ZAKLJUČNA KONFERENCA mednarodnega projekta ENTRE4ALL
za osebe, ki so vključene v življenje in delo oseb s posebnimi potrebami

Centri za podporo skupnosti - Inovativni program za krepitev podjetniških in ključnih
kompetenc odraslih s posebnimi potrebami

15. SEPTEMBER 2021
med 9. in 13. uro
Namen strokovnega dogodka je ponuditi izobraževalcem odraslih koristna orodja s področja
podjetništva kot podporo pri delu z osebami s posebnimi potrebami ter posredno spodbujanje
podjetniške miselnosti pri odraslih osebah s posebnimi potrebami.
Tudi osebe s posebnimi potrebami si želijo uresničiti svoje sanje. Krepitev kompetenc za
samostojno pot ter sam občutek, da tudi oni zmorejo, pa bistveno pripomore k dvigu kvalitete
njihovega življenja.
Vljudno vabljeni!

PROGRAM:
9.00		

Otvoritev Parade učenja (RIC terasa)

PLENARNI DEL POSVETA:
9.30 – 9.40

Pozdravni nagovor direktorja RIC-a Novo mesto in vodje projekta ter skrbnice
projekta ENTRE4ALL
Gregor Sepaher, RIC Novo mesto,
Marinka Vovk, CPU in
Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS

9.40 – 9.55

Moje sanje, želje, cilji …
Učenci OŠ Milke Šobar Nataša Črnomelj

9.55 – 10.10

Inovativni program za krepitev podjetniških in ključnih kompetenc odraslih s
posebnimi potrebami, Predstavitev rezultatov projekta ENTRE4ALL
Agnieszka Natalia Mravinec, RIC Novo mesto

10.10 – 10.30 Računalniške veščine za opolnomočenje in inkluzijo ranljivih ciljnih skupin
Gregor Sepaher, RIC Novo mesto

10.30 – 11.00 Od ideje do poslovnega načrta – primeri dobrih praks ter uporaba razvitih
orodij v procesu opolnomočenja oseb s posebnimi potrebami
Belinda Lovrenčič, RIC Novo mesto
Jože Pirh, predstavnik uporabnikov zavoda Feniks

11.00 – 11.30 Odmor za kavo in druženje

ZAKLJUČNA KONFERENCA mednarodnega projekta ENTRE4ALL
za osebe, ki so vključene v življenje in delo oseb s posebnimi potrebami

DELAVNICI:
11.30 – 13.00

»Moje sanje lahko postanejo realnost – od želje, ideje do lastnega zaslužka«
Ksenja Lorber, moderatorka, Zavod Cerber
Delavnica je namenjena strokovnjakom, ki se bodo na delavnici podrobneje seznanili z
nastalimi orodji v projektu, jih preizkusili ter dobili vpogled v to, kako jih lahko uporabijo
pri lastnem delu z osebami s posebnimi potrebami. Na delavnici bodo izpostavljene
tiste kompetence, ki so nujno potrebne za zagon lastnega podjetja (od računovodstva,
varnosti na internetu do specifičnih tržnih in socialnih znanj). Ker pa gre za ranljivo

11.30 – 13.00

skupino odraslih, bo poudarek tudi na podpori, ki jim jo lahko nudimo.
»Kje začeti?«
Belinda Lovrenčič, RIC Novo mesto
Delavnica je namenjena osebam s posebnimi potrebami (in njihovim asistentom).
Podlaga za delavnico bodo njihove lastne ideje za podjetništvo, ki jih bodo vodeno
korak za korakom razdelali in dobili vpogled v to, kako jih uresničiti. Preko portala
ENTRE4ALL bodo raziskovali tudi svoje kompetence, potrebne za svet podjetništva, kot
prvi potreben korak za to pot.
Gost: Sašo Luzar

MODERATOR DOGODKA:
Tina Kržišnik, RIC Novo mesto
CILJNA SKUPINA POSVETA:
Strokovni delavci šol, nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki delajo z otroki, mladostniki in
odraslimi s posebnimi potrebami ter vse osebe, ki so vključene v življenje in delo oseb s posebnimi
potrebami.
NAČIN PRIJAVE:
Udeležba je brezplačna, vaša prijava je obvezna. V primeru, da se prijavite in se dogodka ne boste
mogli udeležiti, nam vašo spremembo sporočite na e-naslov: tina.krzisnik@ric-nm.si
Prijavite se na spletnem prijavnem obrazcu TUKAJ. Zadnji rok za vašo prijavo je 10. 9. 2021.
LOKACIJA IZVEDBE
RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, tina.krzisnik@ric-nm.si
OZADJE DOGODKA:
Dogodek je organiziran pod okriljem projekta ENTRE4ALL ter Parade učenja.
ENTRE4ALL (Centri za podporo skupnosti: inovativni program za krepitev podjetniških in ključnih kompetenc odraslih s posebnimi
potrebami) – Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva. Namen projekta je prispevati k prizadevanjem držav članic, da izboljšamo
situacijo na področju vključevanja odraslih oseb s posebnimi potrebami in invalidov v izobraževanje ter na trg dela. V projektu
želimo opremiti to zapostavljeno skupino odraslih z digitalnimi, socialnimi ter podjetniškimi spretnostmi, ki jim bodo odprle nove
poti in možnosti v skupnosti, v kateri živijo. Preko tega želimo omogočiti predvsem socialno vključenost in podporo posameznikom
pri pridobivanju in razvijanju osnovnih znanj ter ključnih kompetenc. Podjetniške ter ključne kompetence so bistvenega pomena
za socialno kohezijo in lahko pomagajo zagotoviti delovna mesta ter omogočiti ljudem, da izpolnijo svoj potencial. V letu 2020
smo v projektu dokončali ogrodje kompetenc socialnega podjetništva, v katerem smo opredelili splošne ter specifične module.
Splošni moduli so namenjeni seznanjanju ciljne skupine s področjem socialnega podjetništva ter pridobivanja socialnih, finančnih
in IKT veščin, specifični pa ponazarjajo primere dobrih praks na določenem področju socialnega podjetništva. Razvili smo tudi
izobraževalno gradivo za vse splošne module ter izdelali video gradiva za izbirne module, ki služilo kot izobraževalno video gradivo
s ponazoritvijo primerov dobrih praks (vodič, kako korak za korakom do samostojne poti – od prepoznavanje priložnosti v okolju,
zakonodajnih možnosti, potrebnih specifičnih kompetenc do podjetniškega načrta). Gradivo bo dostopno v e-obliki ter podprto s
sistemom digitalnih značk, preko katerega bo zagotovljeno vrednotenje pridobljenih znanj in kompetenc.
Več na: https://www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/

