SPLOŠNO O PROJEKTU

AKTIVNOSTI
T

Projekt SEM (SOCIALNA VKLJUČENOST,
ENAKOPRAVNOST IN MOŽNOSTI ZA VSE) je
namenjen opolnomočenju mladih z avtizmom,
gluhih in naglušnih, mladih s težavami z
govorom in jezikom ter mladih z motnjo v
duševnem razvoju za nadaljnje izobraževanje,
iskanje zaposlitve, usposabljanje in delo ter čim
bolj samostojno življenje.
Omenjeni mladi s posebnimi potrebami (PP)
imajo zaradi specifik svojih motenj namreč
težave pri prilagajanju na izobraževalno,
delovno in družbeno okolje nasploh, kar botruje
njihovi večji nezaposljivosti.
Projekt se bo izvajal v letih 2017-2022.

Dejavnosti projekta so usmerjene v socialno
aktivacijo mladih s PP, da se jih maksimalno
opolnomoči in pripravi za vstop na trg dela.

V ta namen bomo za mlade s PP:
 opravljali diagnostiko močnih in šibkih
področij, delovnih potencialov in interesov;
 nudili pomoč pri oblikovanju osebnega
kariernega načrta in svetovali glede izbire
ustreznega poklica ali programa poklicne
rehabilitacije;
 nudili učenje veščin za samostojno
življenje, iskanje zaposlitve in delo (s
poudarkom na komunikaciji in organizaciji
za delo in življenje) ter drugih
prilagoditvenih spretnosti;
 po potrebi izvajali začasno spremstvo v
srednji šoli, na praksi, na delovnem mestu ter
svetovanje šolam, staršem in delodajalcem
glede prilagoditev okolja za različne skupine
oseb s PP.

Z aktivnostmi projekta SEM
želimo še:
 razširiti mrežo izobraževalnih programov
in usposabljanj za mlade s PP;
 razširiti mrežo delodajalcev, ki
zaposlujejo mlade s PP;
 razširiti mrežo podpornih organizacij za
zaposlovanje mladih s PP;
 osveščati o dodatni vrednosti mladih s PP
za potrebe trga dela.

VEČ O PROJEKTU:

www.tukajsem.si

IZVAJALCI PROJEKTA:

Center za sluh in govor Maribor
Vodja projekta:
mag. Eva Žiberna, univ. dipl. psih.
(eva.ziberna@csgm.si)
Koordinatorica projekta:
Bojana Matić Risteski, univ. dipl. soc. ped.
(bojana.matic-risteski@csgm.si)

OŠ Antona Janše Radovljica
Kontaktna oseba:
Peter Kolman
(peter.kolman@os-antonajanse.si)

Zavod Vitis, Center za izobraževanje,
usposabljanje in rehabilitacijo Ptuj
Kontaktna oseba:
Mateja Krvina, univ. dipl. psih.
(mateja.krvina@zavodvitis.si)

JAVNI RAZPIS za izbor operacij:
»Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi
potrebami v lokalno okolje.« Naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

