TEŽAVA
Razsuti odpadki

ITALIJA

2018

REVI-ART
UP-CYCLING
OBLIKOVANJE
POHIŠTVA

Bistvo podjetja Revì je aktivno sodelovanje z
organi, ki se ukvarjajo z “zelenim”, recikliranjem
in okoljsko odgovornostjo, kar se kaže v
konkretnih ukrepih, pri katerih lahko nakup
kosa pohištva ustvari pozitivne rezultate z
ekološkega in okoljevarstvenega vidika.

ŠE TRAJA

WWW.REVI-ART.COM

Obnova starega pohištva v
starem slogu, retro in vintage, zahvaljujoč več kanalom,
kot so neposredni umik v
stanovanjih, ustno izročilo,
trgi.

Oblikovanje po zaslugi
maket in uporabe renderja
v Photoshopu, oboje po
direktivah zasebnih strank,
oboje naši liniji.

Izvedba v naravnih barvah, sodelovanje lokalnih
delavcev, kot so :tapetniki,
steklarji, okvirniki, mizarji.

DOKAZI O USPEHU
RASTOČA „ZELENA“ PARTNERSKA MREŽA, KI VKLJUČUJE: ECONOMIACIRCOLARE.COM, DRUŠTVO
TRAJNOSTNIH MODNIH INOVACIJ, A SUD ONLUS, CBCD CAMPANIA
DOBRA PRAKSA KROŽNEGA GOSPODARSTVA, KI JO JE OPREDELILA IN ODOBRILA ITALIJANSKA
PLATFORMA DELEŽNIKOV ZA KROŽNO GOSPODARSTVO (ICESP)

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Zapolniti vrzeli v znanjih
in spretnostih v sektorju
ekoloških inovacij in pri
oblikovalcih

ŠPANIJA

DESIGN
4CIRCLE

2018

Cilj projekta je oblikovalcem iz tekstilnega
sektorja omogočiti, da v življenjskem ciklu
izdelka zmanjšajo vpliv na okolje ter razvijejo
nova in inovativna podjetja v skladu z načeli
krožnega gospodarstva.

2021

WWW.DESIGN4CIRCLE.EU

Oblikovanje in razvoj skupnega
učnega načrta (JCV) o ekološkem
oblikovanju in krožnem
podjetništvu ob sodelovanju
organizacij z različnimi profili.

Prekinite meje v poslovnem
tekstilnem sektorju in
strokovnjaki s področja
ekološkega oblikovanja in
krožnega gospodarstva.

Ustvariti nove zaposlitvene
možnosti za ljudi z znanji na
novem področju ekološkega
oblikovanja in spodbujanja
ekološko učinkovitih
materialov.

DOKAZI O USPEHU
70-URNI TEČAJ USPOSABLJANJA, KI UDELEŽENCU OMOGOČA, DA PRIDOBI POTREBNO ZNANJE ZA
PREOBLIKOVANJE SVOJE ORGANIZACIJE V PODJETJE, PRILAGOJENO TEJ NOVI PARADIGMI.
7 UČNIH MODULOV S PRISTOPOM CELOTNE VREDNOSTNE VERIGE. MODULI SO RAZVITI Z
INTERAKTIVNIM GRADIVOM, KOT SO VIDEOPOSNETKI, INFOGRAFIKE, PREDSTAVITVE, KVIZI IN
DODATNA BRANJA ZA POGLOBITEV ZNANJA O RAZLIČNIH ZANIMIVIH TEMAH.
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Manjše število zelenih
delovnih mest in neaktivnost pri prehodu
na krožni model

ŠPANIJA

FURN360

2017

FURN360 bo spodbujal zaposljivost, socialnoizobraževalni in poklicni razvoj. Njegov cilj je
razviti in izvajati skupni učni načrt in vsebine
usposabljanja, osredotočene na sektorja
pisarniškega in pogodbenega pohištva, za
izvajanje strategij, ki lahko olajšajo prehod na
krožni model.

2020

WWW.FURN360.EU

Spodbujanje ustvarjanja
zelenih delovnih mest in
novih poslovnih modelov v
celotni vrednostni verigi teh
sektorjev.

Oblikovanje prožnih učnih poti, ki
temeljijo na pristopu učnih izidov in
so sposobne zagotavljati, ocenjevati
in priznavati ključne kompetence,
opredeljene pri ciljnih skupinah.

DOKAZI O USPEHU

Krepitev zmogljivosti v sektorju,
spodbujanje aktivnega
sodelovanja med socialnimi
partnerji, podjetji in ponudniki
poklicnega izobraževanja in
usposabljanja za spodbujanje
učenja na delovnem mestu na
lokalni ravni.

FURN360 JE ZARADI VISOKE KAKOVOSTI PROJEKTA IN RAZVITEGA TEČAJA USPOSABLJANJA
PREJEL PRIZNANJE AGENCIJE ERASMUS+ KOT PRIMER “DOBRE PRAKSE”.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Trajnost urbanega pohištva in okoljski
odtis izdelkov, pri čemer se delavci soočajo s pomanjkanjem vseživljenjskega
učenja in neudobnimi delovnimi pogoji.

ŠPANIJA

2019

GRISVERD
PROIZVAJALEC
TRAJNOSTNEGA
(CSR) URBANEGA
POHIŠTVA

Dejavnost podjetja GRISVERD se osredotoča na
proizvodnjo trajnostnega urbanega pohištva, tako
z okoljskega, socialnega in gospodarskega vidika.
Strateški predlog temelji na družbeni odgovornosti
podjetij. Observatorij za družbeno odgovornost
podjetij v Kataloniji je podjetje GRISVERD obravnavalo
kot eno od 142 podjetij z referenčnim modelom na
področju družbene odgovornosti podjetij v Kataloniji.

ŠE TRAJA

WWW.GRISVERD.COM

Ekološki odtis: da bi dosegli
resnično okoljsko izboljšanje
urbanega pohištva, ki ga
oblikujejo v podjetju GRISVERD,
upoštevajo vse faze njegovega
življenjskega cikla, da bi čim bolj
zmanjšali ekološki odtis v korist
vseh.

Družbeni vidik je spodbujanje splošne
dostopnosti: Pri oblikovanju pohištva
se GRISVERD osredotoča na izboljšanje
kakovosti življenja in dostopa za osebe
z omejeno mobilnostjo (primer izdelka:
tricikel Triiki).

Grisverd je mikropodjetje s samo
štirimi delavci in se osredotoča na
oblikovanje in izdelavo trajnostnega
urbanega pohištva.

DOKAZI O USPEHU
NAGRADA 10. POSLOVNE NOČI CEPTA (POSLOVNA KONFEDERACIJA PROVINCE TARRAGONA)
IN NAGRADA INNOVATION (INDUSTRIJSKI SEKTOR) NA PODELITVI NAGRAD ZBORNICE 2010
(GOSPODARSKA ZBORNICA TORTOSA).
NJIHOVA KLOP “NUU” JE DOBITNICA NAGRADE DELTA ADI-FAD 2011 IN ČASTNE OMEMBE NA
NATEČAJU DESIGN FOR RECYCLING AWARDS 2013, KI STA GA RAZPISALA KATALONSKA AGENCIJA
ZA ODPADKE IN ADI-FAD (ZDRUŽENJE ZA INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE).
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Odpadki končajo na odlagališču

ŠPANIJA

ZOFE FAMA
SO PRIDOBILE
CERTIFIKATE
ZERO WATES

2022

WWW.FAMA.ES

Odpadki ne končajo
na odlagališču

Družba Fama je prejela certifikat “Zero
Waste”, kateri zagotavlja, da je več kot 90 %
industrijskih odpadkov podjetja predelanih.
To pomeni, da ti odpadki ne končajo na
odlagališču, ampak imajo drugo uporabno
življenje, bodisi v obliki ponovne uporabe,
ustvarjanja novih surovin ali drobljenja za
proizvodnjo trdnega goriva.

Odpadki imajo
drugo življenjsko
dobo

99,985 % odpadkov, nastalih
v zadnjih osmih mesecih,
je dobilo drugo življenjsko
dobo.

DOKAZI O USPEHU
FAMA JE PRAVKAR PREJELA CERTIFIKAT „ZERO WASTE“ OD DRUŽBE AENOR.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Zaščita gozdne dediščine in
biotske raznovrstnosti

ITALIJA

GROUP
CERTIFICATION
“CONLEGNO
TRUST ”

2020

Skupina za certificiranje Conlegno TRUST
omogoča lesnim in pohištvenim podjetjem,
da pridobijo in ohranijo gozdni certifikat FSC
ali PEFC s stroški, ki so na splošno približno
50 % nižji od stroškov pridobitve “enotnega
certifikata”.

V TO CERTIFIKACIJSKO SKUPINO SE LAHKO VKLJUČIJO VSA ITALIJANSKA PODJETJA, KI
PROIZVAJAJO ALI TRGUJEJO Z LESNIMI IZDELKI, ČE IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE ZAHTEVE:

WWW.CONLEGNO.EU

Certifikat FSC
< 15 zaposlenih
prihodki < 2 milijona EUR

Certifikat PEFC
< 50 zaposlenih
Prihodki <10 milijonov EUR

DOKAZI O USPEHU
CONLEGNO JE MATIČNO PODJETJE CERTIFIKACIJSKE SKUPINE PEFC “CONLEGNO TRUST” (LICENCA
ZA UPORABO LOGOTIPA PEFC / 18-32-40, CERTIFIKAT 54966). SKUPINA IMA TRENUTNO VELIKO PODJETIJ, KI SO NJENI ČLANI IN SPADAJO V SEKTOR GRADBENIŠTVA IN LESENE EMBALAŽE.
- LETO 2020: ZAKLJUČENO S 65 PODJETJI, KI SODELUJEJO V SKUPINI PEFC.
LETO 2021: ZAPRTO Z 89 PEFC IN14 FSC

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Recikliran les in zmanjšanje količine
odpadkov pri proizvodnji plošč na
osnovi lesa

ITALIJA
REFERENČNA PRAKSA
UNI / PDR 115: 2021
RAVNANJE Z OBNOVLJENIM LESOM ZA
PROIZVODNJO PLOŠČ NA OSNOVI LESA

2021

REFERENČNA
PRAKSA
UNI / PDR 115:
2021
RAVNANJE Z
OBNOVLJENIM
LESOM ZA
PROIZVODNJO
PLOŠČ NA
OSNOVI LESA

OPIS: Referenčna praksa UNI/PDR 115:2021 je dokument, ki ga
je objavil UNI in v katerem so zbrane zahteve v zvezi s skupnimi
praksami za uporabo predelave lesnega materiala pred porabo
in po porabi, primerne za proizvodnjo plošč na osnovi lesa. Cilj je
pridobitev končnega izdelka (plošče na osnovi lesa), ki spodbuja
krožno gospodarstvo, kot ga želi Evropska unija, in omogoča
predelavo materiala po porabi kot alternativo odlaganju na
odlagališčih ali sežiganju, je v skladu s tehničnimi predpisi
sektorja in izpolnjuje minimalna okoljska merila za nakupe v
javni upravi (C.A.M.).

TA PRAKSA OMOGOČA ZAGOTAVLJANJE, DA IMAJO KONČNI LESNI PROIZVODI NASLEDNJE
ZNAČILNOSTI:

WWW.STORE.UNI.COM

So varni za potrošnike

So varni za okolje

Upoštevajo hierarhijo
ravnanja z odpadki z vidika
krožnega gospodarstva

DOKAZI O USPEHU
TA MODEL PREDSTAVLJA KONKRETEN PRIMER KROŽNEGA GOSPODARSTVA, KATEREGA
POMEMBNE REZULTATE JE MOGOČE IZVOZITI V DRUGA EVROPSKA GOSPODARSTVA. TA PRAKSA
IZHAJA IZ NEPOSREDNE ŽELJE PODJETIJ PO PODROBNIH IN ZANESLJIVIH SMERNICAH.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Prekomerna poraba naravnih virov s strani
človeka v primerjavi s sposobnostjo Zemlje,
da jih obnovi

ITALIJA

2017

ORODJE PEFSTARTER
(RAZVITO V
PROJEKTU LIFE
EFFIGE)

PEFStarter je brezplačno, spletno, uporabniku
prijazno orodje, ki je na voljo v italijanskem
in angleškem jeziku. Razvito je bilo v okviru
projekta LIFE EFFIGE, ki ga je sofinancira EU, za
podporo poznavanju in izvajanju metodologije
PEF v pohištvenem sektorju.

2021

WWW.LIFEEFFIGE.EU

Registracija ni potrebna.

Orodje uporabnikom zastavi nekaj
vprašanj in na podlagi njihovih
odgovorov ponudi prilagojeno
informacijsko pot o glavnih vidikih
PEF.

Na koncu poti je mogoče
prenesti poročilo s prejetimi
informacijami.

DOKAZI O USPEHU
PROJEKT JE OMOGOČIL IZBOLJŠANJE PROIZVODNIH DEJAVNOSTI IN OCENO, KAKO TE IZBOLJŠAVE
VPLIVAJO NA OKOLJSKO USPEŠNOST PODJETIJ IN IZDELKOV TER DRUŽBENO-EKONOMSKE VPLIVE
DEJAVNOSTI IN STROŠKE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA IZDELKA.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Velika količina
zavrženega lesa

SLOVENIJA
REWIN

REWIN

2017

Glavni cilj projekta ReWin je bil razvoj in trženje
lesenih oken iz starega, zavrženega lesa, s posebnim
poudarkom na lesenih nosilcih. Operacija bo
zmanjšala količino zavrženega lesa, ki se odlaga
na odlagališčih ali porablja za sežig. Staremu
lesu bo dana nova življenjska doba in podaljšana
življenjska doba, kar neposredno vpliva na podaljšano
shranjevanje CO2.

2018

WWW.M-SORA-BLOG.COM

Razvoj in trženje lesenih
oken iz starega, zavrženega
lesa

Zmanjšanje količine
zavrženega lesa, ki se odlaga
na odlagališčih ali porablja
za seži

Staremu lesu bo dana nova
življenjska doba

DOKAZI O USPEHU
V OKVIRU PROJEKTA JE BILO IZDELANO NOVO OKNO IZ STAREGA, RABLJENEGA LESA
IZ TRAMOV STAREGA KOZOLCA).

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Spremljanje lesene
gradnje

SLOVENIJA

WOOLF

2018

Glavni cilj projekta WOOLF je razviti lesene
konstrukcije in okenske sisteme, ki bodo omogočali
gradnjo večnadstropne modularne lesene stavbe,
ter vanje vključiti novo razvito senzorsko tehnologijo.
V povezavi z novo razvitim pametnim sistemom IKT
bo mogoče v realnem času spremljati kakovost lesa
in lesnih izdelkov ter predvideti njihovo življenjsko
dobo.

2021

WWW.PROJEKT-WOOLF.SI

Projekt sofinancirata
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Evropska
unija - Evropski sklad za
regionalni razvoj.

Gradnja večnadstropne
modularne lesene stavbe

Razvoj pametnega sistema
IKT

DOKAZI O USPEHU
OPERACIJA SPADA V PREDNOSTNO PODROČJE STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE SLOVENIJE
(S4) - PAMETNE STAVBE IN DOM Z LESENO VERIGO.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Preprečevanje nastajanja odpadkov in
ponovna uporaba materialov

SLOVENIJA

LESNI
FENIKS

2019

Glavna tema projekta je ponovna uporaba
rabljenega lesa, ki bo s sodelovanjem
organizacij s treh različnih področij
(gospodarstvo, izobraževalne ustanove,
lokalne skupnosti) in z aktivnim ozaveščanjem
prebivalstva postavila občino in regijo na
zemljevid trajnostnih območij in občin.

2021

WWW.LESNIFENIKS.SI

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Varovanje okolja z
zmanjševanjem količine
odpadkov, preprečevanjem
nastajanja odpadkov in
ponovno uporabo materialov

Ozaveščanje lokalnega
prebivalstva o pomenu
prehoda na krožno
gospodarstvo

Sodelovanje organizacij
s treh različnih področij
(gospodarstvo, izobraževalne
ustanove, lokalne skupnosti)

TEŽAVA
Izračun ponovne
uporabe rabljenega
lesa v Sloveniji

SLOVENIJA

CAREWOOD

2014

Splošni cilj tega projekta je predstaviti nadgrajen
koncept predelanega masivnega lesa kot vira
čistih in zanesljivih sekundarnih lesnih izdelkov
za evropsko industrijo. Projekt CaReWood bo
razvil poslovni model za kaskadno uporabo lesa,
pridobljenega pri obnovi in rušenju stavb, v
pohištvenem sektorju ter industriji embalaže in
transporta.

2017

WWW.CAREWOOD.IAM.UPR.SI

CILJI CAREWOOD SO:

Predstaviti verodostojne
napovedi količin in kakovosti
odpadnega in industrijskega
predelanega lesa

Oblikovati smernice
za olajšanje prihodnje
ponovne uporabe

Razviti programsko
podprte reverzne
logistične modele za
predelavo lesa

Razviti, prikazati in oceniti
izvedljivost nadgradnje
tehnologij trdnega RW

Sprejeti merila za
certificiranje in
označevanje kaskadnega
lesa

Oceniti okoljske vplive in
družbeno-gospodarsko
izvedljivost kaskadiranja
lesa

DOKAZI O USPEHU
EDEN OD POMEMBNIH REZULTATOV PROJEKTA JE BIL MODEL IZRAČUNA, KI JE MED DRUGIM
POKAZAL, DA JE PONOVNA UPORABA RABLJENEGA LESA V SLOVENIJI LAHKO DONOSNA DEJAVNOST.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Velike količine
odloženega lesa

SLOVENIJA

RECAPPTURE

2017

Cilj je večkratna uporaba odpadnega lesa za
izdelavo novih izdelkov, dokler ga ni več mogoče
uporabiti. Teoretično naj bi to zmanjšalo vpliv na
okolje (trenutno se večina odpadnega lesa sežge za
pridobivanje energije) in tudi podaljšalo življenjsko
dobo lesa z ocenjenih 50 let na morebitnih 100 let ali
več.

2021

WWW.INNORENEW.EU

Uporaba odpadnega lesa za
izdelavo novih izdelkov

Mobilna in spletna aplikacija
za povezovanje uporabnikov,
ki se želijo znebiti rabljenega
lesa in podjetij

Projekt spodbuja kroženje
surovin, njihovo ponovno
uporabo in nadgradnjo v še
uporabne izdelke

DOKAZI O USPEHU
RECAPPTURE MOBILNA IN SPLETNA APLIKACIJA - NAMENJENA LASTNIKOM IN PROIZVAJALCEM
RABLJENIH LESENIH IZDELKOV ZA PRODAJO, NAKUP, DOSTAVO. SPODBUJANJE KROŽENJA SUROVIN, NJIHOVE PONOVNE UPORABE IN NADGRADNJE V ŠE UPORABNE IZDELKE.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Iskanje
alternativnega vira
surovin

SLOVENIJA

2014

REWOBIOREF
MOBILIZACIJA
IN UPORABA
RECIKLIRANEGA
LESA ZA
POSTOPKE
LIGNOCELULOZNE
BIORAFINERIJE

Projekt ReWoBioRef obravnava le recikliran
odpadni les, ki je že šel skozi en tok uporabe in
se zato šteje za sekundarno surovino, ki je dosegla kriterij konca odpadka v skladu z direktivo ES o odpadkih.

2017

WWW.RENEWABLE-CARBON.EU

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Raziskati tehnično-ekonomsko
izvedljivost, znanstvene zahteve in
specifikacije materialov za uporabo
recikliranega odpadnega lesa v
postopkih biorafiniranja lignoceluloznih
(LC) odpadkov kot alternativnega vira
surovin

Ovrednotiti sestavine recikliranega
odpadnega lesa (celulozo, hemicelulozo
in lignin) za bolj trajnostna biogoriva,
kemikalije in materiale.

TEŽAVA
Ni močnega
ekosistema na
področju krožnosti

POLJSKA

INFURI

2020

Projekt INFURI ustvarja priložnosti za mreženje, ki
bodo olajšale razvoj močnega ekosistema na področju
krožnosti v SVETU PODJETIJ (podjetja iz drugih sektorjev,
predstavniki industrije, inkubatorji in poslovne posredniške
organizacije). Delo na področju krožnosti ter z njo
povezanih izdelkov in procesov pomeni delo na novih
inovacijskih potencialih, ki lahko prispevajo h konkurenčni
prednosti podjetij na trgu.

ŠE TRAJA

WWW.INFURI.ORG

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

INFURI vpliva na makro
raven in s spodbujanjem
ogljično nevtralnega,
z viri gospodarnega
in konkurenčnega
gospodarstva daje nov
zagon delovnim mestom,
rasti in naložbam

Projekt bo dopolnil akcijski načrt za
krožno gospodarstvo, ki ga je odobrila
Evropska komisija, katere okvir za
spremljanje (2018) kaže, da prehod
pomaga EU vrniti na pot ustvarjanja
delovnih mest

Rezultati projekta so popolnoma v
skladu s strateškimi navedbami EU
in vključenih držav ter dopolnjujejo
pobude, sprejete na evropski
ravni v zvezi s potrebo po razvoju
akcijskega načrta za krožno
gospodarstvo

TEŽAVA
Nizka usposobljenost
in znanje na področju
recikliranja in predelave
materialov na osnovi lesa

POLJSKA
AKADEMIA
RECYKLINGU
KRONOSPAN

2018

AKADEMIA
RECYKLINGU
KRONOSPAN

Dejavnosti akademije spodbujajo recikliranje in
izobražujejo o napravah za recikliranje, v katerih
se les po porabi drobi in dodaja v proizvodnjo
visokokakovostnih ivernih plošč. Pomembno je tudi
varovanje gozdov in zmanjševanje emisij CO2, saj
recikliran les potrebuje manj časa za sušenje kot
svež les iz gozdov.

ŠE TRAJA

WWW.ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL

Delavnice za Univerzo
za tretje življenjsko
obdobje.

Eko-kron- projekt
ekološkega izobraževanja za
šolarje v organizaciji podjetja
Kronospan in Centra za
ekološko izobraževanje v
Manovu.

Tekmovanja v
recikliranju in
pikniki.

Sodelovanje v posebnih
kampanjah, npr. letošnje
partnerstvo časopisa
Rzeczpospolita Bitka
za podnebje, v zvezi z
recikliranjem in bojem proti
podnebnim spremembam.

DOKAZI O USPEHU
IZVAJANJE PROJEKTA JE PRINESLO UČINKE V OBLIKI PRENOSA ZNANJA NA PODROČJU
RECIKLIRANJA IN PREDELAVE MATERIALOV NA OSNOVI LESA. POBUDA SPODBUJA PROEKOLOŠKI
ODNOS MED VSEMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Izboljšanje trajnosti in
varstva okolja

NEMČIJA

1897

POHIŠTVENO
PODJETJE
RAUCH GMBH

Podjetje Rauch sledi načelu “od trajnostne strategije
k trajnostni strategiji podjetja” s ciljem proizvajati
družbeno in ekološko trajnostne izdelke, ki so
dostopni vsem. To vključuje pridobivanje lesa
izključno iz regionalnih, trajnostno upravljanih
gozdov in zagotavljanje, da je celotna proizvodnja
nevtralna glede emisij CO2.

ŠE TRAJA

ZA ZAGOTAVLJANJE TEH CILJEV IMA POHIŠTVO RAUCH VEČ
ZNAKOV KAKOVOSTI:

WWW.RAUCHMOEBEL.DE

1

Izdelano v Nemčiji

2

Blauer Engel

3

Goldenes M

DOKAZI O USPEHU
REGIONALNI IN TRAJNOSTNI PRISTOP, KI TEMELJI NA PRIDOBIVANJU LESA IZKLJUČNO IZ DOMAČIH
TRAJNOSTNIH GOZDOV IN PROIZVODNJI IZKLJUČNO V NEMČIJI (MADE IN GERMANY), JE PREJEL
NEMŠKO NAGRADO ZA TRAJNOST 2014 (DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS 2014).

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Precejšnja količina
odloženih lesenih desk
iz gradbeništva

NEMČIJA

2017

UPCYCLE
BERLIN
POHIŠTVO
IZ 100 %
RECIKLIRANEGA
LESA

Ulična podoba Berlina se nenehno spreminja
- gradnja poteka na vsakem vogalu. Za
gradbenimi podjetji pogosto ostanejo lesene
deske (jih ne pospravijo za seboj). Pohištvo
UpCycle (postelje, mize, police in drugo) je
izdelano izključno iz starega lesa berlinskih
gradbišč (100 % recikliranega lesa).

ŠE TRAJA

WWW.UPCYCLE.BERLIN

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Vsak kos pohištva v studiu
Kreuzberg je ustvarjen v
skladu z načeli upcyclinga

Za pohištvo ni treba posekati
nobenega drevesa

Ni dolgih, energetsko
potratnih transportnih poti

TEŽAVA
Precejšnja količina
regionalnega lesa za
recikliranje

NEMČIJA

2020

REGIONALNO
RECIKLIRANJE
LESA ALPENWERFT

Alpenwerft je majhno podjetje z dvema
zaposlenima, ki se navdušuje nad lesom
kot materialom in idejo o spodbujanju
trajnostnega načina življenja, ki varčuje z viri.

ŠE TRAJA

WWW.ALPENWERFT.DE

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Za izdelavo pohištva se
uporablja samo odpadni les
iz regije

Za izdelavo pohištva ni treba
posekati nobenega drevesa

Ni dolgih, energetsko
intenzivnih transportnih poti

TEŽAVA
Zbiranje preostalih
materialov

NIZOZEMSKA

CIRCUSTEK

2020
ŠE TRAJA

WWW.CIRCUSTEK.NL

CIRCUSTEK,
PROJEKT
PONOVNE
UPORABE
PREOSTALIH
MATERIALOV

Podjetja darujejo dragocene
lesne odpadke

CircuStek je projekt, ki zbira preostale
materiale in jih nato na svoji spletni strani
ponuja študentom in podjetjem.

Učenci potrebujejo (poceni)
material za šolske projekte

Šola HMC je ustvarila projekt
Circustek za shranjevanje
in prodajo teh dragocenih
materialov s popustom za
učence

DOKAZI O USPEHU
DIPLOMANTI SO PRIPRAVILI NEKAJ ODLIČNIH ‘’KROŽNIH’’ PRIMEROV ZA NAVDIH UČENCEM.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Izračun okoljskih
stroškov

NIZOZEMSKA

INSIDE
INSIDE

2018

INSIDE/INSIDE je orodje za izračun okoljskih
stroškov in indeksa krožnosti ter njihovo jasno
predstavitev. Je dober primer za ustvarjanje
bolj trajnostnih notranjih prostorov.

ŠE TRAJA

WWW.INSIDEINSIDE.NL

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Različno pohištvo in
materiali dobijo oceno v
evrih, ki je kazalnik vpliva na
okolje (okoljski stroški).

To je enostavno orodje za
primerjavo materialov in
pohištva ter trajnostne izbire.

TEŽAVA
NIZOZEMSKA

2022

V nizozemskem pohištvenem sektorju se vsako leto porabi
635 kiloton lesa. Od tega se 20 % lesa (večinoma MDF in
iverne plošče) izgubi med proizvodnim procesom.

CBM
LESENA
ZANKA

“Wood Loop” je inovativna organizacija, ki vsakemu
predelovalcu lesa, trgovcu na drobno in proizvajalcu
ploščnih materialov omogoča enostavno in cenovno
ugodno recikliranje MDF in ivernih plošč. Družba CBM je
razvila Wood Loop, da bi podjetja vključila v recikliranje
materiala za ustvarjanje novih izdelkov. V aplikaciji podjetja
označijo, kdaj je njihov zaboj poln in pripravljen za odvoz.
Najbližji tovornjak, ki je na dostavi, pride po preostale lesne
odpadke za recikliranje.

ŠE TRAJA

KORAKI CIKLA SO:

Razvrstitev ivernih plošč in plošč MDF

WWW.CBM.NL

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Veleprodajni prevoz
ivernih plošč in MDF do
predelovalnih podjetij

Zbiranje s povratno pošiljko

Predelava krožnih surovin

Ločeno vračanje

Proizvodnja
novih MDF in
ivernih plošč

Novi izdelki

TEŽAVA
Socialna kulturna in poklicna
diskriminacija

ITALIJA

LINFA

2019

Delavnica, na kateri je sodelovalo trinajst
mladih imetnikov mednarodne zaščite
SIPROIMI, nekdanji SPRAR ASP 9 „Ancona
provinca azil“, ki jo upravljajo Vivere Verde,
Coosmarche, Polo9 in ANOLF Marche.

ŠE TRAJA

WWW.LINFAPROJECT.IT

Mladi so razvili pohištvo
za vgradnjo v občinsko
središče „Metropolis“ z
uporabo rabljenega lesa
in odpadnega materiala
lokalnih podjetij.

Prakse za doseganje
družbenih, kulturnih in
strokovnih ciljev.

Vključevanje
migrantov in njihov
odnos s skupnostjo.

DOKAZI O USPEHU
PREDSTAVITEV REZULTATOV DELAVNICE NA FESTIVALU PRIMO PIANO (ANCONA, ITALIJA).
RAZVOJ LESENIH IZDELKOV KOT SKUPNIH DOBRIN ZA DRŽAVLJANSTVO (ANCONA, FALCONARA,
KLAVIRSKE OBČINE) IN SPODBUJANJE VKLJUČEVANJA MIGRANTOV NA TA NAČIN.
CVETLIČNA KORITA IN POHIŠTVO ZA SOSESKO PIANO, IZDELANI IZ PREDELANEGA ODPADNEGA
LESA V MIZARSKI DELAVNICI
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
ŠPANIJA

2018
2021

Usposabljanje bodočih delavcev (migrantov) v pohištvenem sektorju, da
bodo bolj usposobljeni in bolj vključeni v države gostiteljice. Vse to bo
podprlo izboljšanje konkurenčnosti pohištvenih MSP v EU.

POHIŠTVO IN
JEZIKOVNO
INOVATIVNO
INTEGRIRANO
UČENJE ZA
POVEČANJE
PRIVLAČNOSTI
IN MOBILNOSTI
SEKTORJA

FLAME je projekt Evropske unije, ki ga financira program ERASMUS+. Cilj projekta FLAME je
spodbujati privlačnost pohištvenega sektorja
med mladimi in na drugi strani olajšati mobilnost delavcev iz drugih držav in drugih
sektorjev v ta sektor.

CLIL
WWW.TRAINING.ERASMUSFLAME.COM

Osnovno gradivo za
usposabljanje za najbolj
zahtevane profesionalne
profile v pohištveni industriji

Gradivo za usposabljanje
je bilo razvito v skladu z
metodologijo poučevanja
vsebin in jezikov (CLIL).

Gradivo za usposabljanje je
vključeno v multimedijsko
platformo za e-učenje, ki je
na voljo v sedmih jezikih.

DOKAZI O USPEHU
PO ZAKLJUČKU PROJEKTA JE BIL TEČAJ IZVEDEN DVAKRAT, ENKRAT V ITALIJI IN ENKRAT V
ŠPANIJI, S PRVOTNIM IN GLAVNIM NAMENOM USPOSABLJANJA IN LAŽJEGA VKLJUČEVANJA
MIGRANTOV V LESNO-POHIŠTVENI SEKTOR.

The European
Podpora
Evropske
Commission
komisije support
za pripravo
for te
thepublikacije
production
neofpomeni
this publication
podpore does
vsebini,
notki odraža
le stališča avtorjev,
constitute
endorsement
in Komisija
of theni
contents
odgovorna
which
za kakršno
reflects the
koli views
uporabo
onlyinformacij,
of the authors,
ki jih ta
and the
publikacija vsebuje.
Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein

TEŽAVA
Izključevanje migrantov in beguncev iz
delovnega in družbenega življenja

NEMČIJA

2018

PARKETT
INTERFLOOR

Podjetje vsako leto organizira dve pripravništvi.
Vsako leto ima eden od dveh zaposlenih pripravnikov migrantsko ali begunsko ozadje. Prvi
izbrani vajenec je bil mlad afganistanski begunec, ki je pred kratkim z odliko zaključil vajeništvo in se zdaj pridružuje ekipi kot delavec.

ŠE TRAJA

WWW.INTERFLOOR.DE

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Majhno podjetje z 20
zaposlenimi

Vsako leto zaposlijo dva
vajenca

Podpora v obliki
teoretičnega poučevanja in
jezikovne podpore, ki bo v
celoti vključena.

TEŽAVA
Vključevanje in zaposlovanje
migrantov in prosilcev za azil na
trgu dela

ITALIJA

2017
ŠE TRAJA

K _ ALMA
“EKSPERIMENTALNI
PROJEKT
SOCIALNEGA
MIZARSTVA”

WWW.K-ALMA.EU

Dejavnosti koordinirajo
prostovoljci

Eksperimentalni projekt socialnega mizarstva,
namenjen usposabljanju, vključevanju in zaposlovanju migrantov in prosilcev za azil, ki jih
uči poklica in spodbuja pozitivno vključevanje v
socialno in poklicno strukturo glavnega mesta.

Poklicni mizarji, ki so se
odločili, da bodo posredovali
znanje

Dejavnosti so na voljo tudi
ranljivim osebam, kot so
brezposelni in osebe s
psihiatričnimi težavami

DOKAZI O USPEHU
VZPOSTAVLJENO PARTNERSTVO Z ANPI;
IZDELAVA LESENIH IZDELKOV IN POHIŠTVA ZA ZASEBNE NEPROFITNE ORGANIZACIJE IN LOKALNE
JAVNE ORGANE, KI NA TA NAČIN SPODBUJAJO VKLJUČEVANJE MIGRANTOV;
PRIHODKI SE V CELOTI UPORABIJO ZA POVRAČILO STROŠKOV DELA, KI GA OPRAVIJO UDELEŽENCI
MIZARSKIH LABORATORIJEV IN PROSTOVOLJCI;
“SGABELLO BELLO, BELLO”, PRVA LINIJA IZDELKOV PODJETJA K_ALMA, PRIPRAVLJENA ZA “FUORI
SALOTTINO”, “OFF” ODDELEK SEJMA SALONE DEL MOBILE V MILANU.
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Izključenost učencev s posebnimi
potrebami iz šolskega sektorja, trga
dela in družbenega življenja

NEMČIJA

HOLZMANUFAKTUR
HARSEWINKEL E.V.

2019

Holzmanufaktur Harsewinkel ponuja mladim s posebnimi
izobraževalnimi potrebami možnost, da po končanem šolanju opravijo prvi letnik rehabilitacijskega usposabljanja za
lesarskega tehnika. Po prvem letu se pripravniki preselijo
v podjetje za nadaljnje usposabljanje na primarnem trgu
dela in tam dokončajo usposabljanje. Tako Holzmanufaktur Harsewinkel deluje kot most med učenci s posebnimi
potrebami in podjetji.

ŠE TRAJA

WWW.HOLZMANUFAKTUR-HARSEWINKEL.DE

Učenci s posebnimi
potrebami

Holzmanufaktur Harsewinkel
ponuja peturne delavnice za
obdelavo lesa

Lesarsko delavnico vodijo
trije prostovoljni člani
upravnega odbora, ki imajo
veliko poslovnega znanja in
izkušenj

DOKAZI O USPEHU
NAGRADA ZA TRAJNOST VZHODNO WESTFALSKEGA GOSPODARSTVA (IHK) 2019
AUSBILDUNGSASS DER HANDWERKSJUNIOREN/WIRTSCHAFTJUNIOREN DEUTSCHLANDS 2020
(PODELITEV JE PRESTAVLJENA NA LETO 2022)
ZVEZNI FINALIST START SOCIAL 2021
1500 OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA LETO V LESNIH DELAVNICAH.
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Potrebno je bilo opredeliti potrebna znanja in
spretnosti za opravljanje različnih delovnih mest,
ki sestavljajo ta podsektor, da bi ugotovili ali lahko
invalidi opravljajo ta dela.

ŠPANIJI

2010

VKLJUČITEV
PROJEKTA
RAZNOLIKIH
TALENTOV

Glavni cilj projekta INCORPORATE DIVERSE TALENT je bil
izvesti primerjalno analizo med spretnostmi, potrebnimi
za opravljanje najbolj tipičnih del v sektorju oblazinjenega
pohištva, ter različnimi stopnjami in vrstami invalidnosti pri
ljudeh. V ta namen je bila izvedena študija najbolj značilnih
delovnih mest v tem podpodročju z analizo tveganj,
usposabljanja, izkušenj, uporabljenih orodij in v osnovi
spretnosti, ki so potrebne za opravljanje vsakega od 18
proučevanih delovnih mest.

2011

WWW.CETEM.ES

Primerjalna analiza, zbiranje
podatkov in integracija
ter opredelitev profilov in
zmogljivosti.

Izboljšati njihovo znanje, jih spodbujati
k vključevanju različnih talentov in
ustvariti kulturo raznolikosti, ki bo
vključevala mednarodne talente in
izkušnje.

DOKAZI O USPEHU
IZVEDENI SO BIL V DRUGI IZDAJI. SODELOVALO JE VELIKO ŠTEVILO DELAVCEV, PODJETIJ,
ZDRUŽENJ, ZVEZ IN FUNDACIJ.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Izključitev gluhih in oseb z motnjami sluha
z različnih delovnih mest

ITALIJA

2017

SWING
ZNAKI ZA
VKLJUČEVANJE
V DELO

Projekt SWING je namenjen podpori gluhim
ljudem na delovnem mestu z razvojem video
slovarja v različnih jezikih znakov z delovnimi
tehničnimi izrazi na področju kulinarike, pohištva
in turizma.

2020

WWW.SWING.INFOPROJECT.EU

Študija je omogočila končno
oblikovanje imenika z
besedami, ki sestavljajo
video slovar.

Oblikovanje video slovarja, ki ga
bodo uporabljali gluhi in naglušni, ki
se želijo sporazumevati z osebami s
težavami s sluhom.

Razvoj 4 mobilnih aplikacij,
ki vključujejo video slovar
in tudi nekaj dejavnosti
usposabljanja za boljše
učenje znakovnega jezika.

DOKAZI O USPEHU
PROJEKT SWING SO URADNIKI EU URADNO RAZGLASILI ZA „NAJBOLJŠO PRAKSO“
PROJEKT SWING JE PREJEL EVROPSKO OZNAKO JEZIKOV 2020 V SEKTORJU POKLICNEGA
USPOSABLJANJA

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Izključevanje invalidov iz različnih delovnih mest in
družbenega življenja

ITALIJA

NORMALI
MERAVIGLIE

“Sacra Famiglia” razvija zaposlitvene delavnice
za najranljivejše (tj. invalide). Izvaja dejavnosti
pomoči, zdravstvene in rehabilitacijske aktivnosti
ter omogočitvene in socializacijske intervencije. Te
dejavnosti so pomemben del celovite in jasno začrtane
poti osebne rasti, v okviru katere osebe z generalizirano
razvojno motnjo, avtizmom in intelektualno oviranostjo
pridobivajo samozavest in najdejo dragocene priložnosti
za socialno vključevanje.

ŠE TRAJA

WWW.NORMALIMERAVIGLIE.IT

Pohištvene delavnice pod
vodstvom pomembnih
oblikovalcev

Ustanovitev šole odličnosti “TAM TAM”
na področju vizualnih dejavnosti

Vse dejavnosti omogočajo
osebam z generalizirano
razvojno motnjo, avtizmom
in intelektualno oviranostjo,
da gradijo zaupanje,
samospoštovanje in priložnosti
za socialno vključenost

DOKAZI O USPEHU
SACRA FAMGLIA” JE BILA NA SEJMU SALONE DEL MOBILE NAGRAJENA Z ZLATIM KOMPASOM NA
PODROČJU SOCIALNEGA OBLIKOVANJA.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Izključenost oseb s posebnimi potrebami iz različnih
delovnih mest in družbenega življenja

ITALIJA

RAZLIČNE
MOBILNE
NAPRAVE

ŠE TRAJA

WWW.PUNTOCOMETA.ORG

Laboratorij, ki pomaga
invalidom, da pridobijo
znanja in veščine za mizarski
poklic

“Diversamente mobili” je laboratorij, ki pod vodstvom
ekipe, sestavljene iz pedagogov ter arhitektov in mizarjev,
pomaga osebam s posebnimi potrebami pridobiti veščine
potrebne za mizarsko delo. Delavnica delovne prakse za
otroke s posebnimi potrebami, organizirana in vodena v
okviru “AS.SO” v sodelovanju z “frappè studio architetti”.
Oblikujejo in izdelujejo izdelke po meri glede na prostore
in potrebe, pri čemer uporabljajo nov les, pa tudi
reinterpretirajo in preoblikujejo reciklirane predmete, kot
so palete, kolute in pohištvo.

Vse dejavnosti in delavnice so
strukturirane tako, da oseba pridobi
večje zavedanje o svojih potencialih
in vsakomur omogočijo, da uresniči in
izboljša svoje spretnosti.

Vključiti invalida v skupnost in
ga dojemati kot njen aktivni del.

DOKAZI O USPEHU
DELAVNICA JE BILA NAGRAJENA TUDI NA NATEČAJU “LA BUONA VERNICE”.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Izključenost oseb s posebnimi potrebami iz različnih
delovnih mest in družbenega življenja

ITALIJA

DNEVNI
CENTER ZA
OSKRBO V
MIZARSKI
DELAVNICI

“Il Centro diurno La Bottega del Legno” je center za
dnevno poklicno rehabilitacijo. C.O.R.D., poimenovan
po Christianu Vadoriju (1977-2013) in gosti invalide.
Glavno vodilo združenja je skrb za osebe s
posebnimi potrebami. S pomočjo mizarskih delavnic
vključujejo invalide v družbeno in delovno življenje.

ŠE TRAJA

WWW.COOPACLI.IT

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Mizarske delavnice

Kultura, ki temelji na skrbi in
spoštovanju

Prakse in dejavnosti, ki se
izvajajo, predstavljajo osnovni
odnosni kontekst, v katerem
delavci skupine spodbujajo
socializacijo, samostojnost,
gibanje, izražanje in učenje.

TEŽAVA
Izključenost invalidov iz različnih delovnih mest in
družbenega življenja

ITALIJA

MOVIMENO
UFFICINA
INCONTRO
BUTTEGA

Združenje MOVIMENTO osebam, starim od 18 let
in več, z lažjo, srednjo ali težjo telesno ali duševno
prizadetostjo, ponuja delovna mesta in programe
pomoči pri zaposlovanju na različnih področjih.
V “Samedanskem uradu”, “MESTU Poschiavo”,
“LA BUTTEGA Scuol” in “LA BUTTEGA Jaura Val
Monastero” so na voljo mizarji, tkalci, ateljeji in
delavnice.

ŠE TRAJA

WWW.MOVIMENTO.CH
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V njem lahko invalidi
opravljajo koristne delovne
dejavnosti, ki jih veselijo.

Štiri strukture združenja MOVIMENTO
zagotavljajo približno 90 delovnih
mest na različnih področjih
proizvodnje in zaposlovanja.

Invalidom ponujajo dnevni
program z različnimi osrednjimi
točkami: od dela v mizarstvu za
izdelavo lesenih predmetov in
tako naprej ...

TEŽAVA
Izključenost invalidov iz različnih delovnih mest in
družbenega življenja

ITALIJA

DIVERSAMENTE
MOBILI

Združenje “Dinsi une ma “n (iz furlanščine:
“Podajmo si roko” v smislu vzajemnosti), zakonito
ustanovljeno v Pisi maja 1995, ONLUS od leta 1997,
od leta 2004 pooblaščeno za delovanje s strani ASL
v Pisi kot “večnamenski teritorialni socializacijski
laboratorij”, želi deliti nekatere izkušnje z invalidi,
vključno z družinami.

ŠE TRAJA

WWW.PAIMCOOP.ORG
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Uporabniki, katerim je
predlagnana dejavnost, so
invalidi, ki imajo različne
oblike invalidnosti (psihične,
fizične, motorične in
senzorične invalidnosti).

Dejavnosti se ponujajo po prilagojenih
poteh, dogovorjenih s socialnimi
delavci

TEŽAVA
Poklicni razvoj ter širjenje znanja in izkušenj
zaposlenih starih 45+ v panogah z velikim,
negativnim vplivom gospodarskih nihanj na trg dela.

POLJSKA

BEYOND 45+

2017

Cilj projekta je bila poklicna aktivacija oseb,
starih 45+, ki prihajajo iz tradicionalnih
gospodarskih panog in jih zastopajo, ki jim
grozi izključenost ali so že socialno izključene
zaradi pomanjkanja ustreznih kompetenc
glede na pričakovanja trga dela.

2021

WWW.BEYOND45.EU

Razširjanje znanj in spretnosti v 4
gospodarskih sektorjih (pohištvo,
materiali na osnovi lesa,
gradbeništvo v okviru zaključnih
del z uporabo lesa ter elektronika
v okviru notranjega oblikovanja in
inteligentnega pohištva).

Projekt se je odzval na
ugotovljene potrebe, ki izhajajo iz
makroekonomskih razmer v državah
partnericah in EU.

Strukturni podatki o
brezposelnosti so pokazali, da
se je število oseb, starejših od
45 let, med brezposelnimi na
Poljskem v zadnjih letih očitno
povečalo.

DOKAZI O USPEHU
PROJEKT JE VPLIVAL NA GOSPODARSTVO SODELUJOČIH DRŽAV S POKLICNIM VKLJUČEVANJEM IN
AKTIVIRANJEM OSEB, STARIH 45 LET IN VEČ, Z IZVAJANJEM NAJBOLJ PRAKTIČNIH UKREPOV.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

TEŽAVA
Zaradi ruske agresije na Ukrajino je na Poljsko prišel
velik val, več kot 2 milijona beguncev. To so ljudje, ki
morajo v zelo kratkem času najti svoje mesto v novi
realnosti in se aklimatizirati v novi državi.

POLJSKA

ZVEZA POLJSKIH
PODJETNIKOV
IN FUNDACIJA
AKTYWIZACJA BEZ
GRANIC - POMOČ
UKRAJINSKIM
BEGUNCEM

Od začetka sprejema beguncev na Poljsko,
Zveza poljskih podjetnikov izvaja program
poklicnega vključevanja, ki je posebej
namenjen beguncem iz Ukrajine. V okviru
projekta vsak partner uporablja svoja sredstva
za zagotavljanje učinkovite podpore.

2022

WWW.AKTYWIZACJABEZGRANIC.PL

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Podpora ukrajinski ženski pri
skrbi za otroke

Iskanje nastanitve v bližini delovnega
mesta za ukrajinske begunke

Povečanje možnosti za iskanje
zaposlitve za ukrajinsko žensko

TEŽAVA
Ponovna vključitev zapornikov
na trg dela po prestani kazni.

POLJSKA

2016

POSEBNA
GOSPODARSKA
CONA, KI JO JE
USTVARIL MEBLE
NEGRO

Podjetje Meble Negro je bilo ustanovljeno leta
2002. Podjetje proizvaja oblazinjeno pohištvo za
poljski in evropski trg. Proizvodnja pohištva poteka v
podružnici v mestih Czarnem in Chojnice na severu
Poljske. Podjetje pri proizvodnji pohištva zaposluje
zapornike prek Sklada za pomoč zapornikom zunaj
zapora in ljudem, ki so izključeni iz podeželskih
območij.

ŠE TRAJA

WWW.MEBLENEGRO.COM

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža
le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta
publikacija vsebuje.

Podjetje Meble Negro deluje
v posebni ekonomski coni
(SSSE - Słupska Specjalna Strefa
Ekonomiczna) na Poljskem

Podjetje proizvaja
oblazinjeno pohištvo za
poljski in evropski trg

V tovarni delajo civilni in
obsojeni državljani

