
 

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

Vabilo k sodelovanju v projektu 
Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela  

 
Učenec, dijak, študent, mlajši odrasli! 
 
Za mlade je značilna dinamika prehodov med različnimi statusi. Eden najbolj 
pomembnih prehodov je vsekakor prehod iz šole na trg dela. Ta je lahko zelo težaven 
za vse mlade, še toliko bolj za mlade s posebnimi potrebami.  
 
Z januarjem 2018 je nacionalno projektno partnerstvo, ki ga vodi Združenje izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije v RS, pričelo izvajati projekt Razvoj in izvajanje prehoda 
mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju PREHOD MLADIH).  
 
Namen projekta PREHOD MLADIH je podpora in pomoč mladim s posebnimi 
potrebami pri prehodu iz šole na trg dela. Z različnimi aktivnostmi mladim s posebnimi 
potrebami omogočamo čim bolj enake možnosti za vključitev na trg dela. Pri tem 
spodbujamo vaša močna področja, vas opolnomočamo ter krepimo vaše kompetence, 
ki so pomembne za približevanju trgu dela.  
 
Projektni partnerji, ki izvajamo projekt PREHOD MLADIH, smo usposobljeni strokovni 
delavci, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki imamo veliko specifičnih znanj s 
področja zaposlovanja in posebnih potreb. Znotraj projekta s pomočjo 
multidisciplinarnih strokovnih timov  mladim s posebnimi potrebami nudimo potrebno 
podporo in pomoč za lažji prehod iz šole na trg dela. Ves čas trajanja projekta bomo 
tesno sodelovali tako z vami, (vašimi starši oziroma skrbniki) kot tudi s strokovnimi 
delavci na šolah, delodajalci in drugimi za prehod mladih pomembnimi institucijami – 
Društvom za kronično vnetno črevesno bolezen. 
 
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje ali pa bi radi dobili nekaj več 
informacij o samem projektu, se odzovite povabilu Društva za kronično vnetno 
črevesno bolezen. Na srečanju vam bomo bolj podrobno predstavili projekt, 
njegov potek ter pogoje za vključitev in sodelovanje. 
 
Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 24. 9. 2018 od 17. do predvidoma 19. ure v 
sejni sobi/1. nadstropje pri projektnem partnerju Centerkontura na Linhartovi 51 
v Ljubljani.   
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