
ŠENT kot vodilna organizacija v projektu 
• 2005 »Izmenjava skupnostne skrbi v RS« (Leonardo da Vinci – Mobility 2000 – 2006) 

• 2005 »Opolnomočenje, rezultat lastnega prizadevanja« (Phare CBC SI – I) 

• 2004 »Vključitev teže zaposljivih oseb na trg dela« (Interreg III A SI – A) 

• 2004 »Splet tradicije dela in umetnosti« (Program Phare CBC SI – A 2002) 

• 2004 »Promocija evropske zakonodaje in direktiv s področja invalidnosti« (Evropska 

komisija DG EAC) 

• 2003 »Čezmejno sodelovanje oseb s težavami v duševnem zdravju na področju kulture« 

(Phare CBC SI – I) 

• 2002 »Skupnostna skrb za uporabnike psihiatričnih služb« (Phare Access 2000) 

• 2002 »Izobraževanje Neprofitni management za nevladne organizacije« (Trust for Civil 

Society in CEE) 

• 2001 »Zagovorništvo za uporabnike psihiatričnih storitev« (Evropska komisija – program 

EIDHR) 

^ 2005 »Izmenjava skupnostne skrbi v RS« (Leonardo da Vinci – Mobility 2000 – 2006) 
 

Partnerji: AIGS – Belgija, Bedfordshire and Luton Community NHS Trust – Velika Britanija) 

Področje: Usposabljanje zaposlenih 

Svetovalki programa zaposlovanja na Šentu sta v okviru 4-tedenske izmenjave pri partnerski 

organizaciji AIGS, Belgija pridobili nova dodatna znanja in praktične izkušnje o načrtovanju 

in izvajanju programov usposabljanja in zaposlitvene rehabilitacije, metodah ocenjevanja 

delazmožnosti, metodah oblikovanja in izvajanja individualnega zaposlitvenega načrta, 

metodah individualnega in skupinskega svetovanja ter metodah podpornega zaposlovanja. 

Psihiatrični tim šestih delavcev Psihiatrične klinike Ljubljana (dva psihiatra, dipl. medicinska 

sestra, delovna terapevtka, socialna delavka, psihologinja) pa se je 6 tednov vključevalo v 

različne oblike skupnostnega dela na področju duševnega zdravja v Veliki Britaniji in s tem 

pridobilo temeljna znanja in izkušnje v zvezi z delom zdravstvenih služb v skupnosti in 

možnosti za prenos tovrstne oblike dela v Slovenijo. Pridobljena znanja so udeleženci po 

vrnitvi predstavili v obliki strokovnih srečanj, spletnih in tiskanih publikacij ter okrogle mize 

slovenski splošni in strokovni javnosti ter s tem spodbudili razvoj področja skupnostne skrbi 

ter specializiranih programov usposabljanja težje zaposljivih pri nas. 

^ 2005 »Opolnomočenje, rezultat lastnega prizadevanja« (Phare CBC SI – I) 

Parterji: Cooperativa Sociale »La Piazzetta« - Italija, Confini Impresa Sociale - Italia 

Področje: Socialna vključenost, usposabljanje 

Namen projekta je na obeh straneh zahodne meje (Goriška regija, Tržaška pokrajina) zvišati 

konkurenčnost ljudi s težavami v duševnem zdravju na področju zaposlovanja in s tem 

prispevati k izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov ter zmanjšati njihovo diskriminiranost 

in stigmatiziranost. S projektom smo vzpostavili nov model izobraževanja in usposabljanja za 

delo organizatorja prireditev, ki bi uporabnikom na obeh straneh meje omogočil lažje 

zaposlovanje. Z aktivno udeležbo uporabnikov v različnih delavnicah (glasbena, 

scenografsko-tehnična, snemalna, promocijska delavnica...) je ob koncu projekta nastal kratki 

igrani film, ki je dobra promocija duševnega zdravja v skupnosti. 

^ 2004 »Vključitev teže zaposljivih oseb na trg dela« (Interreg III A SI – A) 

Partnerji: Pro mente Forschung – Klagenfurt, BSC Poslovno podporni center Kranj, Zavod 

RS za zaposlovanje OS Kranj 



Področje: Zaposlovanje 

V okviru projekta smo na različne načine ozveščali in seznanjali strokovne delavce in 

delodajalce o pozitivnih dejavnikih, posledicah in prednostih Zakona o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je bil sprejet 2005. Na podlagi predhodno izvedene 

raziskave in pripravljenega podrobnega načrta, smo usposabljali za delo težje zaposljive osebe 

na področju Gorenjske, ki smo jih nato vključili v 3-mesečno poskusno zaposlitev v podjetjih. 

V okviru projekta smo ustvarili tudi vir informacij o prostih delovnih mestih, možnostih 

izobraževanja, prekvalifikacije in usposabljanja za težje zaposljivih oseb. 

^ 2004 »Splet tradicije, dela in umetnosti« (Program Phare CBC SI – A 2002) 

Partnerji: Pro mente Forschung – Klagenfurt, Pro mente Steiermark – Graz 

Področje: Socialna vključenost 

V okviru kulturnih izmenjav je bila uprizorjena gledališka igra, ki je vključevala glasbo, 

poezijo in razstavo izdelkov ročnega tkanja. Na ta način smo s projektom v javnosti presegali 

stigmo in tabuje na področju duševnega zdravja ter pripomogli k polnejšemu in 

kakovostnejšemu življenju uporabnikov na obeh straneh avstrijsko-slovenske meje ter 

poglobili čezmejno sodelovanje čezmejnih sorodnih partnerskih organizacij. 

^ 2004 »Promocija evropske zakonodaje in direktiv s področja invalidnosti« (Evropska 

komisija DG EAC) 

Področje: Informiranje javnosti 

S projektom, v okviru katerega so se zvrstile 3 nacionalne okrogle mize z naslovom; Evropska 

unija v Sloveniji, Uporabnik psihiatričnih storitev – invalid, Uveljavljanje zakonov in 

predlogov Evropske skupnosti na področju duševnega zdravja v Sloveniji ter dva strokovna 

posveta, smo širši javnosti omogočili vpogled v zakonodajo EU in vzpodbudili slovenske 

organizacije k aktivni udeležbi v mrežah in strukturah EU na področju manjzmožnosti s 

poudarkom na duševnem zdravju. 

^ 2003 »Čezmejno sodelovanje oseb s težavami v duševnem zdravju na področju 

kulture« (Phare CBC SI – I) 

Področje: Socialna vključenost 

V okviru kulturnih izmenjav; - filmska delavnica, glasbeno-plesna delavnica, slikarski 

extempore, z razstavo izdelkov ter okroglo mizo, smo v javnosti presegali stigmo in tabuje na 

področju duševnega ter pripomogli k polnejšemu in kakovostnejšemu življenju uporabnikov 

na obeh straneh zahodne meje ter poglobili čezmejno sodelovanje sorodnih partnerskih 

organizacij. 

^ 2002 »Skupnostna skrb za uporabnike psihiatričnih služb« (Phare Access 2000) 

Partnerji: Istituto di Richerce Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia, 

Področje:Socialno varstvo 

Projekt je pomenil začetek vzpostavljanja služb za mentalno zdravje v skupnosti na Krasu, pri 

katerih so glavni nosilec NVO in vzpostavitev delovanja informacijske pisarne v Sežani. V 

okviru projekta so bila za ciljno skupino in tudi širšo javnost organizirana številna predavanja 

na temo duševnega zdravja v skupnosti in obiski sorodnih organizacij in služb v Italiji (Trst, 

Gorica). v okviru katerih se je poglobilo sodelovanje združenja ŠENT s primorskimi 

ustanovami in organizacijami s področja duševnega zdravja na Italijanski strani meje. 



^ 2002 »Izobraževanje Neprofitni management za nevladne organizacije« (Trust for 

Civil Society in CEE) 

Partnerji: - 

Področje: Izobraževanje 

Namen izobraževanja je bil vzpodbuditi neprofitne organizacije k bolj strukturiranemu delu in 

razvijanju tako projektov kot organizacije same. Cilji izobaževanja: Izobraziti kadre v 

neprofitnem sektorju za kakovostno in razvojno naravnano delo; z dopolnjevanjem vrzeli v 

poznavanju managementa pomagati neprofitnim organizacijam k bolj osredotočeni in jasnejši 

poti k njihovemu osnovnemu cilju v skladu z njihovim poslanstvom; ojačiti organizacije v 

neprofitnem sektorju ter s tem postaviti tretji sektor na zemljevid partnerjev pri projektih, ki 

presegajo meje profitnih dejavnosti; ustvariti mrežo med neprofitnimi organizacijami, 

podjetji, bankami in lokalno skupnostjo za bolj kakovostno delo in boljše sodelovanje med 

sektorji; na podlagi ustvarjene mreže ustvariti svetovalno pisarno, ki bo na podlagi zbrane 

baze podatkov in želj omogočala redno povezovanje med sektorji in nudila pomoč nevladnim 

organizacijam pri dialogu z ostalimi partnerji v procesu. 

^ 2001 »Zagovorništvo za uporabnike psihiatričnih storitev« (Evropska komisija – 

program EIDHR) 

Področje: Zagovorništvo 

V okviru projekta smo na Šentu izoblikovali program zagovorništva za zaščito pravic 

uporabnikov in njihovih svojcev in vzpostavili delovanje pravno-svetovalne pisarne v okviru 

katere nudimo brezplačno pravno pomoč uporabnikom. Pisarno vodi pravnik. Poleg pisarne v 

Ljubljani, so svetovalci delovali tudi v podružnicah ŠENTa (Maribor, Kranj, Koper) in 

korespondirali s pisarno v Ljubljani. V okviru projekta je potekala tudi informativna dejavnost 

o programu in njegovih prednostih, ki so bile izpostavljene na štirih okroglih mizah v Kopru 

in Ljubljani. To so bili tudi prvi začetki dialoga z vlado o spremembi zakonodaje na področju 

duševnega zdravja. 

 


