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Zaključna konferenca projekta Prehod mladih 
PREHOD MLADIH – stičišče sistemov in zakonodaje 

  

Zaključna konferenca projekta Prehod mladih je potekala v sredo, 25. maja, od 9. do 12.30 v 

prostorih Hiše Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, in za zainteresirane udeležence 

tudi po spletu. 

Izjemno smo veseli zelo visoke udeležbe. V živo se je naše konference udeležilo skoraj 70, prek 

spleta pa več kot 80 udeležencev. Izpolnjeni ocenjevalni vprašalniki kažejo, da je konferenca v 

celoti izpolnila pričakovanja udeležencev in da so bili z njeno izvedbo, organizacijo in vsebino 

več kot zadovoljni.  

Zelo smo bili počaščeni, da sta uvodni nagovor poleg vodje projekta, gospoda Karla 

Destovnika, prispevali še direktorica direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, mag. Andrejka Znoj, ter ministrica za izobraževanje, 

znanost in šport, dr. Simona Kustec.  

Udeleženci konference so prihajali iz različnih okolij. Tako se lahko pohvalimo z visoko 

udeležbo različnih vzgojno-izobraževalnih ustanov, predstavnikov MDDZS, Zavoda RS za 

zaposlovanje, Zavoda RS za šolstvo in centrov za socialno delo. Prav tako so bili prisotni tudi 

predstavniki različnih invalidskih, nevladnih in drugih organizacij, kar kaže na veliko 

zanimanje za tovrstno tematiko v različnih strokovnih krogih.  

Uvodno predavanje je imela dr. Aleksandra Tabaj, vodja Razvojnega centra za zaposlitveno 

rehabilitacijo na URI Soča. Predstavila je področje prehoda mladih s posebnimi potrebami iz 

šole na trg dela v Evropski uniji in tudi začetke razvoja tega področja v Sloveniji. Sledila je 

predstavitev poti, ki so jo izvajalci projekta prehodili od januarja 2018, in rezultatov, ki so jih 

dosegli. Te je predstavila ena od koordinatoric projekta, mag. Maja Zovko Stele.  

Po krajši pavzi je sledil še drugi del zaključne konference. Ta je bil namenjen prikazom 

primerov iz praks. Predstavile so jih štiri strokovne delavke, zaposlene pri projektu pri različnih 

projektnih partnerjih: Katja Verbovšek Zabukovec, Barbara Zupančič, Simona Korez in Rebeka 

Župevc. S primeri so prikazale konkreten potek dela, njegovo kompleksnost in izjemno 

pomembnost za uporabnike in njihove družine. Med primeri iz praks so bili prikazani tudi krajši 

videi, v katerih so sodelovali uporabniki, njihovi starši oziroma skrbniki in sodelujoči 

strokovnjaki, ki so v kratkih izjavah prispevali svoja videnja projekta Prehod mladih.  

Ob zaključku konference so sledile še sklepne besede vodje projekta Karla Destovnika, ki je 

povzel glavne ugotovitve projekta in pričakovanja glede njegovega nadaljevanja. Ta so 

podrobneje zapisana v sklepnih mislih.  

Sledilo je še neformalno druženje ob pogostitvi, ki so jo za prisotne pripravili zaposleni v 

Gostilni dela. 


