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Sporočilo za javnost 
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO! 

 
 

 

RIC Novo mesto uspešno zastavil aktivnosti v projektu TIME@Net 

 

RIC Novo mesto sodeluje kot partner v projektu TIME@Net , katerega cilj je spodbujanje 

socialne in delovne vključenosti, aktivnega državljanstva in vključevanja v vseživljenjsko 

učenje mladih z motnjami v duševnem razvoju.  

Vodja projekta je italijanska organizacija Astir. Pri projektu sodeluje 7 partnerjev, in sicer iz 

Italije, Španije, Portugalske, Bolgarije, Francije, Danske in Romunije. Konzorcij vključuje 

javne in zasebne institucije s področij izobraževanja, sociale in raziskav. 

Cilj je razviti nov model in inovativne prakse za vključenost mladih z motnjami v duševnem 

razvoju v življenje in delo, pri čemer je poudarek na povezovanju s podjetji že od samega 

začetka. 

 

Glavni rezultati projekta bodo: 

 raziskava stanja na nacionalni in EU ravni o vključevanju mladih z motnjami v duševnem 

razvoju, 

 izdelan priročnik in model za razvoj kompetenc strokovnega osebja, ki se ukvarja z 

mladimi z ovirami v duševnem razvoju,  

 izvedba pilotnega usposabljanja osebja, ki se neposredno srečujejo z mladimi z motnjami 

v duševnem razvoju, 

 izdelan plan vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v tesnem sodelovanju 

izobraževalnih organizacij s trgom dela, 

 oblikovana EU platforma za medsebojno izmenjavo informacij, spodbujanje inovacij in 

izmenjavo najboljših praks na področju projekta. 

Predvidene dolgoročne koristi projekta so poleg boljše poznavanje tematike na EU ravni 

med partnerskimi državami in večje povezanosti organizacij, ki se ukvarjajo z osebami z 

motnjami v duševnem razvoju, tudi neposredne koristi za mlade z motnjami v duševnem 

razvoju, in sicer:  povečanje  možnosti za zaposlitev in možnost vključenosti ter izboljšanje 

kakovosti njihovega življenja ter spodbujanje aktivnega državljanstva. 

Trenutno je projekt še v začetni fazi, in sicer izdelavi mednarodne raziskave stanja na tem 

področju, na čemer bodo temeljile vse nadaljnje aktivnosti projekta.  

 

RIC Novo mesto je izvedel raziskavo s pomočjo sodelovanja strokovnih  partnerjev, 

organizacij, ki se ukvarjajo z omenjeno ciljno skupino in s pomočjo nekaterih podjetij.   

Projekt smo predstavili partnerski mreži Svetovalnega središča Novo mesto in tujim 

strokovnjakom v okviru mobilnosti Academia ter izvedli dve delavnici s predstavitvijo  
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projekta, eno za uporabnike Želve ter pred kratkim še drugo za varovance VDC Novo mesto, 

s katerimi smo zastavili konkretne nadaljnje aktivnosti.  

 

Mednarodna spletna stran projekta je že javno dostopna na spletnem naslovu 

http://www.timenet.eu/. Na tej strani bodo objavljene tekoče novice o poteku projekta ter 

vsi rezultati projekta. 

 

Projekt traja od 30. 9. 2014 do 1. 10. 2016 in ga sofinancira EU znotraj programa Erasmus + 

(K2). 
 
 
DODATNE INFORMACIJE:  
 
Tina Strnad 
E-naslov: tina.strnad@ric-nm.si 
Telefon: 07 393 45 52 
GSM: 031 701 191 
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