OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKO
UČENJE

V okviru programa Vseživljenjsko učenje so udeleženci s posebnimi potrebami lahko upravičeni do
posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Upoštevalo se bo, da se med osebe s
posebnimi potrebami uvrščajo posamezniki:
•

z motnjami v duševnem razvoju,

•

slepi in slabovidni,

•

gluhi in naglušni,

•

z govorno jezikovnimi motnjami,

•

gibalno ovirani,

•

dolgotrajno bolni,

•

s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter

•

s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma
posebne programe
in
•

socialno ogrožene osebe iz ekonomskih razlogov, med katere se uvrščajo osebe, ki so v
skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) upravičene do dodelitve
denarne socialne pomoči1.

Odgovornost za točnost podatkov o osebah s posebnimi potrebami in na tej podlagi dodeljena
dodatna sredstva sofinanciranja prevzame odgovorna oseba prijavitelja s svojim podpisom.

1

Ta razlog ni upravičen do posebne obravnave v okviru akcij partnerstva v programih Comenius in Grundtvig.

Dodeljevanje sredstev za osebe s posebnimi potrebami v programu
Vseživljenjsko učenje

Leonardo da Vinci: Projekti mobilnosti
Prijavitelji projektov za ciljni skupini dijaki in vajenci ter osebe na trgu dela, v katerih bodo udeležene
osebe s posebnimi potrebami, morajo vlogo za dodatna sredstva utemeljiti s specifikacijo stroškov, ki
bodo dodatno nastali zaradi udeležbe osebe s posebnimi potrebami. V teh primerih lahko nacionalna
agencija dodeli za izvedbo projekta sredstva do največ podvojene vrednosti zneskov, ki so navedeni
v administrativno finančnem delu letnega razpisa 2007. V okviru programa so na voljo tudi sredstva
za spremljevalne osebe, ki spremljajo udeležence s posebnimi potrebami.

Comenius in Grundtvig: Individualna mobilnost – In-service training
Prijavitelji oziroma udeleženci s posebnimi potrebami, morajo vlogo za dodatna sredstva utemeljiti s
specifikacijo dodatnih stroškov, ki bodo s tem nastali. V teh primerih lahko nacionalna agencija dodeli
za izvedbo individualne mobilnosti sredstva do največ polne vrednosti dnevnice, ki velja za
posamezne programe in so navedeni v administrativno finančnem delu letnega razpisa 2007.
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