
Kdo ima prednost pri vključevanju  
v projekt PREHOD MLADIH? 

 ● upoštevalo se bo načelo odprtosti za  
vse skupine 

 ● prednost bodo imeli tisti mladi s posebnimi 
potrebami, ki že imajo odločbo o usmeritvi, 
s katero jih lahko delodajalci zaposlijo 
neposredno pri prehodu iz šole

Nacionalni projektni partnerji

URI - Soča
Centerkontura, d. o. o.

CRI Celje, d. o. o.
IP Posočje, d. o. o.

Integra Inštitut
Ozara, d. o. o.

Papilot, zavod, Ljubljana
Racio, d. o. o.

Šentprima
Zavod Jelša

Zavod Ruj, Velenje
Zavod Vitis Ptuj

SIJ ZIP Center, d. o. o.
Želva, d. o. o.

ZIZRS

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

RAZVOJ IN IZVAJANJE PREHODA MLADIH 
S POSEBNIMI POTREBAMI NA TRG DELA

Več informacij
www.prehodmladih.si

E-pošta: maja.zovko-stele@prehodmladih.si,  
tatjana.dolinsek@prehodmladih.si

Koordinator projekta
Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije  

v Republiki Sloveniji – ZIZRS
Linhartova 51, Ljubljana, tel.: 01 280 34 53

www.reha-slo.org



PREHOD MLADIH je 
projekt, katerega cilj je reševanje 
problematike visokega deleža 

nezaposlenih oseb iz ciljne skupine.

V času trajanja projekta, od januarja 2018 do 
decembra 2021, bo 14 partnerjev, izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije, pod vodstvom 
koordinatorja projekta - ZIZRS sodelovalo pri 
lažjem prehodu mladih s posebnimi potrebami 
na trg dela.

Kateri so cilji projekta 
PREHOD MLADIH?

pridobivanje kompetenc oseb iz ciljne skupine in 
njihovo približevanje trgu dela
spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne 
skupine
spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih 
institucijah in staršev oziroma skrbnikov za 
čimprejšnjo aktivacijo oseb iz ciljne skupine 
vzpostavitev enotne zaposlitvene mreže za prehod 
iz šole na trg dela
ozaveščenost in motiviranost delodajalcev za 
zaposlovanje oseb iz ciljne skupine

Ciljna skupina so mladi 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 in 
•	 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in 
ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju, na podlagi 
česar bodo upravičeni do statusa invalida.  
V projekt PREHOD MLADIH je predvidena vključitev 
2100 mladih s posebnimi potrebami.
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Komu je projekt 

PREHOD MLADIH 
namenjen?


