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Kampanja DUO-Day 

Duo day je kampanja, ki skuša dvigniti ozaveščenost lokalnih oblasti, zaposlenih, itd. glede 

zaposlovanja, saj je organizacija GTB ugotovila, da delovni invalidi še vedno nimajo enakih 

zaposlitvenih možnosti.  

Namen iniciative je pomagati delodajalcem, da bodo prepoznali spretnosti, predanost in zmožnosti 

iskalcev zaposlitve z delovno omejitvijo. Iskalci zaposlitve pa bodo dobili priložnost, da pokažejo 

svoje talente in da preizkusijo svojo predstavo o določenem delu tudi v realnosti. 

 

Svetovalcem zaposlitve bo tako omogočen boljši vpogled v potrebe zaposlenih v določenem podjetju 

in tako bodo v bodoče lažje ciljno usmerjali ustrezne profile. Hkrati bodo na ta način dobili priložnost 

obveščati podjetja o raznolikih možnostih podpore. 

Duo day hkrati predstavlja nekakšen “dan D” za iskalce zaposlitve, ki imajo zaradi slabega zdravja ali 

drugih omejitev več težav pri iskanju zaposlitve. Podjetja, socialne profitne organizacije, vlade in 

lokalne skupnosti bodo za en dan odprle svoja vrata in takrat bodo imeli iskalci zaposlitve priložnost 

delati skupaj z zaposlenimi. 

Kampanja Duo day daje podjetjem možnost pripravništva za iskalce zaposlitve z delovnimi 

omejitvami. Zahvaljujoč uspehu zadnjih petih kampanj je bil dogodek v letu 2015 izveden po celotni 

državi. Partnerji po vsej državi so tematiko s sloganom “delati z osebo z delovno omejitvijo in hkrati 

kot oseba z delovno omejitvijo” umestili na zemljevid Belgije. 

Ljudje z delovnimi omejitvami morajo imeti več priložnosti, da prepričajo delodajalca o svojih 

zmožnostih. Pogosto podjetja sploh niso seznanjena z možnostmi podpore, ki so iskalcem zaposlitve 

na voljo pri iskanju dela. Ravno iz tega razloga je GTB oblikoval kampanjo Duo day. 
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Pobuda ima dva glavna cilja, in sicer seznaniti delodajalce s spretnostmi, predanostjo in zmožnostmi 

oseb z delovnimi omejitvami ter ponuditi iskalcem zaposlitve možnost, da se seznanijo s specifičnim 

delovnim okoljem in na ta način preverijo svojo predstavo tudi v praksi. 

V letu 2015 je bilo v kampanjo vključenih 504 podjetij  in 651 „duo-parov“. Duo day je v Belgiji na 

voljo vsem vrstam podjetij. 

  

 

 

Kontaktne informacije pobudnika 

Ime:  GTB  

Pravni status:  nepridobitna organizacija 

Sedež družbe: 

 Naslov: Kongostraat 7 

 Poštna številka:  9000    Mesto: Ghent 

Telefon: 0032 9 248 53 77 

E-mail: info@gtb-vlaanderen.be 

 http://www.gtb-vlaanderen.be 

www.duoday.be 
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