
Zakaj se vključiti v projekt PREHOD MLADIH?

Ker mladim s posebnimi potrebami pomagamo:
 ● pri spoznavanju samega sebe in svojih interesov, 

lastnosti in poklicnih ciljev,
 ● pri pridobivanju informacij o šolah, poklicih in trgu 

dela,
 ● pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju in 

poklicni poti ter
 ● pri drugih vprašanjih, pomembnih za lažji prehod 

na trg dela.

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
E-pošta: tatjana.dolinsek@prehodmladih.si

maja.zovko-stele@prehodmladih.si 
mojca.arh@prehodmladih.si

www.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 mladih s posebnimi 
potrebami.

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

Namen projekta 
PREHOD MLADIH je:

vplivati na večjo socialno vključenost 
mladih s posebnimi potrebami,

oblikovati podporno okolje, ki bo 
vmesnik med šolo in trgom dela in

motivirati delodajalce za zaposlovanje 
mladih s posebnimi potrebami. 

V projekt PREHOD MLADIH je predvidena vključitev 
2100 mladih s posebnimi potrebami.

Projekt je namenjen mladim 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.
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Komu je projekt 

PREHOD MLADIH 
namenjen?


