S skupnimi močmi lahko pomagamo mladim s posebnimi potrebami pri
vstopu na trg dela.
Januarja 2018 se je pričel izvajati štiriletni projekt RAZVOJ IN IZVAJANJE PREHODA
MLADIH S POSEBNIMI POTEBAMI NA TRG DELA (krajše poimenovan PREHOD
MLADIH). Koordinator projekta je Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS,
izvajalci projekta pa vsi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije na območju Republike Slovenije.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
V projektne akrivnosti bo vključenih 2100 mladih s posebnimi potrebami iz naslednjih
skupin: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z
okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci z avtističnimi motnjami, otroci s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Za njih se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire
pri prehodu na trg dela in zaposlovanju.
Čimprejšnje vključevanje na trg dela, ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za vključevanje
mladih s posebnimi potrebami ter pomoč mladim pri pridobitvi ustreznih kompetenc za
uspešen prehod na trg dela so ključni cilji projekta. Za dosego teh ciljev pa se moramo
povezovati in sodelovati vsi deležniki, ki lahko na različne načine pripomoremo k hitrejšemu
in ustreznejšemu prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela.
Invalidske organizacije ste prostor, v katerem se v varnem okolju srečujejo in
povezujejo ljudje enakih problemov in interesov. V invalidskih organizacijah tudi
prepoznavate probleme mladih s posebnimi potrebami, ki potrebujejo strokovno pomoč
pri prehodu na trg dela.
Mestna občina Maribor je projekt Prehod mladih podprla. Omogočila nam je sodelovati na
največjem kariernem dogodku v regiji »Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja«,
ki bo potekal 14. novembra 2018 od 8. do 18. ure v športni dvorani Lukna v Ljudskem
vrtu.
Vljudno vas vabimo, da nas obiščete na stojnici št. 26.
Veseli in počaščeni bomo, če vam bomo lahko osebno predstavili aktivnosti projekta in
se pogovorili o možnostih in izzivih sodelovanja.
Za več informacij o projektu PREHOD MLADIH vas vabimo, da obiščete našo spletno stran
www.prehodmladih.si
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