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Uredniške informacije: 

 

 

To poročilo* je prvi intelektualni rezultat projekta z naslovom “Poročilo o pregledu stanja v 

državah” in je bilo razvito v okviru projektnega partnerstva ERASMUS +, ENABLE - Izboljšanje 

zaposlitvenih možnosti invalidov, ki ga koordinira Ateliers Indigo du Plateau96. OZARA 

storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (Slovenija) je bila vodeča organizacija v pripravi tega 

poročila, s skupnimi prizadevanji partnerskega konzorcija: 

 

• Ateliers Indigo du Plateau96 (Belgija) 

• FUNDACION INTRAS (Španija) 

• BES Cooperativa Sociale (Italija) 

• LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA ASOCIATE (Romunija) 

 

 

*Izvod tega poročila v slovenskem jeziku zajema zgolj podatke za Slovenijo. Celotno poročilo v angleškem jeziku je 

dostopno na:  https://www.enable-project.org/country-review-reports  
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Delo, zajeto v tej publikaciji, je bilo financirano iz programa Erasmus + v skladu s sporazumom 

o dodelitvi sredstev št. 2019-1-BE01-KA204-050521. 

Ilustracije in grafike je zagotovil konzorcij, razen tistih, ki so pripisani drugim virom. 

 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOROVRNOSTI 

Ta dokument odraža samo stališče avtorjev in ne stališč Evropske skupnosti. To delo se lahko 

opira na podatke iz virov zunaj članov konzorcija projekta ENABLE. Člani konzorcija ne 

sprejemajo odgovornosti za izgubo ali škodo, ki jo je utrpela katera koli tretja oseba zaradi 

napak ali netočnosti teh podatkov. Informacije v tem dokumentu so na voljo takšne, kakršne 

so, pri čemer ne obstaja zagotovilo ali garancija, da so informacije primerne za uporabo za 

(točno)določen namen. Uporabnik teh podatkov uporablja informacije na lastno odgovornost 

in niti Evropska skupnost niti kateri koli član konzorcija ENABLE ne odgovarja za kakršno koli 

uporabo informacij. 

 

 

 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
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UVOD 
 

 

Ta dokument predstavlja prvi rezultat projekta, odobrenega s strani programa Erasmus +, 

imenovanega ENABLE - Izboljšanje zaposlitvenih možnosti invalidov.  

 

Projekt ENABLE krepi povezavo med popolno vključenostjo OZI na trg dela in družbo na 

splošno, pri čemer bi naj ta povezanost temeljila na takšni aktivaciji ciljne skupine, ki vključuje 

vsa sredstva za njihovo aktiviranje in opolnomočenje, da bi lahko v polnosti izrazili svojo 

zmožnost oziroma potenciale za samostojno življenje, svoja znanja delili v in s širšo skupnostjo 

in tako prispevali k premagovanju, zmanjševanju in preprečevanju kakršnih koli predsodkov, ki 

so danes žal še vedno prisotni. Sam projekt se loteva naslednjih elementov: 

 

• Problemska področja, kot so: udeležba/participacija v družbi, dostopnost, enakost, 

zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje OZI; 

• vključitev na trg dela kot osrednja skrb; 

• pomen samo aktivacije kot katalizatorja za povečanje vloge OZI v družbi; 

• raziskovanje vseh možnosti za popolno izražanje osebne nadarjenosti / talentov za 

svobodno in samostojno (delovno) življenje. 

 

Ciljne skupine projekta, pomembne za razumevanje tega IR, so obravnavane z vsaj dveh 

zornih kotov in predstavljajo družbeni trikotnik različnih posameznikov in / ali organizacij, ki so 

pomembne za sam potek projekta (OZI, organizacije, ki sodelujejo z / za OZI, zainteresirana 

(strokovna) javnost). Za namen  priprave tega IR so bile glavne ciljne skupine: 

 

• Organizacije (javni in zasebni sektor, organizacije civilne družbe), ki neposredno ali 

posredno sodelujejo z OZI in / ali LMDR / LTDZ.  

 

Različni strateški dokumenti EU, nacionalni predpisi in statistični podatki so precej nazorni - 

diskriminacija, predsodki in pomanjkanje popolne udeležbe v delovnem življenju, so še vedno 

prisotni. Zato je projektni konzorcij raziskal glavne izzive za polno udeležbo OZI v družbi in v 

okviru naslednjih dejavnosti: 

 

• Raziskava (pregled in primerjava) splošnih nacionalnih podatkov in razmer v državah 

projektnega konzorcija. 

• Spletna anketa, ki podrobneje opredeljuje naravo zbranih podatkov v nacionalnem 

kontekstu. 

• Fokusne skupine kot ciljni dogodki, za namen reflektiranja vprašanj vključenosti in 

obstoj/pregled participativnih metod / pristopov / dejavnosti (v organizacijah in na sploh). 
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• Intervjuji s strokovnjaki za razmislek o sedanjih pristopih (pri delu z OZI) in analizi potreb 

za prihodnje rezultate projekta. 

 

Informacije, zbrane v tem IR so torej osnova za prihodnje rezultate projekta - znotraj 

slednjega je ta IR zasledoval idejo oz. analizo potreb primarne ciljne skupine projekta (OZI) v 

drugih delovnih sklopih le-tega: 

 

• Program krepitve zmogljivosti (potrebe OZI glede na trenutno stanje). 

•  Opolnomočenje (razvijanje orodij za polno sodelovanje v lokalnih in nacionalnih 

skupnostih). 

• Kampanja vključenosti (kampanja ozaveščanja, katere namen je preseči obstoječi narativ o 

družbeni vlogi in spretnostih OZI) 

• Promocija v družbi (ozaveščanje zainteresiranih strani / ozaveščanje in promocija 

projekta). 

 

V tem IR se 1. poglavje osredotoča predvsem na raziskovalno metodologijo in raziskovalni 

pristop; 2. poglavje je namenjeno interpretaciji zbranih podatkov in predstavitvi rezultatov 

raziskav; 3. poglavje je namenjeno razpravi o rezultatih in daje nekaj koristnih priporočil o 

tem, kako upoštevati rezultate za prihodnjih dejavnosti projekta.* 

 

*Izvod tega poročila v slovenskem jeziku zajema zgolj podatke za Slovenijo. Celotno poročilo v angleškem jeziku je 

dostopno na:  https://www.enable-project.org/country-review-reports  

 

Ključne besede: vključenost, invalidnost, trg dela, diskriminacija, človeški viri, IKT, podpora 

  

https://www.enable-project.org/country-review-reports
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1 RAZISKAVA IN PODATKI PO DRŽAVAH 
 

 

Splošni cilj raziskave je bil zbrati informacije o trenutnih razmerah v državah konzorcija o 

vključenosti OZI glede na trenutno stanje in regulativno ozadje in / ali nacionalni okvir za 

obravnavo OZI. Rezultati raziskave so zbrani kot pregled za posamezne države, ki zbira 

izkušnje in mnenja organizacij in strokovnjakov, ki sodelujejo z OZI (nacionalna in lokalna 

združenja, institucije, organizacije civilne družbe itd.) o trenutnih razmerah v posameznih 

državah (zaposlovanje, vključenost, trg dela predpisi, primeri dobre prakse, morebitni 

predsodki itd.). 

To poglavje je posebej namenjeno razlagi raziskovalnega ozadja in najpomembnejših 

elementov raziskovalnega področja ter oblikovanju ciljev, opredeljenih raziskovalnih vprašanj 

in pristopa k zbiranju podatkov. 

 

 

1.1 Cilj raziskave in metodološki pristop 

 

Splošni cilj raziskave je zbrati informacije za profiliranje držav in poročanje o splošnem stanju 

na širokem področju obravnavanja teme o vključevanju OZI (zaposlovanje, izobraževanje, 

skupnosti), s čimer smo podrobneje raziskali, kaj že dobro deluje, kaj manjka in kakšne so 

potrebe ciljnih skupin v državah konzorcija za prihodnjo izvedbo projekta, ki prispeva k drugim 

rezultatom (analiza potreb). 

 

Raziskovalni cilji, ki jih je opredelil konzorcij, obsegajo več korakov, ki obravnavajo KAKO je bil 

dosežen raziskovalni cilj; na tem mestu navajamo najpomembnejše izvedene korake:  

 

• predhodno kratko raziskavo (pregled in primerjava)v vsaki državi, da se opredelijo končna 

raziskovalna vprašanja za poročilo države; 

• konsenz glede osrednjih raziskovalnih vprašanj, na katera je treba odgovoriti na podlagi 

ugotovitev predhodne raziskave (nujnost vključitve OZI v družbene, ekonomske in 

politične vidike družbenega življenja), ki bi bile ustrezne za vsako partnersko državo; 

• Izvedba spletne ankete, fokusnih skupin in individualnih razgovorov. 

 

Prav tako je bil pripravljen jasen pregled ciljnih skupin projekta, da se doseže največji učinek 

za prihodnje dejavnosti (mapiranje zainteresiranih strani in skupnosti). Osrednja ciljna skupina 

vključuje OZI / LMDR / LTDZ  in je v samem opisu projekta opredeljena splošno. Konzorcij 

sestavljajo različni strokovnjaki, ki delajo z OZI, zato je bilo treba upoštevati in doseči soglasje 

glede obravnave pravilnih formulacij in opredelitve OZI, spoštovanja različnih skupnosti, s 

katerimi partnerji sodelujejo, in slednje sporočiti tudi ciljni skupini, ki je sodelovala v raziskavi 

v okviru tega IR (strokovnjaki). 
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Prvi korak je bil namenjen razumevanju razlikovanja med več pojmi, na katerih temelji: 

• razumevanje ranljivih ciljnih skupin projekta (OZI / LMDR / LTDZ ) 

• splošno sprejeto pojmovanje različnih težav, 

• razumevanje ciljnih skupin, s katerimi projektni partnerji delajo neposredno ali posredno. 

 

V skladu z definicijo WHO1 je treba invalidnosti razumeti kot krovni izraz, ki vključuje 

elemente, kot so »okvare, omejitve dejavnosti in omejitve sodelovanja«. Ne smemo jih 

razumeti le kot zdravstveni problem, temveč veliko bolj kot zapleten pojav, ki ga je treba 

razumeti v razmerju med »značilnostmi človekovega telesa in značilnostmi družbe, v kateri 

živi« (prav tam). 

Poleg omenjenega, izraz duševna motnja vključuje tudi širok spekter težav, vključno z 

različnimi simptomi2. WHO jih opisuje kot »kombinacijo nenormalnih misli, čustev, vedenja in 

odnosov z drugimi«. Po informacijah brezplačnega slovarja Farlex3 (ki služi kot meta baza 

podatkov o različnih spletnih slovarjih, vključno z medicinskimi izrazi in definicijami) se šteje 

tudi kot »psihološki sindrom ali vedenjski vzorec, povezan s subjektivno stisko ali objektivno 

okvaro«. Slednje vključuje tudi motnje v razvoju (ki nastanejo pred odraslostjo), intelektualne 

in učne motnje. Izraz se lahko nanaša tudi na čustveno in vedenjsko motnjo4.     

 

Metodologijo in raziskovalni pristop, uporabljen v tem IR, lahko opišemo kot pretežno 

kvalitativni. Podatki so bili večinoma zbrani iz zanesljivih spletnih virov, ki so predstavljali npr. 

državne statistike (kvantitativni podatki), informativne in tematske spletne strani, podatki 

specializiranih organizacij, spletni imeniki nacionalne zakonodaje, članki na spletnih straneh, 

znani in preko spleta dosegljivi primeri dobrih praks znotraj delovnega področja projektnih 

partnerjev in drugo (Research Methodology, 2020)6. Razpoložljivi podatki so bili analizirani v 

okviru raziskovalnih vprašanj, ki jih je partnerstvo vnaprej določilo in oblikovalo kot 

najpomembnejše vidike, ki jih je treba preučiti in predstaviti v naslednjem poglavju (1.2). 

Raziskava je bila izvedena z uporabo naslednjih korakov: 

 

• Kratka predhodna raziskava (pregled in primerjava)v vsaki državi o najpomembnejših 

področja (invalidnost in nacionalni predpisi, usposabljanja, analiza potreb ciljne skupine) 

• Spletna anketa 

• Intervjuji med strokovnjaki 

• Fokusne skupine 

 

Ciljne skupine, dosežene v teh korakih, so bili predvsem strokovnjaki, ki neposredno in / ali 

posredno delajo z OZI / LMDR / LTDZ. 
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1.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Konzorcij je med razpravo o kompleksni terminologiji področja znova delil bolj poglobljene 

informacije o svojih ciljnih skupinah (OZI s katerimi delajo vsak dan), vključno z informacijami 

o trenutnih omrežjih in skupnostih, ki so neposredno ali posredno povezane z njihovim 

delovanjem. Nato je vsaka država raziskala obstoječe podatke in aktualna odprta vprašanja v 

svojih državah, ki so povezana z utemeljitvijo splošnega cilja projekta (vključitev) in z vidika 

drugih IR. S tem predhodnim iskanjem podatkov je konzorcij razvil, preveril in dokončal sklop 

vprašanj, ki se nanašajo na tristopenjsko zbiranje podatkov (odvisno od države) za: 

 

• Poglobljeno raziskovanje (pregled in primerjava) splošnih nacionalnih posebnosti vsake 

države. 

• Spletno anketo. 

• Intervjuje in fokusne skupine. 

 

Poglobljene raziskovanje za posamezne države je vključevalo naslednji sklop vprašanj: 

 

1) Zakonodajno ogrodje / nacionalni predpisi, ki obravnavajo temo OZI / LMDR / LTDZ 

Oris nacionalne zakonodaje / predpisov na področju invalidnosti na splošno in natančneje za 

starostne skupine; glavni nacionalni okvir za vključujoča delovna mesta. 

1. Glavni nacionalni okvir za vključevanje v smislu zaposlovanja: 

1.1. Kaj urejajo predpisi? 

1.2. Kako je nacionalna ureditev povezana z vprašanji zaposljivosti / posebnimi usposabljanji / 

državno podporo za povečanje zaposljivosti? 

1.3. Kako nacionalna zakonodaja spodbuja enake zaposlitvene možnosti ciljne skupine? 

1.4. Ali obstajajo podatki o prekvalifikacijah / možnostih prekvalifikacije za ciljno skupino - 

formalne in neformalne pobude, narava zaposlitve / pogoji zaposlitve OZI / LMDR / LTDZ itd.? 

1.5. Kakšna je raven / narava vključenosti na trg dela - delovni čas / koristi / podpora 

kadrovskih oddelkov? 

1.6. Katere so glavne ovire za vključevanje na trg dela v praksi? 

1.7. Katera so glavna področja / sektorji / konkretna sektorska in tržna področja, na katerih se 

lahko zaposlujejo OZI / LMDR / LTDZ? 

 

2) Raziskave obstoječih pobud za zasebno / neformalno izobraževanje / izobraževanje odraslih 

/ primeri dobre prakse ali projektni primeri vključevanja v delovna mesta in usposabljanja, 

prilagojena potrebam po povečanju zaposljivosti OZI / LMDR / LTDZ - ali obstajajo / za kaj gre? 
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2.1 Kakšna je narava / kakovost in stopnja vključenosti takšnega izobraževanja, usposabljanja 

in vseživljenjskega učenja, da se ohranijo in pridobijo spretnosti, ki omogočajo uspešen prehod 

na trg dela? 

2.2. Kdo lahko sodeluje v takih dejavnostih / katere skupine so nagovarjane v okviru teh 

dejavnosti? 

2.3. Kdo ponuja takšna izobraževanja / Katere organizacije iz katerega sektorja? 

2.4. Za kaj gre pri teh izobraževanjih, pobudah itd.? 

2.5. Kakšna je vsebina / trajanje? 

2.6. Ali se ukvarjajo s podjetniškim usposabljanjem in / ali podporo? 

 

Zbrani podatki, upoštevaje zgoraj omenjene poudarke raziskave, so bili analizirani z vidika 

najpomembnejših elementov, ki so bili v pomoč pri pripravi spletne ankete, ki je ciljala na 

zbiranje bolj poglobljenih informacij o problematičnih področjih z vidika strokovnjakov, ki 

delajo v različnih sektorjih (socialno varstvo, izobraževanje, specializirane službe, strokovnjaki 

za razvoj človeških virov, socialna ekonomija,…). V anketi smo tako oblikovali niz izjav, ki 

temeljijo na predhodni raziskavi področja in sicer za namen pridobivanja povratnih informacij 

in razmislek o najpomembnejših vprašanjih / elementih potencialne izključitve OZI v 

izobraževanju, zaposlovanju in družbi na splošno (zbiranje povratnih informacij o stopnji 

strinjanja z izjavami). Spletna raziskava je bila namenjena tudi izgradnji mreže deležnikov za 

prihodnje projektne aktivnosti. Izjave so preučevale stopnjo strinjanja na različnih 

problematičnih področjih, zaznanih v predhodni raziskavi, kot so: obstoj diskriminatornih 

elementov za polno udeležbo, stigmatizacija na trgu dela, izobraževalne ustanove, 

vrednotenje in razpoložljivost podpornih storitev / ukrepov, potreba po več na osebo 

usmerjenemu načrtovanju in inovativni elementi, ki jih je treba vključiti v delo z OZI itd. Za 

oceno trditev je bila uporabljena enostavna številčna lestvica od 1 do 5 z možnostmi odziva: 1 

- popolnoma se ne strinjam, 5 - popolnoma strinjam). 

 

Skupaj z oblikovanjem spletnih anket (in prvih vpogledov, pridobljenih iz že prejetih povratnih 

informacij), je bil razvit tudi vzorčni vprašalnik za razgovore s strokovnjaki na področju dela z 

OZI - vprašalnik je bil uporabljen tudi za dogodke v fokusnih skupinah v posameznih državah. 

Fokusne skupine so bile namenjene reflektiranju osebnih / poklicnih izkušenj ter mnenj, zato 

je bil vprašalnik intervjuja tudi osnova za vse fokusne skupine, s čimer se je zagotovilo, da 

razprave ostanejo na raziskovalnem področju.  
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2 POROČILA O STANJU V NACIONALNIH DRŽAVAH/SLOVENIA 
 

SLOVENIA 

 
Na področju invalidskega varstva je Republika Slovenija z željo po izboljšanju življenja in 

socialni vključenosti invalidov sprejela vrsto novih predpisov, ki se nanašajo na različna 

področja življenja in dela invalidov. Slovenija je med prvimi državami na svetu ratificirala 

Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in sprejela akcijski program za njeno 

izvajanje. Glavni zakonodajni dokumenti (med drugimi), ki obravnavajo področje invalidnosti v 

povezavi z raziskovalnimi posebnostmi projekta ENABLE, so1: 

 

• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - Zakon ureja usmerjanje otrok, 

mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in 

natančneje določa načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja.2  

 

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem je pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje v Republiki Sloveniji obvezno in enotno za vse, ki izpolnjujejo zakonsko 

določene pogoje za zavarovanje.1,3 

 

• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki ureja pravico do poklicne 

rehabilitacije in določena vprašanja zaposlovanja invalidov ter določa druge oblike, ukrepe 

in spodbude za njihovo zaposlitev ter način njihovega financiranja.1 

 

• Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki ureja pravico gluhih do uporabe 

slovenskega znakovnega jezika in pravico do obveščenosti v zanje prilagojenih tehnikah, 

enakovredno vključevanje gluhih v bivalno in delovno okolje, idr. 1 

 

• Zakon o izenačevanju možnosti invalidov z glavnim ciljem preprečevanja in odpravljanja 

diskriminacije na podlagi invalidnosti ter ustvarjanja enakih možnosti za invalide na vseh 

področjih življenja.1 

 

• Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki ureja pravice in postopek pridobitve statusa 

invalida osebam s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti 

ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in 

ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati 

sredstev za preživljanje, pravico do denarnih prejemkov in možnosti, ki jim jih zagotavlja 

država za njihovo enakovredno vključevanje v družbo.1 
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Čeprav vsi prej omenjeni zakonodajni dokumenti urejajo veliko večino ali spekter različnih 

pravic, možnosti socialnega vključevanja in spodbujanja izobraževanja, prekvalifikacije in 

rehabilitacije, je pomembno upoštevati nekatere praktične vidike, ki izhajajo iz zakonodaje, 

kot so:4  

 

• Sistem kvot in spodbude za zaposlovanje invalidov 

 

Sistem kvot je določen v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki velja 

od januarja 2006 in določa obveznost delodajalcev, ki imajo najmanj 20 zaposlenih, da 

zaposlijo določen odstotek invalidov. Odstotek obveznega deleža (zaposlenih) invalidov 

določa Uredba o določitvi delovnih kvot za invalide in se giblje med 2% in 6%, odvisno od vrste 

glavne dejavnosti, za katero je podjetje registrirano.4 

 

Obveznost znotraj sistema kvot je mogoče izpolnjevati s pomočjo: 

a) zaposlovanja invalidov, 

b) skrbjo za nadomestno izpolnjevanje kvote (nadomestne kvote), torej sklenitev pogodbe o 

poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom oziroma invalidskim podjetjem, 

c) plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov v poseben nacionalni sklad.4 

 

Kar zadeva vidik spodbujanja enakih zaposlitvenih možnosti, sistem nagrajuje delodajalce, ki 

presežejo kvoto, spodbude pa vključujejo tudi financiranje stroškov prilagoditve delovnega 

mesta.4 

 

• Zaposlitvena rehabilitacija 

 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov rehabilitacijo opredeljuje kot 

pravico invalidov. Predstavlja sklop storitev, s katerimi se zaposljivost invalida poveča z 

možnostjo usposabljanja za delo, zaposlitve, ohranitve trenutnega delovnega mesta ali 

spreminjanja ali nadaljevanja (nove) poklicne kariere. Invalidi so upravičeni do poklicne 

rehabilitacije v primerih, ko po drugih predpisih niso upravičeni do istih rehabilitacijskih 

storitev in če izpolnjujejo zakonska merila. OZI kot uporabnika storitve zaposlitvene 

rehabilitacije se obravnava kot enakovrednega (tim / zaposleni) član v procesu rehabilitacije, s 

čimer se razvije občutek pripadnosti, udeležbe in soodgovornosti v procesu rehabilitacije. 

Zaposlitveno rehabilitacijo se izvaja v obliki javne službe.4 

 

• Podporna zaposlitev/podporno zaposlovanje 

 

V podporni zaposlitvi govorimo o posebnem konceptu zaposlovanja invalidov v integriranem 

delovnem okolju pri t.i. običajnih / rednih delodajalcih. Invalidom je zagotovljena strokovna 
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podpora (informiranje, svetovanje, usposabljanje idr.) invalidom, prav tako je podpora 

zagotovljena delovnemu okolju in delodajalcu. Ta tip zaposlovanja je znova podrobneje 

opredeljen v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki podrobneje 

določajo posebne pogoje tega modela: vključuje le invalidno osebo, za katero je Zavod RS za 

zaposlovanje izdal odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, zaključen postopek 

zaposlitvene rehabilitacije, izdelan individualizirani načrt podpore invalidu in pripravljenost 

delodajalca za sodelovanje in prilagajanje delovnega okolja in delovnega mesta, 

pripravljenega v okviru omenjenega individualiziranega načrta, da je invalid usposobljen za 

opravljanje dela na določenem delovnem mestu, je motiviran, individualiziran načrt podpore 

za invalida in delodajalca, delodajalec je pripravljen na skupno delo in prilagaja delovno okolje 

in delovno mesto skladno z individualnim načrtom podpore.4,5 

 

• Zaščitna zaposlitev 

 

Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju, 

prilagojenem delovni sposobnosti in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem 

mestu (zaščiteno delovno mesto). Ta vrsta zaposlitve je zelo povezana s posebno vrsto 

gospodarskih subjektov, ki delujejo kot zaposlitveni centri; so pravne osebe, ustanovljene 

izključno z namenom zaposlovanja invalidov na zaščitenih delovnih mestih, izpolnjevati pa 

morajo posebne kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, 

pristojen za invalidsko varstvo, in imeti vnaprej pripravljen poslovni načrt. Občine so 

odgovorne za spodbujanje ustanavljanja in delovanja zaposlitvenih centrov na svojem 

območju.5 

 

Zlasti področje zaposlitvene rehabilitacije natančneje določa možnosti za OZI; vključuje 

posebne in prilagojene pristope za usposabljanje in morebitno izpopolnjevanje. Po eni strani 

storitve zaposlitvene rehabilitacije že vključujejo svetovanje, opolnomočenje in motivacijo za 

aktivno vlogo v življenju; podpora in svetovanje za ustrezne poklicne cilje, razvoj socialnih 

veščin, strokovna podpora pri usposabljanju in izobraževanju.5   

 

Po drugi strani pa se lahko stanje v praksi pri obravnavi stališč kadrovskih oddelkov v različnih 

podjetjih (ne glede na vrsto) razlikuje. Vodilni nacionalni strokovnjaki za rehabilitacijske 

procese so leta 2014 pripravili zanimiv članek (Brecelj, Vidmar, Boštjančič, 2014), ki se je lotil 

teme načrtovanja kariere OZI in preučil razmerje med željami in ovirami. Zanimivo je, da se v 

Sloveniji samo razumevanje invalidnosti premika od tradicionalnega medicinskega 

razumevanja k celostnemu razumevanju in pojmovanju, ki zajema vse vidike posameznika. 

Članek omenja tudi sodobne teorije razvoja kariere, ki so vzpostavile vzajemno povezanost 

kariere in samopodobe, osebnega razvoja, osebnega življenja in osebnih odločitev.6  
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V posebnem poročanju, ki se vsako leto pripravlja na vladni ravni, so podrobneje navedena 

pojasnila k nacionalnemu financiranju (učinkovitost in uspešnost javne porabe - dejavnosti za 

povečanje zaposlenosti, aktivne politike zaposlovanja in usposabljanje itd.). Del slednjega 

vključuje tudi trg dela in delovne pogoje. Znotraj slednjega je tudi predhodno izrecno 

opredeljen cilj, ki se je spremljal - zagotavljanje enakih možnosti za OZI na trgu dela. Rezultati 

kažejo, da so bili od leta 2012 do 2018 načrtovani ukrepi doseženi. Pojasnilo pa vsebuje nekaj 

pomembnih informacij. Uspeh (poklicnega) usposabljanja, zaposlitve, ohranjanja zaposlitve in 

poklicnega razvoja ali poklicne spremembe je nižji pri skupinah, ki so na splošno trpele zaradi 

telesne ali duševne okvare ali bolezni. Do konca leta 2018 so le 3,84% med 100% vsega 

zaposlenega prebivalstva predstavljale zaposlene OZI. Invalidska podjetja kot sredstva socialne 

ekonomije, zaposlitveni centri in podporno zaposlovanje ohranjajo položaj glavne organizacije 

zaposlenih / zaposlitvene situacije za ciljne skupine.7  

 

Finančni prejemki in podpora OZI se razlikujejo - če je oseba na rehabilitaciji, ji je na voljo 

povrnitev različnih stroškov: javni prevoz, finančno nadomestilo za čas izvajanja 

rehabilitacijskega postopka (40% minimalne plače, če se storitve izvajajo najmanj 100 ur in če 

OZI ni upravičena do finančne podpore (nadomestilo, pomoč), ki jo urejajo posebne pravice za 

brezposelne osebe ali predpisi s področja invalidskega zavarovanja. Tudi že pridobljene 

pravice (brezposelnost, invalidnost) kot je npr. Nadomestilo za invalidnost, se ohranjajo če je 

OZI zaposlen za delovni čas, krajši od polnega 40-urnega tedenskega delovnega časa.5  

 

Lahko rečemo, da se zadeve v smislu vključenosti OZI rešujejo skozi t.i. sistemski pristop, ki 

skuša urediti popolno vključenost in sodelovanje. Po drugi strani pa še vedno obstaja tveganje 

zaradi počasnega, a nenehnega naraščanja stopenj brezposelnosti OZI glede na celotno 

populacijo brezposelnih.7 

 

Že omenjeni članek avtorice Brecelj idr. (2014) prikazuje tudi nekaj konkretnih informacij o 

vključenosti na trg dela. Rezultati posebne raziskave, opravljene pri 243 brezposelnih OZI, 

vključenih v rehabilitacijske storitve (povprečna starost 36 let), so pokazali zanimivost v 

razlogih za izbiro kariere, saj je bilo več kot 63% vprašanih motiviranih z osebnimi željami in 

interesi. Ovire za načrtovanje kariere in razvoj kariere še vedno obstajajo in jih lahko 

razvrstimo med6: 

 

• Notranje (samopodoba - ustreznosti položaja, delovne spretnosti in pojmovanje 

konkretnih pričakovanj znotraj določenih poklicev). 

• Zunanje (podpora okolja in delovno mesto kot tako). 
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Hkrati članek v svojih študijah omenja druge raziskovalce (Fabian, Beveridge in Ethridge), ki 

poročajo tudi o dojemanju OZI pri iskanju poti nazaj v svet dela - pomanjkanje informacij ali 

premalo veščin za odločanje o osebni karieri.6  

 

Poleg tega je pri obravnavanju praktičnega vidika ovir opazno tudi neskladje med 

dostopnostjo izobraževalnega sistema in vključenostjo na trg dela. Medtem, ko izobraževalni 

sistem ponuja veliko možnosti za vključitev v formalni študij (tudi s prilagoditvijo študijskega 

procesa) in tudi na visokošolsko raven, je praktični vidik zaposlovanja OZI žal povezan z 

grenkim dejstvom - OZI se soočajo s predsodki, stereotipi in tudi strahovi na strani 

delodajalcev. Mlade, izobražene osebe se soočajo z dolgotrajno brezposelnostjo, čeprav so 

usposobljene in izobražene; omenjena neskladnost vključuje tudi dejstvo, da je v času šolanja 

za OZI možno veliko prilagoditev, vendar je dejansko opravljanje dela, za katerega je bila 

oseba usposobljena, v resnici skoraj nemogoče.9 

 

Invalidska podjetja ohranjajo položaj enega najpomembnejših sektorjev za zaposlovanje OZI. 

Konec leta 2018 je register invalidskih družb registriral 143 takih subjektov; od tega 131 v 

zasebnem in 12 v javnem sektorju. Ta podjetja so se ukvarjala s predelovalnimi dejavnostmi 

(51%). Sicer trg delovne sile sam po sebi ne omejuje svobode volje OZI pri iskanju dela v 

katerem koli sektorju, vendar obstajajo ovire, ki so bile že omenjene.8 

 

Slovenski akcijski načrt za OZI 2014 - 2021 jasno opredeljuje več elementov in konkretneje 

opisuje, kaj je že doseženo in kakšni so cilji za popolno vključitev do leta 2021. Dokument 

vključuje tudi akcijski načrt za doseganje rezultatov in izboljšav na različnih področjih s 

povezavo do veljavne zakonodaje, ki že deluje, skupaj s predlogom, kako doseči cilje.10 

 

Izobraževalni sistem v državi vključuje načelo usmerjanja otrok, mladoletnikov in mlajših 

odraslih s posebnimi potrebami. Vključuje vseobsegajoč pristop s posebnim delom za odrasle, 

starejše od 21 let in do 26 let, v okviru stalnega izobraževanja in prilagojenih poklicnih in 

strokovnih programov10 

 

Zakon o  usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vključuje tudi otroke, mladoletnike in 

mladostnike s posebnimi potrebami, izjemoma pa tudi odrasle osebe, starejše od 21 let do 

vključno 26 let, ki nadaljujejo izobraževanje v prilagojenih poklicnih in strokovnih programih z 

istim izobraževalnim standardom in strokovno izobraževanje z enakovrednim izobraževalnim 

standardom in posebnim rehabilitacijskim programom, pa tudi osebe v isti starosti, kot je 

omenjeno, ki se lahko vključijo v program izobraževanja in usposabljanja za odrasle, ki je del 

posebnega programa za otroke z zmerno, hudo in težka motnja v duševnem razvoju (to so 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci ali otroci z okvarjenim vidom, 

gluhi in naglušni otroci, otroci z motnjami govora in jezika, telesno ovirani, dolgotrajno bolni, z 
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učnimi težavami , avtizem, čustvene in vedenjske motnje, ki zahtevajo osebno vadbo programi 

z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojeni izobraževalni programi in izobraževalni ali 

specialni izobraževalni programi).10 

 

V okviru cilja pospeševanja zaposlovanja OZI se načrtujejo in izvajajo konkretni ukrepi, kot so 

npr. Polno sodelovanje v ukrepih "Aktivne politike zaposlovanja" in vseživljenjska poklicna 

orientacija. 

 

V resnici pa ostaja problem neskladja med svetom zaposlovanja in izobrazbo. 

 

Problematično področje kadrovskih oddelkov različnih podjetij ostaja pomanjkanje konkretnih 

smernic v kariernem razvoju OZI - ta element bi moral biti postavljen kot strateški subjekt v 

organizacijah. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih ne izključujeta - vendar je treba 

premik izvesti tako, da bi se morale vse strani združiti. Pomembno je opolnomočenje oseb s 

posebnimi potrebami v smislu izpopolnjevanja, uporabe IKT in kakršnih koli dejavnosti za 

osebni razvoj; javne intervencije, kampanja ozaveščanja organizacij civilne družbe za boj proti 

predsodkom in predstavitev enakosti ter ves potencial OSI so pomembni - znanje in 

ozaveščenost je na koncu moč tako zaposlenih kot delodajalcev.   
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https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp
https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1192
http://www.ir-rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841
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9 Vrbnjak, T. (2019). Zaposlovanje invalidov: Več let iščejo službo. In potem obupajo. Večer. 

Dostopno na: https://www.vecer.com/zaposlovanje-invalidov-vec-let-iscejo-sluzbo-in-potem-

obupajo-10070829 

10 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. (2014). AKCIJSKI PROGRAM ZA INVALIDE 

2014–2021. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/API-2014-

2021/API_2014_2021.pdf 

 

 

2.1 Rezultati spletne raziskave 

 

 

K spletni anketi v Sloveniji smo v prvi vrsti povabili predhodno opredeljene potencialne 

zainteresirane strani in deležnike projekta. Vključeni so bili predvsem zavodi iz zasebnega in 

javnega sektorja: centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, rehabilitacijski zavodi, zavodi 

za zaposlovanje in druge organizacije, ki na tak ali drugačen način sodelujejo z OZI ali 

vključujejo le-te. Večina prejetih odgovorov je prišla iz specializiranega storitvenega sektorja, 

kot npr. zaposlitvena rehabilitacija, pa tudi socialno varstvo, izobraževalni sektor in sektor 

socialne ekonomije. 

 

Delo posameznih strokovnjakov, ki so dajali odgovore, je bilo v večini (75%) neposredno 

povezano z OZI, drugi pa so svoje delo opredelili kot posredno povezano z OZI. 

 
Tabela: 1d 

 

 

Vrsta organizacij, vključenih v raziskavo (kjer so bili odgovori na slednje posredovani s strani 

udeležencev), zajema socialno varstvo in socialno skrbstvo, invalidska podjetja, samostojne 

podjetnike, delovni center za dnevno varstvo, zaposlitvena središča, socialna podjetja in 

nevladne organizacije, ki delujejo v področju duševnega zdravja. 

 

Vse organizacije (z eno izjemo) imajo pravni sedež v Sloveniji. 

 

https://www.vecer.com/zaposlovanje-invalidov-vec-let-iscejo-sluzbo-in-potem-obupajo-10070829
https://www.vecer.com/zaposlovanje-invalidov-vec-let-iscejo-sluzbo-in-potem-obupajo-10070829
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/API-2014-2021/API_2014_2021.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/API-2014-2021/API_2014_2021.pdf
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V naslednjem vprašanju smo raziskovali mnenje, merili / ocenjevali odzive na različne trditve. 

Že v prvi fazi zbiranja podatkov o državah je bilo razvidno, da so nekatera vprašanja ali 

porajajoče teme skupne vsem državam in jih vključiti v oceno s strani strokovnjakov. Na žalost 

je element diskriminacije OZI / oseb s TDZ v splošnem okolju / družbi s strani strokovnjakov še 

vedno "opaženo stanje", saj se rezultati pri tej izjavi skoraj v celoti nagibajo k strinjanju pri več 

kot 70% vprašanih (stopnja 4 in 5). 

 

 
Tabela: 2d 

 

Tudi zaznavanje stigme zaradi TDZ, ki je prisotna na strani delodajalcev, je očitno in hkrati 

nekoliko višje v primerjavi z diskriminatornimi elementi na strani (splošne) ponudbe na trgu 

dela (prejšnja tabela) 

 

 
Tabela: 3d 

Po drugi strani pa je stigma v izobraževalnem sektorju očitno nižja, čeprav je skoraj 20% 

vprašanih ostalo pri odločitvi, da se s to izjavo niti ne strinjajo niti ne strinjajo (stopnja 3). 
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Tabela: 4d 

Druga zanimivost so bili rezultati o nacionalnem sistemu kvot kot podpornem in 

promocijskem elementu, ki podpira vključevanje na trg dela. Rezultati so razpršeni na različnih 

ravneh, zato ne moremo govoriti o težnji k popolnemu strinjanju (še vedno več kot 27% 

vprašanih ni bilo odločenih glede te zadeve).  

 

 
Tabela: 5d 

V okviru raziskovanja razpršenosti obstoječih storitev in podpornih ukrepov za usposabljanje 

in prekvalifikacijo, ki so na voljo OZI / osebam s TDZ s strani različnih organizacij, se rezultati 

ponovno nagibajo k popolnemu strinjanju z izjavo (več kot 60% za stopnjo 4 in 5); vendar je 

bilo več kot 30% vprašanih neodločenih. 

 

 
Tabela: 6d 
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Odgovori na vprašanje o bolj prilagojenih možnosti usposabljanja in / ali prekvalifikacije za 

povečanje možnosti za opravljanje prosto izbranega poklica se nagibajo k popolnemu 

strinjanju (več kot 80% za stopnjo 4 in 5).  

 
Tabela: 7d 

Ko gre za potrebo po sodobnejšem in na človeka usmerjenem pristopu za ciljno skupino v 

različnih organizacijah, odzivi kažejo tudi težnjo k popolnemu strinjanju z več kot 70% (za 

stopnjo 4 in 5). 

 

 
Tabela: 8d 

 

Pri ocenjevanju obstoječih nacionalnih priložnosti oz. programov usposabljanja in 

izobraževanja ter ravni sodobnega in na človeka usmerjenega pristopa z več delovne prakse, 

so rezultati bolj spodbudni, saj je raven soglasja ne glede na težnjo precej razpršena in le 

nekoliko več kot polovica vprašanih se strinja. 
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Tabela: 9d 

 

Po drugi strani pa je splošno strinjanje glede potrebe po bolj osebnem usmerjenem 

načrtovanju vseh dejavnostih, ki podpirajo polno udeležbo na trgu dela, zelo močno, saj se več 

kot 90% vprašanih nagiba k popolnemu soglasju (stopnji 4 in 5). 

 

 
Tabela: 10d 

 

Zadnja pomembna značilnost raziskave je bil odziv / samoevalvacija ravni osebnega znanja o 

inovativnih elementih usposabljanja / primerih dobre prakse za pristop vključevanja na trg 

dela od spodaj navzgor. Več kot 30% anketirancev je bilo neodločenih in le 7 anketirancev je 

lahko izrazilo razumevanje novih pristopov in pristopov od spodaj navzgor. 
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Tabela: 11d 

 

Rezultati so precej zanimivi, sploh, če jih primerjamo z informacijami in dejstvi, zbranimi v 

nacionalnem poročilu v prejšnjem poglavju. Praktični vidiki vključevanja na trg dela za OZI na 

splošno in z njihove perspektive potrjujejo, da obstaja sivo in problematično področje, ki kaže 

stigmo, ki obstaja še danes. Rezultati potrjujejo tudi dejstvo, da izobraževalni sektor postaja 

vse bolj vključujoč, vendar se težave pojavljajo kasneje, ko človek potrebuje vso podporo za 

vključitev v konkretno delovno prakso. Kot je bilo razvidno iz odgovorov, bi bilo mogoče 

storitve ali konkretne dejavnosti za vključevanje na trg dela bolj individualizirati. Slednje je 

povezano z različnimi elementi, kot so znanje v kadrovskih oddelkih, razumevanje ustvarjanja 

novih delovnih mest po meri in uporaba sodobne tehnologije in socialnih medijev za različne 

namene (za samo delo, samopredstavitev in komunikacijo). 

 

 

2.2 Fokusna skupina 

 

Fokusna skupina v Sloveniji je bila izvedena konec februarja 2020. Načrtovana in organizirana 

je bila z jasno zamislijo, da bi izkoristila priložnost za vseevropsko sodelovanje strokovnih 

organizacij, ki neposredno ali posredno sodelujejo/vključujejo OZI v različnih sektorjih. V 

fokusni skupini so sodelovale naslednje organizacije z 19 udeleženci iz osmih evropskih držav: 

 

• Bolgarska razvojna agencija (Bolgarija) 

• INTAMT - Mednarodna akademija za management in tehnologijo (Nemčija) 

• Centro Internazionale Per La Dell`educazione E Lo Sviluppo Associazione (CEIPES, Italija) 

• Center kompetenc 36,6 (Poljska) in Center kompetenc 36,6 (Združeno kraljestvo) 

• Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala (ACTA, Romunija) 

• OZARA ZC d.o.o. (Slovenija) - Zaposlitveni center 

• guvernerstvo Izmirja - Urad za EU in zunanje odnose (Turčija) - 

• Engelsiz Toplum Olusturma Dernegi (ETOD, Turčija) 
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Vse organizacije (zasebni in javni sektor, nevladne organizacije) delujejo na področju politik in 

pristopov vključevanja, usposabljanja in razvoja poklicnega izobraževanja in usposabljanja za 

odrasle, regionalnega razvoja, izpopolnjevanja in vključevanja najbolj ranljivih družbenih 

skupin. 

 

Fokusna skupina je razpravljala v okviru raziskovalnih vprašanj intervjuja in sicer znotraj 

naslednjih poudarkov: 

 

• Trenutna in skupna odprta vprašanja in ovire, kadar gre za vprašanje vključevanja na tako 

imenovani prvi ali odprti trg dela za OZI (ne glede na nacionalne predpise na tem 

področju). 

• Pregled najbolj inovativnih in vključujočih modelov v različnih sektorjih, v katerih OZI 

opravljajo svoje delo. 

• Nujnost usposabljanj in posebno znanje tako za OZI, oddelke za kadre in druge 

strokovnjake za poglabljanje družbene vključenosti, opolnomočenja in premagovanja 

predsodkov. 

 

Izkušnje vseh udeležencev so pokazale, da se podobnosti v večini držav pojavljajo pri izvajanju 

strateških dokumentov in predpisov o polni udeležbi OZI pri zaposlovanju in izobraževanju. 

Sama zakonodaja seveda sledi mednarodnim standardom, konvencijam in drugim strateškim 

dokumentom, vendar pri zastavljanju vprašanja, kako stvari delujejo v praksi, ostajajo številne 

ovire. Ena najpomembnejših se žal še vedno pojavlja v smislu predsodkov in stereotipov o 

tem, kaj je človek kljub invalidnosti "sposoben narediti / izvesti". Čeprav je področje 

zaposlovanja in izobraževanja za OZI pogosto zelo urejeno, zakonodaja ne more urejati vsega, 

saj se samostojno ne bori proti predsodkom kot takim. Lahko bi rekli, da je ob vsem 

spoštovanju predpisov in norm, ki jih je treba upoštevati, družbena sprememba in premik v 

perspektivi (na strani trga dela, kadrovskih služb in strokovnjakov) več kot nujna. 

 

Zakaj je slednje tako pomembno - posamezniki so ne glede na naravo invalidnosti različni. 

Učinkovite in strateško postavljene smernice, ki jih bodo upoštevali kadrovski oddelki, bi 

morale vključevati tudi več ozaveščanja znotraj organizacij. V smislu kadrovskega dela je tako 

potrebno razmisliti, raziskati, pridobiti nove izkušnje in izkoristiti potencial organiziranja 

prostorov ali elementov izvajanja delovnih nalog na inovativen in prilagojen način. 

 

Primeri najboljših praks, ki jih udeleženci fokusnih skupin poznajo ali izvajajo, jasno kažejo dva 

glavna potenciala: 
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• Tudi v nekaterih podpornih modelih zaposlovanja je še vedno dovolj prostora za inovacije, 

(re) organizacijo nalog in druge elemente, ki izhajajo iz bolj osebnega pristopa do 

zaposlenih OZI (spodbujanje samoiniciativnosti, kreativnosti in osebnega potenciala). 

• Kadrovski oddelki so potencial za reševanje vprašanja ovir; poznajo postopke, imajo znanje 

in lahko delujejo kot katalizator sprememb in so tudi ciljna skupina za kampanje 

ozaveščanja, saj prinašajo nova spoznanja o obstoječih in predvidljivih / opredeljenih 

delovnih operacijah. 

 

Eden najjasnejših dokazov za zgoraj omenjeno je opazna rast specializiranih organizacij, ki 

ponujajo podporne storitve in bi po optimističnem mnenju že lahko bile del kadrovskih 

oddelkov. 

 

Po drugi strani pa bi morali biti pri razvoju poklicne poti  za OZI pred vstopom v svet dela 

osredotočeni na »k osebi usmerjen«  razvoj izobraževanja, tudi z vidika koristi in potenciala pri 

uporabi IKT, socialnih medijev in drugih načinov komunikacije. Vsa razpoložljiva sodobna 

orodja so bistvenega pomena in ponujajo še en potencial za delo, komunikacijo, povezovanje 

in samopredstavitev. Drugo pomembno vprašanje je tudi samo sprejemanje, opolnomočenje 

in razvoj ustvarjalnosti. Ko razpravljamo o LTDZ, je to še bolj pomembno, saj stereotipi in 

predsodki kažejo še večjo zakoreninjenost v družbi. Izvajanja enostavnih nalog, prilagojenih 

nalog s podporo, je potrebno promovirati kot dobre primere - sicer bomo kot družba ostali 

nespremenjeni in se ne bomo zavedali potenciala, ki ga lahko prinese vsaka oseba, ne glede 

na sektor, v katerem deluje. 

 

 

2.3 Intervjuji 
 

 

V Sloveniji so razgovori v okviru intervjujev potekali med koncem februarja in aprilom 2020 in 

sicer z 10 različnimi strokovnjaki. Vsi delajo v socialnem sektorju, natančneje njihovo področje 

vključuje zaposlitvene in rehabilitacijske dejavnosti in storitve za OZI, storitve socialne 

vključenosti OZI, področje specialne in rehabilitacijske pedagogike, delovne terapije, 

individualno samostojno psihološko svetovanje, upravljanje s človeškimi viri. Strokovnjaki 

svoje delo opravljajo v naslednjih tipih organizacij: 

 

• Invalidsko podjetje 

• Zaposlitveni center (tj. OZARA ZC d.o.o., Zaposlitveni center AVANTUS d.o.o) 

• Osnovna šola 

• Neodvisni svetovalni zavodi (tj. Inštitut Ribalon) 

• Zasebne ustanove, ki izvajajo programe socialne vključenosti 
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Vsi delajo z OZI in / ali LTDZ, ki potrebujejo psihološko podporo, osebami z učnimi 

primanjkljaji.  

 

Pristopi, ki jih uporabljajo strokovnjaki, se razlikuje in vključuje različne vidike dela, ki jih lahko 

opišemo kot kombinacijo: 

 

• pristopi socialnega dela (delo s skupnostjo in posamezniki, podpora krepitvi moči, 

vključenosti, izgradnji omrežja itd.) 

• upravljanje s človeškimi viri 

• psihosocialno in psihološko svetovanje in podpora OZI / LTDZ / Osebe v stiski na splošno 

(posamezne in skupinske) 

• specialna pedagogika  

 

Ne glede na naravo/vsebino dela, vsi strokovnjaki tako ali drugače uporabljajo individualiziran 

pristop v okviru svojega dela. Konkretne odločitve o uporabljenem pristopu so vedno 

prilagojene posebnim potrebam posameznika. 

 

Na vprašanje o trenutnih nacionalnih razmerah glede vključevanja na odprti trg dela smo 

prejeli skoraj enoten odgovor. Vsi strokovnjaki trdijo in se strinjajo, da je nacionalni sistemski 

pristop (ki zajema in izključuje vse načine diskriminacije na trgu dela) dober v primerjavi z 

drugimi državami. Vendar se zdi, da različne ovire ostajajo tudi na področju vključevanja v 

zaposlitev. Zdi se, da imajo te ovire, kakor odražajo tudi rezultati spletne ankete, status 

stalnosti in jih je težko premagati - v mnogih primerih jih je mogoče opredeliti kot preproste 

birokratske ovire (uradni postopki in zahteve po zaposlitvi, prilagoditev delovnega mesta in 

najpomembnejše, nerazumevanje in diskriminacija OZI v smislu delovne učinkovitosti). Zaradi 

teh ovir se nekateri posamezniki znajdejo v spiralni situaciji, skoraj brez možnosti za 

zaposlitev. Eden od intervjuvancev, ki dela na mednarodni ravni, je razkril eno zanimivo 

dejstvo, značilno za Združeno kraljestvo - obveznost izpolnjevanja anonimnega vprašalnika, ki 

ga zahteva Zakon o enakosti, v okviru katerega se pri morebitnem delodajalcu preverja 

diskriminatorni element v zaposlitvenem procesu (anonimno). Če primerjamo to z odzivi iz 

Slovenije, je to še korak naprej, ki ga je najverjetneje težko doseči, saj so tako trenutna 

zaposlitvena situacija in trg na splošno precej togi tudi za redne iskalce zaposlitve. Prav tako se 

institut prilagoditve delovne postaje / delovnega mesta potrebam OZI premalo uporablja v 

primerjavi z vsemi možnostmi, ki jih ponuja in podpira država.  

 

Glavni izzivi, gledano po nacionalni ravni, so povezani z elementi posebnosti trga dela na 

splošno (pomanjkanje specializiranih delavcev na splošno, neujemanje povpraševanja in 

ponudbe itd.) in sektorjem zaposlovanja, ki nima "posluha za vključevanje". Po drugi strani pa 
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je opazno, da bi vključitev OZI na trg dela poleg splošnih predpisov zahtevala nekaj več, čeprav 

so standardi pri premagovanju diskriminacije postavljeni kar visoko. 

 

V okviru strokovnega dela z OZI so intervjuvanci omenjali različne pristope. Predanost uporabi 

inovativnih pristopov ostaja visoka pri vseh prejetih odgovorih. Slednje pomeni, da so vsi 

sogovorniki zelo predani iskanju najnovejših in k osebi usmerjenih pristopov, kar pomeni, da 

se vsi nenehno izobražujejo o razvoju lastnega poklica. Nekaterim uporabnikom storitev se 

ponujajo različne priložnosti za neformalno učenje, ki se izvaja v različnih okoljih za 

spodbujanje sodelovanja in medsebojnega razumevanja med OZI in drugim osebjem ali 

mentorji. Enega ključnih elementov pri zaposlovanju na OZI so opisali tudi kot pospeševanje 

takšnega razvoja delovnega okolja, ki vključuje psihološke, čustvene in ne samo fizične vidike 

dela. 

 

Eno najzanimivejših spoznanj o delu z OZI in osebami z učnimi težavami, ki smo ga prejeli, je 

bil iz nacionalnega projekta, ki ga trenutno izvaja nacionalna mreža različnih organizacij, 

dejavnih na področju zaposlitvene rehabilitacije. Projekt »Prehod mladih« je namenjen 

spodbujanju socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami, razvoju podpornega okolja, 

ki deluje kot povezovalna vez med šolami (osnovnimi, srednjimi) in trgom dela, ter tako 

motivirati delodajalce za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami (otroci, ki že imajo 

uradno ponujene smernice in podporo za vključitev v posebne izobraževalne programe, otroci 

s posebnimi potrebami, vključno z otroki z motnjami v duševnem razvoju, otroci s 

slabovidnostjo, gluhi in naglušni otroci, otroci s telesnimi razlikami, otroci z avtističnimi 

motnjami, otroci z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami). V okviru projekta 

osnovnošolcem ponujajo podporo pri poklicnem usmerjanju, izbiri prihodnjega poklica - tu je 

poseben poudarek na usmerjenem pristopu in iskanju skupnih rešitev pri raziskovanju osebnih 

želja in resničnih možnosti. Tukaj so najbolj dragoceni podatki pridobljeni z osebnim 

intervjujem, torej s pomočjo individualnega dela s strokovnjakom (kar je potrebno tudi zaradi 

posebnosti projekta). Mreža družinskih članov, različne predstavitve in delavnice, različni 

strokovnjaki, vključeni v ta proces, so v tem projektu bistvenega pomena za iskanje čim 

boljšega in osebno prilagojenega postopka odločanja - glavni cilj ostaja v zgodnjih 

intervencijah, kar zmanjšuje prihodnja neskladja v svetu delo in opravljanje poklica. Vsak 

posameznik ima priložnost ustvariti poseben načrt za prihodnja dejanja. »Modus operandi« 

tega projekta z možnostmi, ki se ponujajo mladim, v preteklosti še ni bil izveden in je zato zelo 

inovativen (celostni pristop, ki ponuja izgradnjo in podporo socialnih omrežij; zgodnje 

poklicno usmerjanje, sodelovanje pri prilagajanju delovnih mest, pomoč tudi drugim 

zaposlenim, da razumejo vsakega posameznika v okviru vključenosti v zaposlitev, boj proti 

diskriminaciji, šolski sistem in sektor zaposlovanja -  v preteklosti za to ciljno skupino te oblike 

podpore še nikoli niso bile na tako obsežni ravni. Nacionalno gledano ciljna skupina 
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upravičencev vključuje mlade do 29 let (začenši običajno z učenci, vključenimi v zadnji dve leti 

osnovne šole - 8. in 9. razred). 
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3. RAZPRAVA IN PRIPOROČILA 
 

 

To poročilo razkriva zanimive značilnosti in vpoglede za vsako državo glede na področje 

raziskovanja v okviru tega IR. Na skupni ravni in medsebojni primerjavi med državami se kaže 

veliko podobnosti: 

 

- Zagotovljeni sistem podpore za vključevanje na primarni ali prvi trg dela, problema 

vključevanja ne rešuje v celoti. 

- Diskriminacija je še vedno prisotna kot element oz. težava vključevanja v zaposlitev na 

splošno. 

- Spodbujanje in znanje, potrebno za vključitev, sta pomemben element baze znanja na 

področju človeških virov in sta katalizator med OZI in delodajalcem. 

- Inovativni in sodobni pristopi pri delu z OZI so element nenehnega spreminjanja sodobnih 

spoznanj in govorijo v prid razvoju ciljno usmerjenega usposabljanja (za krepitev vloge OZI, 

kar vodi k večji samozavesti in iskanju osebne moči). 

- Primeri najboljših praks kažejo, kako pomembno je najti vse novice za povezavo trga dela 

in invalidov, najti rešitve, ki obravnavajo potrebe ene strani in osebne želje ljudi, ki 

vstopajo na trg dela - obe strani morata bit enako vključeni, da bi našli skupne in 

sprejemljive rešitve. 

- V okviru možnosti za usposabljanje sta zelo pomembna k oz. na osebo usmerjen pristop , 

in s tem povezana zasnova usposabljanj.  

 

Za vsako državo so spodaj predstavljena konkretna priporočila za prihodnje ukrepe. 

 

Belgija 

 

S primerjavo podatkov, zbranih v pregledu naše države, z izjavami v spletni anketi, intervjujih 

in fokusni skupini lahko izpostavimo dve prevladujoči vprašanji, ki bi ju lahko naslovili z našim 

projektom. 

 

V prvi vrsti se moramo zavedati, da se OZI še vedno soočajo z diskriminacijo na primarnem 

trgu dela. Razlog za to je, da se splošna javnost, s tem pa tudi delodajalci in oddelki za kadre, 

premalo zavedajo invalidnosti in njihovih posebnosti. Invalidi so zato še vedno stigmatizirani. 

Namensko izobraževanje za ozaveščanje delodajalcev in zaposlenih bi lahko pomagalo pri 

odpravljanju predsodkov in zmanjševanju strahu pred izzivom vključevanja OZI v svoje osebje. 

Prav tako morajo biti delodajalci učinkoviteje obveščeni o vsej pomoči, ki jo lahko pričakujejo, 

če želijo zaposliti OZI; preglednejši, manj zapleten sistem bi pomagal tako njim kot njihovim 

potencialnim zaposlenim. 
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Drugič, invalidi potrebujejo več spodbude in pomoči pri izbiri lastnega življenjskega projekta; 

veliko se jih mora tako pogosto soočati s svojimi slabostmi, da pozabijo na svoje prednosti. 

Potrebujejo več osebno usmerjenih treningov, prav tako pa bi morali dobiti nezavezujoče 

možnosti za eksperimentiranje in preizkušanje različnih poklicev. Če se osredotočijo na svoje 

moči in stvari, ki jih dejansko radi počnejo, je večja verjetnost, da bodo našli poklic, ki jim bo 

dal občutek namenskosti in izpolnitve. 

 

Zgodbe o uspehu bi morali deliti v medijih; osvetliti moramo pozitivne izkušnje OZI na trgu 

dela; to bi moralo spodbuditi delodajalce in invalide k zbliževanju. Medtem ko delimo te 

zgodbe, moramo zagotoviti, da je dostop do informacij omogočen vsem; stvari morajo biti 

napisane v berljivem jeziku, vsebina pa mora biti multi modalna, da bodo vključene tudi slepe 

in gluhe oz. naglušne osebe. 

 

 

Italija 

 

Problem brezposelnosti OZI / LTDZ / LMDR v Italiji, ki znaša približno 80%, je kljub napredku v 

zadnjih 20 letih še vedno zelo pomemben. Danes ga poslabšujeta tudi dramatična 

gospodarska kriza in zmanjšanje števila delovnih mest zaradi izrednih razmer zaradi 

pandemije COVID-19. Zato priporočamo skupno zavezanost družbenih sil in regionalnih / 

nacionalnih organov odločanja, da se bodo lahko OZI / LTDZ / LMDR kljub trenutnim 

razmeram vse bolj vključevale na trg dela in jih podpirali pri izražanju njihovega potenciala in 

zavestnega pridobivanja oz. razumevanja pomena njihove lastne družbene vloge.  

 

Treba je sprejeti ukrepe za izpolnitev cilja usklajevanja politik vključevanja delovnih mest na 

nacionalnem ozemlju in učinkovitejše uporabe zakona 68/99. Številne zainteresirane strani 

priporočajo odpravo ali vsaj ponovno preučitev obveznosti zaposlovanja OZI / LTDZ / LMDR, ki 

jo predvideva ta zakon. 

 

Na podlagi ugotovitev sedanje raziskave v Italiji, so podana naslednja priporočila: 

 

• Zagotavljanje podpore omrežju teritorialnih služb in tretjega sektorja. Treba je izboljšati 

veliko dediščino, ki jo predstavljajo združenja OZI / LTDZ / LMDR in njihove družine, ki 

imajo visoko strokovno znanje, ter svet zadrug, ki so sposobne obvladovati tudi najbolj 

zapletene invalidnosti na področju dela.  

• Razvijati in krepiti dialog med profitnim in neprofitnim svetom, posredovati izkušnje in 

znanje podjetij na eni strani ter združenj in prostovoljnega sveta na drugi, k cilju modela 

gospodarske rasti z vključevanjem oz. večanjem razumevanja pomena raznolikosti. 
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• Izboljšati prilagojene strategije in tečaje usposabljanja in usposabljanja za OZI / LTDZ / 

LMDR v skladu s stalno preobrazbo zahtev na trgu dela. 

• Povečati prisotnost t.i. managerja invalidov v podjetjih, ki lahko s svojega privilegiranega 

položaja najbolje podpirajo in izboljšuje situacijo  OZI / LTDZ / LMDR, tako da utrjuje 

močnejšo povezavo med podjetjem in referenčnim področjem organizacije.  

• Ozaveščati podjetja o vprašanju "invalidnosti in dela" s prilagojenim usposabljanjem o 

značilnostih, potrebah in virih OZI / LTDZ / LMDR; strategijah za odpravo stigme in 

predsodkov do LMDR ter razširjanjem nabora človeških virov. 

 

 

Romunija 

 

Na podlagi ugotovitev in opisa razmer v Romuniji, so predlagana naslednja priporočila za 

prihodnost: 

 

• Izobraževalni sistem mora zagotavljati multidisciplinarno kompleksno vrednotenje, ki 

poudarja otrokove sposobnosti in ga usmerja k najboljši obliki in učnim načrtom. Tako 

lahko otrok koristi pridobivanje veščin in kompetenc, ki mu bodo omogočile vstop na trg 

dela. 

• Pravočasno je treba zagotoviti storitve poklicne orientacije, da se invalidni otrok nauči 

dela, ki ne samo ustreza njegovim sposobnostim in kompetencam, temveč tudi željam. 

• Po vstopu na trg dela je treba osebam z omejenimi možnostmi zagotoviti več storitev pred 

in zlasti po zaposlitvi, da se lahko ustrezno prilagodijo zahtevam dela in okolju socialnega 

dela. 

• Država bi morala bolje podpirati nevladne organizacije pri zagotavljanju zgoraj omenjenih 

storitev, saj imajo koristi od visoko usposobljenih strokovnjakov na tem področju. 

• Izvesti bi bilo treba dosledno izvrševanje delovnega prava v zvezi z OZI. Izvrševanje bi 

moralo biti podprto z več izobraževanja in finančne podpore za inovativne prilagoditve, ki 

jih morajo opraviti potencialni delodajalci. 

 

 

Slovenija 

 

Razmere na nacionalni ravni, zaznane na podlagi zbranih podatkov, razkrivajo več zanimivih 

vidikov. Trg dela je v primerjavi z drugimi državami po eni strani zelo tog - po drugi strani pa 

vse razpoložljive možnosti za podporo vključenosti OZI v svet dela ne delujejo v celoti. Slednje 

je lahko povezano s pomanjkanjem znanja in splošne motivacije s strani delodajalcev. Če to 

izrazimo na najpreprostejši način: "to traja preveč časa, preveč stvari je treba premisliti itd." 

Slednje razkriva, da so podporne storitve za OZI, ki povezujejo obe strani, ključnega pomena. 
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Tudi OZI na splošno koristi bolj osebno usmerjen pristop, kot v nekaterih primerih, birokratski 

in zapleteni postopki predstavljajo veliko tveganje za zmanjšanje motivacije tudi na strani OZI. 

Več zagona bi bilo potrebno tudi za krepitev razumevanja, kako bi lahko bolj osebno 

usmerjeni pristopi in mrežna skupnost omogočili ali olajšali postopek tudi pri vključevanju OZI 

v obstoječe delovne operacije, kar bi pomenilo tudi spremembo v zaznavanju, kaj lahko oseba 

stori ali ne. Število brezposelnih OZI je na žalost še vedno relativno veliko. 

 

Z vidika družbenih izzivov in najnovejših sprememb, povezanih z zdravstvenim / pandemičnim 

stanjem v Evropi, grožnja izgube delovnih mest in manjša vključenost predstavljata še večji 

izziv in negotovo perspektivo za prihodnost. Prav v tem trenutku je ključnega pomena imeti 

znanje osebno predstavitev, pozitivno samopodobo in na drugi strani tudi ustrezno 

prepoznavanje le-tega na strani delodajalcev, da se vzpostavlja in ohranja usmerjenost ali 

fokus v prihodnosti in tako prepreči nadaljnje poglabljanje diskriminacije na splošno. 

 

 

Španija 

 

Stopnja zaposlenosti OZI je zelo nizka, predvsem zaradi predsodkov in pomanjkanja znanja 

podjetij o OZI in zlasti glede LMDR. 

Razmere se poslabšujejo zaradi krize COVID 19. V Španiji je večina oseb z invalidnostjo 

zaposlena v zaščitnih zaposlitvenih centrih, ki so v razmerah karantene prisiljeni odpuščati 

zaposlene. 

 

Glavno priporočilo je delo na različnih ravneh za izboljšanje vključenosti delovne sile v delovno 

razmerje: 

- Ponudniki storitev: vzpostaviti je treba osebno usmerjen pristop, ki bo podpiral odločanje 

in avtonomijo uporabnikov, vključno z novimi inovativnimi pristopi in metodologijami. 

- Posameznik: podpora pri iskanju in opredeljevanju lastnega življenjskega projekta, 

prilagajanje usposabljanja in zagotavljanje potrebnih virov za dostop do službe 

(usposabljanje, usmerjanje, podpora); zagotoviti potrebno čustveno usposabljanje za 

obvladovanje stresa, frustracij in krepitev z uporabo različnih inovativnih metodologij. 

- Posel: ozaveščanje in prepoznavnost podjetij na običajnem trgu, da se odpravi stereotip, 

povezan z OZI, kot tudi, da zaščitna podjetja za zaposlovanje postanejo konkurenčna in 

izboljšajo produktivnost na trgu. 

- Prebivalstvo: razširjanje in prepoznavanje sposobnosti OZI za odpravo stereotipov in 

socialne stigme, zlasti za ljudi s težavami v duševnem zdravju. 

- Mreža javnega zdravja: usklajevanje in skupno delo s strokovnjaki ter programi zdravljenja. 
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