
PREHOD MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI NA TRG DELA 
 
Namen projekta PREHOD MLADIH je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami 
vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in prispevati k oblikovanju 
enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne 
skupine na trg dela.  

Ključni cilji projekta PREHOD MLADIH so: 

• pridobivanje mankajočih kompetenc mladih s posebnimi potrebami, s katerimi se bodo 
seznanili s pravicami in možnostmi, ki jih imajo na trgu dela; 

• preprečevanje socialne izolacije in življenja na obrobju družbe prihajajočih generacij mladih s 
posebnimi potrebami, 

• spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah in staršev oz. skrbnikov za 
čimprejšnjo aktivacijo mladih s posebnimi potrebami, 

• vzpostavljanje enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščanje in 
motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami. 

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki imajo:  

• motnje v duševnem razvoju, 
• slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije, 
• gluhoto in naglušnost, 
• govorno-jezikovne motnje, 
• gibalno oviranost, 
• dolgotrajno bolezen, 
• avtistične motnje ter 
• čustvene in vedenjske motnje   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.  

Kdo ima prednost pri vključevanju? 

• 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 neposredno pri prehodu iz šole zaposlijo kot osebe s statusom 
invalida in ki jih lahko delodajalec uveljavlja v okviru kvote ter zanje uveljavlja subvencijo 
sorazmernega deleža plače, oprostitev plačila prispevka za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje, uveljavljal sredstva za nakup materiala in opreme, ki so namenjena prilagoditvi 
delovnega mesta in sredstva namenjena strokovnemu spremljanju invalidov na delovnem 
mestu.  

Več informacij vam je na voljo na številki 064/264-620, v pisarni stavbe Gores-a, na Prešernovi 8 v 
Velenju (1. nadstropje) in na spletni strani www.prehodmladih.si. 

 

http://www.prehodmladih.si/

