.
Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so »v službi« osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so
s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi
potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo.
Ena izmed takšnih je kmetija Zadrgal z Zavodom Grunt iz Komende, katere idejni vodja in eden
izmed ustanoviteljev je g. PETER SVETINA, specialni pedagog in strokovnjak s področja
usposabljanja in zaposlovanja invalidov.
Zavod posluje že tretje leto, ima osem zaposlenih, redno izplačuje plače, investira in širi svojo
dejavnost.
Zaposleni na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in
na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in
distribucija.
Zavod Grunt ima znanje in veščine kako vzpostaviti in voditi na kmetiji projekt, ki ustvarja nova
delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja.
Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grut širila vas vabimo na delavnico Petra Svetine, ki bo
v četrtek, 23.11.2017 ob 9.uri v sejni sobi Občine Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12,
MEDVODE.
Vsebina delavnice v okviru projekta »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«:
Predstavitev Zavoda Grunt iz Komende kot delujoč primer zaposlovanja težje zaposljivih na kmetijah
Predstavitev koncepta možnosti zaposlitev na kmetijah
(zakaj so kmetije priložnost za zaposlovanje tudi ranljivih ciljnih skupin; kako ljudi z omejenimi zmožnostmi
vključiti v delo na kmetijah; pozitivni učinek za vse vključene..).

ODMOR
Predstavitev zakonodajnega in finančnega okvira, ki opredeljuje zaposlovanje na kmetijah
Delo na konkretnih primerih
Delavnica bo trajala 3 šolske ure (do cca 12.ure).
Prosimo, da svojo prisotnost potrdite na e-naslov: las@ljubljana.si ali na tel.št. 01 306 1904
najkasneje do ponedeljka, 20.11.2017. Delavnica je brezplačna!
Delavnica se izvaja v okviru operacije Zaposlitvene priložnosti na kmetijah in je delno sofinancirana iz sredstev EKSRP,
Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Vljudno vabljeni!

Jože Benec, l.r.

Aco Franc Šuštar, l.r.

direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

predsednik LAS Za mesto in vas

