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Visually Impaired and Blind Persons Skills 
Laboratory 

 
OBRAVNAVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB ZAHTEVA POSEBNA ZNANJA 

IN VEŠČINE ZA UČINKOVITO ZNANJE IN PRENOS ZNANJA, REHABILITACIJO 

METODE IN INTEGRIRANI SISTEM ZA PODPORO V PROCESU PREHODA NA 

TRGU DELA 
 
NAMEN PROJEKTA 

Namen projekta je vzpostavitev posebnega oddelka znotraj organizacijske 
strukture vodilnega partnerja, ki bo ponudil celovito podporo svetovanja, 
izobraževanja, motivacije in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb, pri 
čemer bodo upoštevane vse življenjske situacije svojih usposabljancev. 

 
 
CILJI PROJEKTA  

Cilj projekta je prilagoditev in nadaljnji razvoj obstoječih konceptov, s katerimi 
se želi zagotoviti, da se za ciljno skupino pripravi programe usposabljanja 
prilagojene njihovim individualnim potrebam in zmožnostim, da se jim 
omogoči aktivno sodelovanje v družbi, poveča realne možnosti na trgu dela in 
poveča ozaveščenost delodajalcev, z namenom večjega zaposlovanja slepih in 
slabovidnih oseb. 

 
 
DELOVNI PAKETI (WORK PACKAGES) 

WP1 Upravljanje in vrednotenje 

WP2 
Analiza trenutnega stanja metod poklicnega usposabljanja za slepe 
in slabovidne osebe in njihove stopnje / področja zaposlovanja v 
nacionalnih okoljih 

WP3 Študija opisov delovnih mest in možnosti za delo slepih in 
slabovidnih v izbranem obrtnem / umetnostnem sektorju 
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WP4 
Identifikacija in prenos metod za razvoj "spretnostnega laboratorija" 
v nacionalnem okviru, priprava programa za mentorje in 
usposabljanja za slepe in slabovidne 

WP5 
Pilotno izvajanje seminarjev za vodje usposabljanja in izobraževanja 
za slepe in slabovidne na izbranem področju (tradicionalne) obrti in 
umetnosti 

WP6 Vidljivost projekta in razširjanje projektnih rezultatov 

 
 
PARTNERJI 

 

SLOVENIJA 
Zavod za slepo in slabovidno mladino 
Ljubljana (Koordinator) 

 

ITALIJA 
Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi 
Regionalni inštitut za slepe Rittmeyer 

 

AVSTRIJA 
Sozial Innovatives Netz – Dr. Pretis 
Socialno inovativna mreža 

 

SLOVENIJA 
Center Republike Slovenije za poklicno 
izobraževanje 

 


