
               Valorizacijska konferenca INKLUZIJA ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST, Ljubljana – Hotel Plaza 1. oktober 2013 

                                                                                                 

 
 

 

VALORIZACIJSKA KONFERENCA V OKVIRU PROGRAMA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

  INKLUZIJA ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST 
Ljubljana Hotel Plaza, 1. oktober 2013 

 
 
Spoštovani! 
 
Ranljive skupine so sestavni del vsake družbe, vendar je njihova prisotnost nemalokrat potisnjena na 
rob, njihove potrebe niso prioritetne in njihov glas ni slišan. 
V okviru letne valorizacijske konference programa Vseživljenjsko učenje, ki ga koordinira Center RS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), bomo tako skušali 
odgovoriti na vprašanje kako lahko s pomočjo (mednarodnih in nacionalnih) projektov pomagamo k 
boljšemu vključevanju oseb z manj možnostmi na trg dela ter obenem, s kakšnimi izzivi se soočajo 
podjetja, ki zaposlujejo te osebe. Na dveh vzporednih delavnicah bomo predstavili primere dobrih praks 
ter skušali identificirati mehanizme podpore in specifike ter oblikovati priporočila za prihajajočo novo 
generacijo evropskih programov izobraževanja in usposabljanja 2014-2020. 
 
V okviru tematske mreže Inclusion, v kateri je med leti 2009 in 2012 sodelovalo 13 evropskih 
Nacionalnih agencij za program Vseživljenjsko učenje, med njimi tudi slovenska Nacionalna agencija 
CMEPIUS, smo želeli ugotoviti, kako so v program Vseživljenjsko učenje vključene osebe z manj možnosti 
ter, kako bi lahko program v prihodnje naredili še bolj dostopen prav tem ciljnim skupinam. V okviru 
različnih akcij programa VŽU je sicer nastalo nemalo odličnih projektov, namenjenih ranljivim skupinam, 
kljub temu pa je glavna ugotovitev tematske mreže da, osebe z manj možnostmi (oz. organizacije, ki se 
ukvarjajo s temi osebami) predstavljajo relativno majhen delež vseh sodelujočih v programu. 
 
Konferenca, ki bo potekala 1. oktobra 2013 v hotelu Plaza v Ljubljani, je namenjena vsem, ki se v okviru 
programa Vseživljenjsko učenje ukvarjajo z izboljšanjem zaposljivosti ranljivih skupin, oblikovalcem 
politik na področju vključevanja ranljivih skupin na trg dela ter zainteresirani javnosti, ki se jo ta 
problematika dotika.  
Verjamemo, da bomo z izmenjavo znanja, izkušenj in dobre prakse lahko doprinesli svoj košček k bolj 
odprti in vključujoči družbi za vse državljane. 
 
 
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite! 
dr. Alenka Flander, 
direktorica 

 

http://www.llpinclusion.eu/
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PROGRAM 
 

9:00 – 9:30 REGISTRACIJA 

9:30 – 10:40 PLENARNI DEL 

• POZDRAVNI NAGOVOR 

              dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a 

• INKLUZIJA IN PROGRAM  

              Urša Bajželj, CMEPIUS 

• PREDSTAVITEV NACIONALNIH SMERNIC NA PODROČJU SOCIALNE  

              VKLJUČENOSTI  

              mag. Martina Trbanc,  MDDSZ 

• IZOBRAŽEVANJE ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST MLADIH Z MANJ  

              MOŽNOSTMI  

              Anica Justinek, Center RS  za poklicno izobraževanje 

10:40 – 11:10 ODMOR  

11:10 – 12:40 
 
 
 

DELAVNICI: OVIRE IN REŠITVE ZA BOLJŠE VKLJUČEVANJE NA TRG DELA  
1. Dvig zaposljivosti za osebe z manj možnostmi - na kakšen način lahko projekti 

pripomorejo k ekonomski in socialni neodvisnosti oseb z manj možnostmi? 
       Predstavitev primerov dobrih praks: 

- CUDV Draga: Grundtvig Učno partnerstvo The Journey Towards Belonging: 
Effective ways to support people with intellectual disabilities at times of 
transitions and at all times of the life cycle ter predstavitev projekta Druga violina  

- Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana: Leonardo da Vinci Prenos inovacij 
Viski LAB – pomoč slepim in slabovidnim pri vključevanju v izobraževanje in na trg 
dela 

 2) Institucija in zaposlovanje ranljivih skupin - s kakšnimi ovirami se soočajo 
podjetja, ki bi želela zaposlovati ranljive skupine? 

       Predstavitev primerov dobrih praks: 
- Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 

Republike Slovenije - Soča: Leonardo da Vinci Partnerstvo Development the 
Competences of Key Persons for better integration and employability of 
Disadvantaged groups on the European Labour market  

- GZS, Center za poklicno usposabljanje: Leonardo da Vinci Partnerstvo Enchancing 
Employment Opportunities of Disabled People in EU Through The Improvement of 
Their Competencies in Vet 

- Dobrovita plus:  Leonardo da vinci Mobilnost Razvoj socialnega podjetništva  za 
zaposlovanje ranljivih skupin s težavami socialnega vključevanja na trgu dela in 
zaposlovanja  

 

12:40 – 13:00 ODMOR 

13:00 – 14:00 ZAKLJUČEK KONFERENCE: poročanje z delavnic in diskusija 

14:00 – 15:00 KOSILO 

 

PRIJAVA 
 

Prijavnica je dostopna do 27. septembra oziroma do zapolnitve mest na:  
http://sova.cmepius.si/ls/index.php?sid=61715&lang=sl  

http://sova.cmepius.si/ls/index.php?sid=61715&lang=sl

