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European Outplacement Framework (EOF)

Ciljna skupina:

 Brezposleni – težje zaposljivi, iskalci prve zaposlitve, z 

nizko izobrazbo oz. kvalifikacijo, invalidi

 Tutorji, mentorji, izobraževalne organizacije, zavodi za 

zaposlovanje, podjetja in druge institucije, ki se ukvarjajo 

z usposabljanjem brezposelnih
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European Outplacement Framework (EOF)

Outplacement

Je proces podpore osebam za vključitev na trg dela.

Ta proces vključuje: udeležence usposabljanja, izobraževalne 

in druge organizacije usposabljanja, in trg dela (podjetja)

z namenom 

kreirati nova delovna okolja (vključno z novimi delovnimi 

mesti oz. novim pristopom ter možnostmi za delo)
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European Outplacement Framework (EOF)

Outplacement

Znotraj tega procesa se izvajajo dve vrsti storitev podpore:

udeležencem usposabljanja – razvoj poklicne kariere, 

karierno svetovanje in evalvacija, pridobivanje “mehkih veščin”, 

bodoče karierne opcije, holističen in individualen pristop

 podporna orodja podjetjem za pomoč udeležencem v 

delovnem okolju in drugih okoliščinah
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European Outplacement Framework (EOF)

Aktivnosti projekta ( 9WP):

 Projektni management

 Evalvacija

 Razširjanje (Dissemination)

 Izkoriščanje (Exploitation)

 Analiza modelov dobre prakse

 Implementacija 

 Razvoj

 Pilotni seminarji

 Adaptacija in modifikacija
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European Outplacement Framework (EOF)

Rezultati projekta:

 Katalog najboljših praks s podpornimi orodji EOF

 Evropski “OUTPLACEMENT” metodološki priročnik

 Pilotni seminar za “OUTPLACEMENT” za tutorje in mentorje

 Kriteriji za implementacijo pri testiranju orodij EOF

 Strategija razširjanja

 Plan izkoriščanja

 Spletna stran projekta EOF

 Evalvacija



Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013

Usposabljanje ključnih oseb v MSP za uspešno gospodarsko 

sodelovanje in integracijo invalidov in oseb z omejitvami na trg dela 

TrainProCoop

Koordinator projekta: BBRZ Avstrija

Partnerja: 

- URI – Soča

- Ozara d.o.o. 

Trajanje: avg.2009 – jan.2011

http://www.ir-rs.si/


Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013

Usposabljanje ključnih oseb v MSP za uspešno gospodarsko 

sodelovanje in integracijo invalidov in oseb z omejitvami na trg dela 

TrainProCoop

Izhodišča:

Mala in srednja podjetja v Sloveniji in Avstriji :

 nimajo ustrezne podpore pri integraciji invalidov/oseb z 

omejitvami pri zaposlovanju

 nimajo dovolj informacij o programih izobraževanja in 

usposabljanja ter programih strokovne pomoči

 nimajo dovolj informacij o sofinanciranju zaposlovanja teh 

ciljnih skupin

http://www.ir-rs.si/


Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013

Usposabljanje ključnih oseb v MSP za uspešno gospodarsko 

sodelovanje in integracijo invalidov in oseb z omejitvami na trg dela 

TrainProCoop

Ciljna skupina: ključne osebe v  malih in srednjih podjetjih, 

ki delajo z invalidi/osebami z omejitvami pri zaposlovanju

Cilji projekta:

Ciljni skupini zagotoviti ponudbo in dostop do kvalitetnih 

programov usposabljanja za boljšo integracijo 

invalidov/oseb z omejitvami pri zaposlovanju

Razvoj podpornih storitev in pilotnega programa 

usposabljanja ciljne skupine

http://www.ir-rs.si/


Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013

Usposabljanje ključnih oseb v MSP za uspešno gospodarsko 

sodelovanje in integracijo invalidov in oseb z omejitvami na trg dela 

TrainProCoop

Koristniki rezultatov:

 MSP, ki že zaposlujejo oz. nameravajo zaposlovati invalide/osebe 

z omejitvami pri zaposlovanju

 Ključne osebe v MSP, ki delajo z invalid/osebami z omejitvami pri 

zaposlovanju

 invalidi/osebe z omejitvami pri zaposlovanju

 Strokovne osebe v organizacijah odgovornih za integracijo 

invalidov/oseb z omejitvami pri zaposlovanju

 Drugi koristniki (zbornice, Sklad RS za spodbujanje zaposlovanje 

invalidov, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije)

http://www.ir-rs.si/


Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013

Usposabljanje ključnih oseb v MSP za uspešno gospodarsko 

sodelovanje in integracijo invalidov in oseb z omejitvami na trg dela 

TrainProCoop

Rezultati:

 identifikacija primerov dobre prakse 

 primerjalna analiza potreb MSP na področju ravnanja in zaposlovanja

invalidov/oseb z omejitvami

 program usposabljanja za ključne osebe v MSP

 svetovanje ključnim osebam in mentorjem v MSP

 strokovne ekskurzije v podjetja

 smernice v obliki brošure za konkretno delo ključnih oseb v MSP

 zaključna konferenca 

 vzpostavitev mreže podjetij 

http://www.ir-rs.si/


Leonardo da Vinci PARTNERSTVO

Razvoj kompetenc ključnih oseb za boljšo integracijo in zaposljivost 

invalidov in drugih ranljivih skupin na Evropski trg dela

DCKeyTrain

Koordinator: 

URI – Soča

Partnerji:

Vocational Rehabilitation Consultants Ltd., Velika Britanija

Schulungszentrum Fohnsdorf, Avstrija

TAGES  Industry and Information Techology Research Development

Implementation, Turčija

Trajanje: avg 2009 – julij 2011
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PARTNERSTVO

DCKeyTrain

Ciljna skupina:

 Invalidi in dolgotrajno brezposelni

 Mala in srednja podjetja (delodajalci) 

 institucije, ki nudijo podporo pri zaposlovanju 

(koncesionarji zaposlitvene rehabilitacije, zavod za 

zaposlovanje, izobraževalni centri itd.)
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PARTNERSTVO

DCKeyTrain

Cilji projekta:

 Razvoj podpornih orodij za MSP in institucije za boljšo 

integracijo invalidov in drugih ranljivih skupin

 Izmenjava ekspertiz projektnih partnerjev

 Prepoznavanje obstoječih kvalifikacij in kompetenc pri 

partnerjih in razširjanje le-teh

 Razvoj ustreznega programa usposabljanja in podporne 

programe v pomoč podjetjem in institucij

 Ustanovitev konzorcija 4 evropskih držav



Grundvig Učna partnerstva

GEPP Grundtvig Economic Participation Platform

7 partnerjev: v iz Avstrije, Slovenije, Nemčije, Češke, Poljske, 

Italije in Velike Britanije

Koordinator: Karriere Club, Avstrija

Trajanje: avg 2009 – julij 2011



Grundvig Učna partnerstva

GEPP Grundtvig Economic Participation Platform

Izhodišče:

- Projekt je usmerjen v podporo ranljivim skupinam, da bi 

pridobili in obdržali zaposlitev

-V  Evropi je bilo razvitih veliko ekspertiz, praks, metodologij, 

smernic, poklicnih usposabljanj in podpornih orodij na 

področju izobraževanja in usposabljanja odraslih



Grundvig Učna partnerstva

GEPP Grundtvig Economic Participation Platform

Ciljna skupina:

brezposleni nad 50 let, invalidi, osebe s težavami v  

duševnem zdravju in druge ranljivi skupine



Grundvig Učna partnerstva

GEPP Grundtvig Economic Participation Platform

Cilji:

 izmenjava obstoječih primerov dobrih praks in izkušenj na 

področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter 

ekonomske integracije

 kreirati interaktivno spletno stran za diskusijo in 

izmenjavo dobrih praks

 vzpostaviti on-line svetovanje pri vseh partnerjih

 kreiranje "European Journal of Vocational rehabilitation"
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ACTrain - Accessible web based and interactive video supported

skills transfer

Koordinator: OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

Partnerji: 5 partnerjev - iz Slovenije, Italije, Avstrije in Grčije

(URI-Soča, Aeris3 d.o.o.,Fondazione Istituto dei Sordi di Torino, Zentrum für 

Gebärdensprache and Hörbehindertenkommunikation, Hellenic Regional 

Development Center)

Trajanje: jan 2010 - dec 2012
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ACTrain - Accessible web based and interactive video supported

skills transfer

Ciljna skupina:

 gluhi

 naglušni

 slepi in 

 slabovidni
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ACTrain - Accessible web based and interactive video supported

skills transfer

Namen projekta:

 ciljni skupini zagotoviti enak dostop do izobraževanja in 

usposabljanja s pomočjo IKT 

 posodobitev in prilagoditev obstoječih učnih metod, gradiv in 

pristopov

 priprava podlag za (ne) formalni status inovativnega orodja, kot 

enega ključnih IKT orodij za integracijo oseb s posebnimi 

potrebami v običajne sisteme izobraževanja in usposabljanja
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ACTrain - Accessible web based and interactive video supported

skills transfer

Rezultati projekta:

 izdelava inovativnega e-gradiva za usposabljanje in razvoj 

spretnosti, ki temelji na uporabi video podprtega snemalnega in 

posredovalnega sistema in običajnih učnih IKT orodij

 ocenjevanje uporabnosti IKT orodja v procesu zaposlitvene 

rehabilitacije in delovnem okolju

 kreiranje učne spletne strani

 izdelava priročnika za uporabo IKT orodja



Hvala za vašo pozornost !


