
 
 
 

Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne 

more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 
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Include³ – Poti do vključevanja 

Nov projekt Erasmus+ za izboljšanje prehodov iz zaščitenih zaposlitev za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju na redni trg dela: Identifikacija, razširjanje in izvajanje dobre prakse v Evropi 

Univerza za uporabne delavske študije (HdBA) je koordinator projekta. Koordinacijske ekipe projekta - prof. dr. 

Silvia Keller (vodja projekta), prof. dr. Yasemin Körtek in Jenny Schulz, znanstvena asistentka - bodo sodelovale z 

ekipami iz 4 partnerskih ustanov EU in se veselijo sodelovanja v evropski kontekstu. 

8. in 9. novembra 2022 je na Univerzi za uporabne delavske študije (HdBA) v Mannheimu potekal uvodni 

sestanek za nov projekt Inculde³. Kar 15 udeležencev iz Slovenije, Cipra, Belgije, Litve in Nemčije je izmenjalo 

informacije o sistemu delavnic v svojih državah in razpravljalo o 

sistemskih podobnostih in razlikah v partnerskih državah v prvi 

primerjavi. Cilj uvodnega sestanka je bil – poleg spoznavanja 

partnerjev – ustvariti zaupljivo in zanesljivo sodelovanje ter 

razpravljati o vsebini projekta in postopnem doseganju ciljev 

projekta. Prorektorica prof. dr. Anne Müller-Osten je v 

pozdravnem nagovoru pozdravila goste v kampusu v Mannheimu 

in posebej poudarila pomen strokovne izmenjave na evropski 

ravni. 

 

Kaj se skriva za Include³? 

Include³ sprejema poziv Evropske unije za leto 2021 za več raziskav v zaprtih delavnicah za podporo skladnosti s 

cilji vključevanja EU in Združenih narodov. Include³ bo razvil vire in kurikulum z vključujočim in sodelovalnim 

raziskovalnim procesom, da bi ustvaril individualizirane poti za ljudi z motnjami v duševnem razvoju od ciljnega 

poklicnega usposabljanja in splošnega izobraževanja do trajnostne zaposlitve in dostojnega dela. K inkluziji 

prispevamo s krepitvijo povezave med zaščitenim poklicnim izobraževanjem in potrebami trga dela. 

Cilj je personalizirati poklicno izobraževanje tako, da bo tesno prilagojeno potrebam trga dela. Pilotiranje in 

vrednotenje seminarjev bo zagotovilo, da se bo metoda lahko trajnostno uveljavila v različnih evropskih državah. 
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Projekt sofinancira Evropska unija preko programa financiranja Erasmus+ za obdobje treh let (01/09/022-

31/08/2025). Univerza za uporabne delavske študije (HdBA) je vodilna organizacija projekta. Projektna ekipa 

prof. dr. Silvia Keller (vodja projekta), prof. dr. Yasemin Körtek in Jenny Schulz, znanstvena asistentka, se veselijo 

sodelovanja v evropskem kontekstu. 

 

 

Študijski obisk v zaščiteni delavnici Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar: Projektni partnerji in Adrea Lesle (na sredini fotografije), vodja 
oddelka v Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar 

PROJEKTNI KONZORCIJ 

 


