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Name – good practice: 
Podari delovno izkušnjo 
 
Organisation 
Društvo prijateljev mladine Koroške  
 
Description 
 

Namen projekta Podari delovno izkušnjo je razbijati 
tabuje o zaposljivosti oseb s posebnimi potrebami, ki si 
želijo enakovredne vključenosti v trg zaposlovanja, 
vendar imajo malo ali skoraj nič možnosti, da bi to 
dokazali. Projekt osebam s posebnimi potrebami 
omogoča pridobiti delovno izkušnjo vsaj za en dan in s 
tem dokazati, da so tudi te osebe zaposljive in lahko 
prispevajo k organizaciji. Na ta način se izboljšuje  

razpoložljivost, dostopnost in pestrost možnosti za kakovostno zaposlitev oseb s 
posebnimi potrebami. Dosega se večja družbena odgovornost, povezanost med 
državljani, pripravljenost za prostovoljno pomoč in aktivnosti za skupno dobro. 
 
Sodelujejo:  
• mladi s posebnimi potrebami od 16. leta starosti in brezposelne odrasle osebe s 

posebnimi potrebami, ki si želijo pridobiti delovno izkušnjo za en dan, 
• delodajalci, ki želijo tem osebam omogočiti, da bodo lahko pridobili delovno izkušnjo 

za en dan ravno v njihovi organizaciji ter  
• donatorji, ki z denarnim prispevkom pomagajo k lažji uresničitvi projekta s kritjem 

stroškov za organizacijo prevoza in druge stroške povezane z iskalci delovne izkušnje. 
 
Objective/target: 
Delovna in socialna integracija mladih in odraslih s posebnimi potrebami, zmanjševanje 
tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti brezposelnih (težje zaposljivih). 
 
Terms and definitions: 
Osebe s posebnimi potrebami, delovne izkušnje, socialna vključenost  
 
Field of application: 
 
 
Method/operation procedure:  
 
V projekt Podari delovno izkušnjo so vključeni iskalci delovne izkušnje s posebnimi 
potrebami s področja cele Slovenije, ki imajo veliko željo delati, vendar zelo malo ali nič 
možnosti pridobivanja delovnih izkušenj. Spadajo v kategorijo težje zaposljivih oseb, ki 
so praviloma nezaposljive ali pa so pogosto žrtve izkoriščanja delodajalcev, saj ne 
poznajo svojih pravic v procesu dela. Z vključitvijo v konkretno delovno okolje za vsaj en 
dan pa lahko osebe s posebnimi potrebami pokažejo, da zmorejo opravljati dela in 
prispevati v organizaciji, ter jih hkrati tudi ozavestiti o njihovih pravicah. 
  
Podjetja širom Slovenije so povabljena k sodelovanju, da kot delodajalci podarijo  
delovno izkušnjo osebam s posebnimi potrebami. Tako jim omogočijo, da v podjetju 
preživijo konkreten delovni dan, da spoznavajo sam delovni proces in svoje zmožnosti ter 
ovire pri tem, da bi bili uspešni na delovnem mestu. Delodajalci z vključitvijo osebe s 
posebnimi potrebami spodbujajo kreativno in inovativno razmišljanje ter spoznavajo kako 
oseba s posebnimi potrebami lahko obogati delovno okolje in pozitivno spreminja delovno 
klimo in kulturo podjetja.  
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V enem letu delovanja projekta je 254 iskalcev delovne izkušnje opravilo 6542 ur dela pri 
različnih delodajalcih od zasebnih podjetij do javnih ustanov, društev in organizacij ob 
podpori 11 donatorjev. 

 
Related documents/websites: 
Več o projektu na:  
http://www.podaridelovnoizkusnjo.si/  
 
http://radioprvi.rtvslo.si/podari_delovno_izkusnjo/  


