
PARTNERJI

DRUŽABNA OMREŽJA

https://www.facebook.com/entre4all/

https://www.instagram.com/entre4all/

Podpora Evropske komisije za pripravo 
te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, 
ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija 
ne more biti odgovorna za kakršno koli 
uporabo informacij, ki jih vsebuje. https://entre4all.eu/

Entre4all je Erasmus+ projekt

Namen je izdelava 
orodij in gradiv za usposabljanje, 

ki bodo osebam s 
posebnimi potrebami 

omogočila pridobitev podjetniških 
in digitalnih veščin ter 
vzpostavitev lastnega 

družbeno odgovornega podjetja 
(zavodi, zadruge, soc.podjetja).
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Osebe s posebnimi potrebami se
pogosto soočajo z velikimi izzivi 
na trgu dela. Ta projekt temelji na 
dejstvu, da se stopnja samozaposlitve 
med osebami s posebnimi potrebami
povečuje. Zakaj? Osebe z posebnimi 
potrebami si prizadevajo, da bi postale
bolj neodvisne, izboljšale ravnovesje 
med poklicnim in zasebnim življenjem 
ter vstopile s svojim znanjem in 
veščinami na trg dela.

Entre4all razvija gradivo za usposabljanje 
in pripomoček TOOL, s katerim lahko 
osebe s posebnimi potrebami pridobijo
podjetniške in digitalne veščine ter 
odprejo svoje družbeno odgovorno 
podjetje.

Glavna ciljna skupina projekta so mlade 
odrasle osebe s posebnimi potrebami, 
pa tudi vzgojitelji in trenerji odraslih, 
socialni delavci in negovalci ter drugi 
strokovnjaki kot posredne ciljne skupine.

Indeks socialnega podjetništva
Partnerji ustvarijo zemljevid 
pobud za družbeno odgovorno 
podjetništvo in izvedejo anketo, 
da ocenijo potrebe trenerjev in 
oseb s posebnimi potrebami
glede usposabljanja v 
družbeno odgovornem
podjetništvu.

Entre4all paket
Paket bo vseboval materiale 
in vire za vzgojitelje odraslih, 
ki jim bodo omogočili 
usposabljanje iz družbeno 
odgovornega podjetništva
za osebe s posebnimi potrebami.

Spletni portal Entre4all in 
mobilna aplikacija
Izdelan bo spletni portal, na 
katerem bodo gradiva za tečaje. 
Značke bo mogoče 
prejeti po dokončanju modulov 
in spletnega obrazca za razpravo.

Entre4all komplet orodij
Kompleti orodij ponujajo 
smernice za ustanovitev 
centrov skupnosti Entre4all, 
kjer se bodo izvajali tečaji o 
družbeno odgovornem 
podjetništvu za osebe s 
posebnimi potrebami in razvijala 
sodelovanja s strateškimi 
partnerskimi organizacijami.

Nacionalna Pobuda Entre4all 
Nacionalna pobuda Entre4all je 
sestavljena iz kampanje za 
spodbujanje družbeno 
odgovornega podjetništva 
med osebami s posebnimi 
potrebami ter dolgoročnega 
razvoja in prenosljivosti centrov 
skupnosti Entre4all.

vsebuje 5 delovnih sklopov:




