strokovno usposobljenost, bolj bodo motivirani pri iskanju zaposlitve, na
trgu dela bodo bolj konkurenčni. S projektom želimo prispevati k večjemu in kvalitetnejšemu
delovnemu in socialnemu vključevanju težje zaposljivih oseb: s pridobivanjem novih znanj,
veščin in spretnosti izboljšati njihovo zaposljivost in tako dvigniti kvaliteto življenja. V
nadaljnjem želimo podobne oblike usposabljanja in zaposlovanja prenesti tudi v slovenski
prostor, hkrati pa želimo posredovati spoznanja o takšni obliki usposabljanja oblikovalcem
smernic zaposlovanja in izobraževanja težje zaposljivih oseb in pripraviti temelje za program
vseživljenjskega učenja za težje zaposljive osebe.
Usposabljanje bo potekalo v partnerski organizaciji, socialnem podjetju Cooperativa Sociale
Prosspetiva v Trstu. V usposabljanje za delovno mesto »Izdelovalec keramičnih izdelkov« je
vključenih 8 udeležencev. Program usposabljanja bo trajal 4 tedne in v tem času bodo
udeleženci pod vodstvom mentorja pridobili osnovna znanja potrebna za izdelavo keramičnih
izdelkov. Projekt se je zaključil sept. 2008.
^ 2006 »Promocija invalidom prijaznih turističnih kapacitet - NETMEN« (Interreg III
A SI – A 2000 – 2006)
Partnerji: Katolische Aktion – Seelsorgeamt der Diozese Gurk klagenfurt, Avstrija
Področje: Socialna vključenost
S projektom smo v sodelovanju z avstrijskim partnerjem nadgradili projekt v smislu
vključevanja invalidov v vsakdanje oz. turistične dejavnosti. Organizacija prireditev s

kulturnimi in športnimi aktivnostmi, ki omogočajo sodelovanje med invalidi in t.i.
»normalnimi« in s tem vključevanje invalidov v javne prostočasne dejavnosti, je bil osnovni
namen projekta. Predhodno je bilo potrebno opredeliti potrebe posameznih vrst invalidov in
jih na ustrezen način predstaviti turističnim organizacijam, jih spodbuditi k organizacijskim
spremembam, ki omogočajo sprejemanje gostov s posebnimi potrebami in jim zagotoviti
ustrezno trženjsko podporo. V okviru konference »Invalidom prijazne turistične kapacitete«,
ki smo jo organizirali 20. 10. 2006 v Kranjski gori, hotel Lek, so bili predstavljeni tudi
primeri dobre prakse in smernice za turistične ponudnike. Uvedena pa je bila tudi blagovna
znamka »Prijazno invalidom«. (Priročnik "Smernice za delo z invalidi" - za turistične
ponudnike)
Seznam s podrobnim opisom starejših mednarodnih projektov, kjer je bil ŠENT vodilna
organizacija v projektu.
ŠENT kot partnerska organizacija v projektu
^ 2007 »From Exclusion to Inclusion: Making social inclusion a reality for people with
mental health problems in the EU« (EC Comunity Action Programme to combat social
exclusion 2002 – 2006 VP/2006/009)
Prijavitelj: Mental Health Europe – Belgija
Projekt je nadaljevanje projekta »Good practices in Combating Social Exclusion of People
with MH problems«, v njem je sodelovalo 10 partneric iz držav EU, med njimi tudi ŠENT.
Namen projekta je bil lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni dvigniti zavest o
trenutni situaciji in socialni izključenosti ljudi s težavami v duševnem zdravju. Rezultati
projekta:
- analizastanja na področju socialne izključenosti ljudi s težavami v duševnem zdravju v vseh
državah članicah EU, dostopa do zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja,
izobraževanja in usposabljanja, stanovanjske problematike, transporta, prostočasnih
aktivnostih – s posebnim poudarkom na ženskah, otrocih in mladostnikih, priseljencih in
starejših
- v vsaki od držav članic EU so se v javno razpravo vključili različni deležniki. Tema razprave
je bila obravnava trenutne situacije na področju socialne izključenosti ljudi s težavami v
duševnem zdravju in razvoj političnih predlogov in strategij za socialno vključenost
- v vsaki od držav članic EU so potekale akcije v smeri zbliževanja z uradniki, odgovornimi
za nacionalno poročilo o strategijah na področju socialne varnosti in socialne vključenosti in
vključevanja v spremljanje in izvajanje strategij za socialno vključenost ljudi s težavami v
duševnem zdravju in zagovarjanja le- teh pri vključitvi v nadaljnja poročila.
- S pomočjo tiskovnih konferenc, različnih publikacij in medijev (npr. lokalnih časopisov in
TV) smo širili rezultate aktivnosti na vseh ravneh, lokalni, regionalni, nacionalni in Evropski.
^ 2007 »Nova priložnost novo delo« (Interreg III A SLO – A)
Prijavitelj: BSC Podporno poslovni center d.o.o. Kranj
Projekt, pri katerem je ŠENT z enoto Šentgor sodeloval kot partner, je bil namenjen realizaciji
modela zaposlovanja na Gorenjskem, ki zagotavlja delo dolgotrajno brezposelnim. S pomočjo
čezmejnega sodelovanja so bili ustvarjeni pogoji za zagon in razvoj modela socialnega
podjetništva v regiji, dolgoročno zmanjševanje brezposelnost ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe,
zagotavljanje stalne podpore deležnikov na regionalnem in nacionalnem nivoju pri razvoju
socialnega podjetništva in na dolgi rok zagotoviti razvoj novih pilotnih programov na
področju socialnega podjetništva.
Šentgor je v okviru projekta pripravil opis izvedbenega modela Zaposlitveni center

ŠENTPLAVŽ Jesenice, opis pomanjklivosti tega modela ter osnovo za pripravo pilotnega
modela ustanovitve zaposlitvenega centra. Pripravil je tudi analizo trenutnega stanja in
možnosti za pomoč ter sodelovanje Zaposlitvenega centra ŠENTPLAVŽ z občino Jesenice
tako na finančnem, kot tudi programskem in promocijskem nivoju.
Seznam s podrobnim opisom starejših mednarodnih projektov - pred letom 2007, kjer je bil
ŠENT parter v projektu.

