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TIME@Net 

Mednarodna mreža za spodbujanje inovativnih modelov 
v izobraževanju, učenju in vključevanju na trg dela 

 
Obdobno glasilo je del diseminacijskih 

aktivnosti za promocijo namena, ciljev in 

rezultatov projekta TIME@Net.  
 

Tretje mednarodno srečanje partnerjev v 

Valenciji (Španija)  
 

17 – 18 Decembra je potekalo tretje 

mednarodno srečanje partnerjev v Valencii v 

Španiji. Na srečanju se je govorilo o ključnih 

mejnikih in sprejelo se je pomembne odločitve o 

nadaljnjih projektnih aktivnostih. Vsak partner je 

poročal o svojem delu, rezultatih, pripravljenih 

gradivih in o nadaljnjih aktivnostih. 

 

Še posebej: 

 Dokončanje Time@Net priročnika 

 Predstavitev in diskusija o dveh primerih 

dobre prakse iz Španije 

 Organizacija pilotne izvedbe 

 

Time@Net Priročnik je priročnik za razvoj 

kompetenc strokovnjakov, da delujejo kot 

svetovalci za razvoj, promocijo in izvedbo 

učinkovitih poti do delovne vključenosti za mlade 

z motnjami v duševnem razvoju, ki vključujejo 

tudi podjetja že v samem začetku procesa.  

 

Priročnik, katerega pripravo koordinira 

španski partner IVAS v sodelovanju s partnerji iz 

Slovenije, Danske, Portugalske, Bolgarije in Italije, 

prikazuje razvojno delo na evropski ravni za 

pripravo »Time@Net modela«, ki bi moral biti 

prenosljiv in ponovljiv v 

različnih situacijah za usposabljanje 

strokovnjakov vpetih v področje vključenosti, da 

razvijejo inovativne projekte za mlade z motnjami 

v duševnem razvoju.  
 

 

 

Tretje mednarodno srečanje v Valencii 

 

Priročnik bo na voljo v tiskani obliki ter tudi 

dosegljiv na spletni strani projekta 

www.timenet.eu v 9 jezikih (v angleščini in jezikih 

partnerjev).  

 
 

Med srečanjem smo imeli priložnost 

spoznati predstavnike Fundación Espurna in 

Bonagent, organizaciji, ki delata z družinami in 

podjetji že v samem začetku poti do delovne 

vključenosti. Slišali smo tudi zgodbe o uspehu, 

oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki so uspeli 

s pomočjo aktivnosti teh dveh organizacij. 

http://www.timenet.eu/
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Tretje mednarodno srečanje v Valencii 

 

 

Time@Net Pilotna izvedba usposabljanja  

 

Od 4. – 8. Aprila bo slovenski partner RIC 

Novo mesto izvedel Time@Net pilotno izvedbo 

usposabljanja v Novem mestu, usposabljanje je 

namenjeno 12 strokovnjakom, ki delajo na poteh 

delovne vključenosti za mlade z motnjami v 

duševnem razvoju. Usposabljanje bo izvedeno v 

skladu s Time@Net priročnikom, glavni cilj pa je 

izboljšanje strokovnosti in strateških kompetenc 

za uspešno implementacijo poti za delovno 

vključenost z vključitvijo podjetij že v samem 

začetku procesa. 

 

 

 

 

 

Kaj se obeta: 
 

 Pilotna izvedba usposabljanja v Sloveniji (4. Do 

8. Aprila 2016). 
 

 Glasilo št. 4 bo predvidoma izšlo na koncu 

septembra 2016, po srečanju partnerjev in 

po zaključni konferenci v Italiji, glavna 

vsebina pa bo namenjena rezultatom 

projekta 

 

 

Več podrobnosti in ostale novosti obiščite 

spletno stran projekta www.timenet.eu.  

 

5. januarja je zaradi srčnega infarkta 

prezgodaj umrl Antonio Palagini, psiholog in 

raziskovalec na projektu Time@Net. Z 

organizacijo Astir je sodeloval v mnogih projektih 

in raziskavah na področjih sociologije in 

izobraževanja, tudi na ravni EU. Bil je ustvarjalec 

in glavni um projekta Time@Net v katerega je 

močno verjel in prispeval k njegovi uresničitvi.  
 

Njegova smrt je za projektno ekipo 

Time@Net velika  izguba, tako osebno kot 

poklicno. Antonio, hvala za vse. 

 

http://www.timenet.eu/
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Koordinator projekta: 

 

Consorzio Astir 

Naslov, poštna št., mesto: via Nazario Sauro 11, 59100, Prato, Italy 

telefon: +3 905 744 471 200 

spletna stran: www.astir.it 

e-pošta: francescabracali@astir.it 

 
Partnerji: 

 

 

IVAS Instituto Valenciano de Acción Social 

Valencia, Spain 

spletna stran: www.ivas.es  

 

RIC Razvojno izobraževalni cener Novo mesto 

Novo Mesto, Slovenia 

spletna stran: www.ric-nm.si  

 

APCC Associação de Paralisia Cerebral de 

Coimbra  

Coimbra, Portugal 

spletna stran: www.apc-coimbra.org.pt  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sosu Aarhus - og Sundhedsskole  

Aarhus, Denmark 

spletna stran: www.sosuaarhus.dk  

 

Fondatsia Prevention for Health   

Blagoevgrad, Bulgaria 

spletna stran: www.profilaktikazazdrave.com  

 

Asociatia ProImpact 21 

Timisoara, Romania 

spletna stran: www.proimpact21.ro  

 

Pistes - Solidaires 

Pau, France 

spletna stran: www.pistes-solidaires.fr 
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