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UVOD

CILJ IN METODOLOGIJA
Priročnik WorkABLE je rezultat raziskav in analiz, ki so bile izvedene med projektom na področju
Zaposlitvenega usposabljanja ter Individualnega načrta in podpore (v nadaljevanju kot IPS –
Individual placement and support) za osebe s težavami v duševnem razvoju (v nadaljevanju kot
PMD – People with mental disabilities ). Temelji na ugotovitvah raziskav štirih partnerskih držav
(Italija, Ciper, Slovenija, Romunija) in oblikuje nacionalni kontekst izobraževanja o zaposlitvi PMD,
metodologijah in študijah primerov.
Cilj priročnika je ponuditi celovito študijo, ki vsebuje analizo zakonodajnega okvira, vključno z
nacionalnim in evropskim, podpornimi mehanizmi za zaposlovanje PMD, procesi in metodologije
usposabljanja za zaposlitev, kompetence, ki jih zahteva zaposlitveni mentor v vsaki partnerski
državi in na ravni EU, študije primerov organizacij in/ali delavnic, ki vključujejo delo PMD, in vodnik
za izvajanje IPS.
Uporabljena metodologija obsega predvsem zbiranje podatkov s sekundarnimi raziskavami/
teoretičnimi raziskavami in uporablja obstoječe podatke prek gradiva, objavljenega v raziskovalnih
poročilih, akademskih esejih, vladnih poročilih in gradivu, ki je na voljo na spletnih straneh v EU in na
mednarodnih spletnih mestih itd. Razlog za izbiro te metode je predvsem v stroškovni učinkovitosti
teoretičnih raziskav.
Poleg tega so partnerji v okviru študij primerov omejeno uporabljali primarno raziskavo. V tem
kontekstu so partnerji pridobili in uporabili neobdelane podatke za izdelavo zbirne analize vsake
študije primera.
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ZAKONODAJNI OKVIR
1.1. Konvencija ZN o pravicah invalidnih oseb (UNCRPD)

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije več kot milijarda ljudi, kar je približno 15% svetovnega
prebivalstva, živi z neko obliko invalidnosti, od katerih ima 2-4% velike težave pri delovanju. Stopnje
invalidnosti se povečujejo zaradi staranja prebivalstva in naraščajočih kroničnih zdravstvenih stanj.
Invalidne osebe so pogosto prikrajšane za pravico do samostojnega življenja, kot je to določeno v 19.
členu Konvencije ZN o pravicah invalidnih oseb (UNCRPD), saj so pogosto nameščene v ustanove.
Pravice invalidov so človekove pravice. Tako so EU in vse njene države članice podpisnice Konvencije
Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD).
UNCRPD je bil podlaga za Evropsko strategijo o invalidnosti 2010–2020. UNCRPD je bil sprejet 13.
decembra 2006 na sedežu ZN v New Yorku in je začel veljati 3. maja 2008.
UNCRPD izziva ljudi po vsem svetu, da invalidnost razumejo kot vprašanje človekovih pravic, saj
zajema številna področja, kjer lahko nastanejo ovire, kot na primer fizični dostop do stavb, cest in
prometa ter dostop do informacij prek pisnih in elektronskih komunikacij. UNCRPD si prizadeva tudi
zmanjšati stigmo in diskriminacijo, kar je pogosto razlog, zakaj so invalidi izključeni iz izobraževanja,
zaposlovanja ter zdravstvenih in drugih storitev.
UNCRPD uporablja uveljavljena načela človekovih pravic iz Splošne deklaracije o človekovih
pravicah in Mednarodnih paktov o človekovih pravicah ter podpira pravice in svoboščine vseh
posameznikov brez kakršne koli razlike, zagotavlja pravice invalidov in spodbuja spoštovanje
njihovega inherentnega dostojanstva.
Države, ki so ratificirale Konvencijo UNCRPD, se zavezujejo, da bodo invalidnim osebam zagotavljale
državljanske in politične pravice ter postopno uresničevanje socialnih in ekonomskih pravic.
UNCRPD ne določa izrecno invalidnosti. V preambuli je zapisano, da je “invalidnost razvijajoči
se koncept in da je invalidnost posledica interakcije med osebami z motnjami ter vedenjem in
okoljskimi ovirami, ki ovira polno in učinkovito sodelovanje v družbi na enaki podlagi z drugimi”.
Okolja - fizično, socialno in vedenjsko - lahko onesposobijo osebe z motnjami ali spodbujajo njihovo
udeležbo in vključenost. V skladu s 1. členom “Invalidi vključujejo tiste, ki imajo dolgotrajne telesne,
duševne, intelektualne ali senzorične okvare, ki lahko v interakciji z različnimi ovirami ovirajo njihovo
polno in učinkovito sodelovanje v družbi na enaki podlagi kot drugi”.
3. člen UNCRPD določa naslednja splošna načela:
●
Spoštovanje inherentnega dostojanstva, individualne avtonomije, vključno s svobodo
odločanja in neodvisnosti oseb
●
Prepoved diskriminacije
●
Popolno in učinkovito sodelovanje in vključevanje v družbo
●
Spoštovanje drugačnosti in sprejemanje invalidov kot del človeške raznolikosti in človečnosti
●
Enakost možnosti
●
Dostopnost
●
Enakost med moškimi in ženskami
●
Spoštovanje razvijajočih se sposobnosti invalidnih otrok in spoštovanje pravice invalidnih
otrok, da ohranijo svojo identiteto
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Pravice navedene v UNCRPD so:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5. člen: Enakost pred zakonom brez diskriminacije
10. in 14. člen: Pravica do življenja, svobode in varnosti osebe
12. člen: Enakovredno priznavanje pred zakonom in poslovno sposobnostjo
15. člen: Prepoved mučenja
16. člen: Zaščita pred izkoriščanjem, nasiljem in zlorabo
17. člen: Pravica do spoštovanja telesne in duševne integritete
18. člen: Svoboda gibanja in državljanstvo
19. člen: Pravica do življenja v skupnosti
21. člen: Svoboda izražanja in mnenja
22. člen: Spoštovanje zasebnosti
23. člen: Spoštovanje doma in družine
24. člen: Pravica do izobraževanja
25. člen: Pravica do zdravja
27. člen: Pravica do dela
28. člen: Pravica do ustreznega življenjskega standarda
29. člen: Pravica do sodelovanja v političnem in javnem življenju
30. člen: Pravica do sodelovanja v kulturnem življenju

19. člen določa, da si invalidne osebe lahko izberejo kraj bivanja ter kje in s kom živijo, pri čemer
jim ni treba živeti s točno določenim življenjskim slogom. Mnoge od teh kršitev človekovih pravic so
kombinacija pomanjkanja storitev na ravni skupnosti in tudi na nacionalni ravni, pa tudi mehanizmov
za zagotavljanje teh pravic; in priložnosti za napredek invalidnih oseb.
25. člen priznava pravico invalidnih oseb do najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda brez
diskriminacije na podlagi invalidnosti.
27. člen uveljavlja pravico invalidnih oseb do enakovrednega dela z drugimi, kar vključuje pravico
do možnosti preživetja z delom, ki je prosto izbrano ali sprejeto na trgu dela in v delovnem okolju,
ki je odprto, vključujoče in dostopno invalidnim osebam.
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ZAKONODAJNI OKVIR
1.2.Konvencija ILO št.159 Poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju (invalidnih oseb),
1983, in Priporočilo št. 168

1. člen Konvencije opredeljuje izraz “invalidna oseba” kot posameznika, katerega možnosti za
zagotovitev, ohranitev in napredovanje pri ustrezni zaposlitvi, so zaradi ustrezno priznane telesne
ali duševne okvare znatno zmanjšane.
2. člen določa, da mora vsaka članica v skladu z nacionalnimi pogoji, prakso in možnostmi oblikovati,
izvajati in redno pregledovati nacionalno politiko poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidnih
oseb. Zgoraj navedeno je treba dati na zagotoviti vsem kategorijam invalidnih oseb in spodbujati
zaposlitev invalidnih oseb na odprtem trgu dela (3. člen).
Zanimivo je, da je načelo enakega obravnavanja zaščiteno v priporočilu ILO št. 99 (1955), odstavek
29 (a), in v skladu s katerim ‘’bi morale imeti invalidne osebe enake možnosti za opravljanje dela kot
neinvalidne osebe, za delo za katero so kvalificirane” in priporočilo ILO 168 (1983), 8. odstavek, ki
določa enakost spolov pri zaposlovanju invalidnih oseb.
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ZAKONODAJNI OKVIR
1.3. Evropska unija

Odzivajoč se na gospodarski in družbeni vpliv duševnih bolezni, EU sprejema ukrepe za preprečevanje
in zdravljenje duševnih bolezni. Ena od prednostnih nalog EU in njenih držav članic je obravnavanje
socialnega in gospodarskega položaja invalidnih oseb. V skladu s tem veljajo številne pogodbe,
konvencije in strategije:
●
Listina EU o temeljnih pravicah: člena 21 in 26 Listine določata potrebo po spoštovanju in
zaščiti človekovega dostojanstva, zagotavljanju vključevanja invalidnih oseb v skupnost in prepovedi
diskriminacije na podlagi invalidnosti.
●
Pogodba o delovanju EU: člena 10 in 19 Pogodbe določata, da se bo EU pri oblikovanju in
izvajanju politik ter sprejemanju zakonodaje borila proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti.
EU in vse njene države članice so pogodbenice CRPD, ki je za EU začela veljati januarja 2011. Vse
države članice EU so podpisale in ratificirale CRPD. CRPD je podlaga za evropsko strategijo o
invalidnosti za obdobje 2010–2020 in odraža njene glavne elemente.
EVROPSKA STRATEGIJA O INVALIDNOSTI 2010–2020
●
Cilj evropske strategije o invalidnosti je spodbujati Evropo brez ovir in opolnomočiti invalidne
osebe, da bodo lahko uživali svoje pravice in v celoti sodelovali v družbi in gospodarstvu.
●
Opisuje aktivnosti in cilje politik na področju invalidnosti ter podpira države članice EU pri
izvajanju CRPD.
●

Osredotoča se na odpravo ovir za invalidne osebe na osmih področjih delovanja:

⮚	

Dostopnost

⮚	

Sodelovanje

⮚	

Enakopravnost

⮚	

Zaposlovanje

⮚	

Izobraževanje in usposabljanje

⮚	

Socialna zaščita

⮚	

Zdravje

⮚	

Zunanji ukrepi (tj. ukrepi zunaj EU).

●
Podjetništvo je posredno podprto s strani te strategije z zmanjševanjem ovir v temah
»Sodelovanje« in »Zaposlovanje«
Strategija o invalidnosti je privedla do pobud, kot so:
●
Direktiva EU 2019/882 - European Accessibility Act - ki določa zahteve glede dostopnosti za
izdelke in storitve
●

Predpisi o pravicah potnikov z omejeno mobilnostjo:
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▪	

Uredba EU o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

▪	

Uredba EU o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu

▪	

Uredba EU o pravicah potnikov pri potovanju po morju ali celinskih plovnih poteh

▪	

Uredba EU o pravicah potnikov v železniškem prometu

●
Direktiva EU 2016/2102 o spletni dostopnosti, s katerim bodo javna spletna mesta
dostopna vsem.
●
Projekt EU invalidske kartice, ki invalidom olajša potovanje po teh državah članicah. Pilotno
je bil izveden v osmih državah članicah in je trenutno v fazi ocenjevanja pred nadaljevanjem.
●
Določbe Erasmus+ programa, ki zagotavljajo boljšo mobilnost študentom s posebnimi
potrebami
●

EU Parkirna kartica

●
Direktiva EU 2000/78/EC je določila splošne okvirje enakega obravnavanja pri zaposlovanju
in poklicu. Direktiva o enakosti pri zaposlovanju - 2000/78/ES - prepoveduje diskriminacijo
pri zaposlovanju in poklicu na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne
usmerjenosti, ki zajema:
▪	

Zaposlitev in poklic

▪	

Poklicno usposabljanje

Članstvo v organizacijah delodajalcev in delavcev
Čeprav v Direktivi ni opredelitve invalidnosti, je Sodišče Evropskih skupnosti (CJEU) ugotovilo, da
vključuje tudi invalidnosti, ki izhajajo iz “psiholoških okvar”, in ljudi, ki imajo težave z duševnim
zdravjem.
Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu
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Izobraževalne pobude za invalide, vključno z Evropska agencija za izobraževanje oseb s
posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje ter posebno študijsko skupino o invalidnosti in
vseživljenjskem učenju
Dejavnosti zunanjih ukrepov, kot je financiranje vsaj več kot 400 projektov, povezanih z
invalidnostjo, v več kot 100 državah, predvsem v partnerstvu s civilno družbo, kot tudi v podporo
prizadevanjem partnerskih vlad za izvajanje in spremljanje CRPD
Spremljevalni akcijski načrt, ki vsebuje 100 ukrepov na vseh osmih področjih, ki jih zajema
strategija
DUŠEVNO ZDRAVJE V EU
Čeprav so politike duševnega zdravja v EU v pristojnosti posameznih držav članic EU, je duševno
zdravje vključeno v prednostne naloge programa javnega zdravja.
Evropski okvir za ukrepanje na področju duševnega zdravja in dobrega počutja podpira države
članice EU pri pregledu njihovih politik in izmenjavi izkušenj za izboljšanje učinkovitosti in
uspešnosti politik, s ciljem:
•
Razvijanja programa spodbujanja in preprečevanja duševnega zdravja ter zgodnjega
posredovanja
•

Zagotavljanja prehoda na celovito zdravljenje duševnega zdravja in kakovostne oskrbe

•

Krepitve znanja, dokazov in izmenjave najboljših praks na področju duševnega zdravja.

Prav tako je spletna platforma EU-Compass za ukrepanje na področju duševnega zdravja in
dobrega počutja pomagala pri zbiranju, izmenjavi in analizi informacij o ukrepih na področju
duševnega zdravja.
Compass je spremljal politike in dejavnosti držav članic EU in nevladnih organizacij (NVO) na
področju duševnega zdravja in dobrega počutja:
•

Prepoznavanje in širjenje evropskih dobrih praks na področju duševnega zdravja

•
Zbiranje podatkov o dejavnostih deležnikov in nacionalnih dejavnostih na področju
duševnega zdravja
•

Organizacija treh letnih poročil in forumskih dogodkov

•

Organiziranje delavnic o duševnem zdravju po vsej EU ter na Islandiji in Norveškem.
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NACIONALNI OKVIRJI
2.1. Ciper

Ciper je sprejel različne zakone in predpise, ki izhajajo iz mednarodnih standardov in standardov
EU, ki ščitijo invalidne osebe, natančneje njihovo zaposljivost in preprečujejo diskriminacijo pri delu.
1.
Zakon o invalidnih osebah iz leta 2000 zajema osnovne pravice invalidnih oseb, vključno z
enakim obravnavanjem in prepovedjo diskriminacije v sektorju zaposlovanja. V skladu z zakonom
“invalidnost” pomeni kakršno koli pomanjkljivost ali okvaro, ki povzroči trajno ali dolgotrajno telesno
ali intelektualno ali duševno omejitev osebe […].
Prav tako “zaposlitev” pomeni opravljanje dela ali storitev za plače po posamezni pogodbi ali
delovnem razmerju ali vajeništvu ali drugi individualni pogodbi ali razmerju, ki ga ureja zasebno
ali javno pravo, vključno z javno službo, pravosodno službo, javno izobraževalno službo, lokalne
oblasti, pravne osebe in organizacije javnega ali zasebnega prava, oborožene sile in varnostne sile.
‘’Diskriminacija’’ pomeni posredno ali neposredno diskriminacijo, vključno z nadlegovanjem in
odredbo o uporabi diskriminatornega obravnavanja;
5. člen zakona določa načelo enakega obravnavanja pri zaposlovanju, ki prepoveduje diskriminacijo
invalidna osebe glede:
(a) pogoje za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vključno z merili za izbor in pogoji
zaposlovanja, ne glede na sektor ali panogo dejavnosti in na vseh ravneh poklicne hierarhije,
vključno z napredovanjem;
(b) dostop do vseh vrst in vseh ravni poklicnega usmerjanja, poklicnega usposabljanja, naprednega
poklicnega usposabljanja in prekvalifikacije, vključno s praktičnimi delovnimi izkušnjami;
(c) zaposlitev in delovni pogoji, vključno z odpuščanjem in plačilom;
(d) članstvo in vključevanje v organizacijo delavcev ali delodajalcev ali katero koli drugo organizacijo,
katere člani opravljajo določen poklic, vključno z ugodnostmi, ki jih te organizacije zagotavljajo;
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2.
Zaposlovanje invalidnih oseb v Zakonu o širšem javnem sektorju 146 (1)/2009 določa pravico
invalidnih oseb do dela in ureja njihova zaposlitvena mesta v širšem javnem sektorju s kvoto 10%
števila prostih delovnih mest. Zakon zajema tudi obveznosti držav, da izpolnjujejo pravico do dela,
kot je določeno v UNCRPD, Konvenciji ILO št. 159 o Poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidnih
oseb ter Direktivi EU 2000/78/ES. Po zakonu “invalidna oseba” pomeni osebo, ki po oceni posebnega
multidisciplinarnega odbora doživi kakršno koli okvaro, ki povzroči trajno ali dolgotrajno telesno ali
intelektualno ali duševno omejitev, ki znatno zmanjša ali izključi možnost najti in ohraniti ustrezno
zaposlitev.
3.
Nevladne organizacije, ki zastopajo ali ponujajo storitve osebam s telesnimi, duševnimi,
intelektualnimi ali senzoričnimi težavami in so dejavne pri oblikovanju in izvajanju programov,
vključno s programi usposabljanja za svoje osebje in/ali invalidne osebe, imajo lahko koristi od
Shema subvencioniranja organizacij za programe poklicnega usposabljanja invalidnih oseb. V
skladu s tem se lahko vsak program sponzorira do 5.000 EUR, razen programov, ki se sofinancirajo
iz sredstev EU, ki se lahko sponzorirajo do 10.000 EUR.
4.
Nevladne organizacije, ki zastopajo ali ponujajo storitve osebam s telesnimi, duševnimi,
intelektualnimi ali senzoričnimi težavami in so dejavne pri oblikovanju in izvajanju programov,
vključno s programi usposabljanja za svoje osebje in/ali invalidne osebe, imajo lahko koristi od
Shema subvencioniranja organizacij za programe poklicnega usposabljanja za strokovne invalidne
osebe. Program ima omejitev sponzorstva do 3000 EUR, razen za programe, ki se sofinancirajo iz
sredstev EU, ki jih je mogoče sponzorirati do 5000 EUR.
5.
Invalidi imajo lahko neposredno koristi od Sheme poklicnega usposabljanja invalidnih oseb.
Ta posebna shema je odobrena ne glede na stopnjo izobrazbe osebe in lahko znaša do 1.708 EUR.
6.
Osebe s telesnimi, senzoričnimi, duševnimi ali drugimi težavami, ki jim le te močno zmanjšujejo
možnost zaposlitve na odprtem trgu dela in omogočajo le izbiro med omejenim krogom poklicev,
ki omogočajo zaslužek, imajo lahko koristi od Shema za ustanovitev in delovanje majhnih enot za
samozaposlitev invalidnih oseb, z zneskom do 8.543 EUR.
7.
Shema podprtega zaposlovanja lahko koristi nevladnim organizacijam, ki ponujajo storitve
podprtega zaposlovanja preko zaposlitve zaposlitvenega mentorja, osebam s telesnimi, duševnimi,
intelektualnimi ali senzoričnimi težavami. Najvišji ponujeni znesek je lahko 13.500 EUR na leto za
vsak program.
8.
Oddelek za socialno vključenost invalidnih oseb ponuja tudi dodatne storitve in socialne
ugodnosti za invalidne osebe, kar vključuje tudi duševne težave. Na primer Shema parkirnih kartic
za invalidne osebe (modra karta), Finančna pomoč organizacijam invalidnih oseb. Zadnja shema
koristi organizacijam invalidnih oseb ali organizacijam njihovih staršev v primeru, da se ne
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morejo zastopati in vključuje financiranje operativnih stroškov organizacije in stroškov programov
za socialno vključenost invalidnih oseb. Tudi finančna pomoč organizacijam invalidnih oseb pri
zaposlovanju socialnih pomočnikov za njihove člane lahko koristi organizacijam za invalidne osebe,
ki bodo odgovorne za usklajevanje in dodeljevanje potrebnih spremljevalnih storitev invalidnim
osebam v skladu z njihovimi potrebami. Ponujeno sponzorstvo je lahko do 10.000 EUR na leto,
največ do 70% stroškov plače za socialnega pomočnika.
Prvo Nacionalno strategijo invalidnosti 2018–2028 in Drugi nacionalni akcijski načrt invalidnosti
2018–2020 je pripravil Oddelek za socialno vključenost invalidnih oseb skupaj z vladnimi službami,
pristojnimi za vprašanja invalidnosti in temeljijo Priročnika za strateško načrtovanje Ministrstva za
finance. Povezani so s priporočili, ki so jih Republiki Ciper podali Odbor Konvencije ZN o pravicah
invalidnih oseb, Evropska invalidska strategija 2010–2020 in Strategija Sveta Evrope o invalidnosti
za obdobje 2017–2023.
Glavni cilj Nacionalne strategije o invalidnosti je orisati vizijo, vrednote, strateške cilje in naloge
Republike Ciper za pravice invalidnih oseb. To se naredi z dajanjem navodil državnim akterjem.
Drugi nacionalni akcijski načrt invalidnosti želi spodbujati:
a)

Neodvisno življenje, socialno vključenost, mobilnost in socialno zaščito invalidnih oseb

b)

Zaposlovanje in poklicno usposabljanje

c)

Izobraževanje

d)

Dostopnost invalidnih oseb do naravnega in grajenega okolja, prevoza in informacij.

e)

Ponudbo zdravstvenih in rehabilitacijskih storitev

f)

Informacije in ozaveščanje o vprašanjih invalidnosti.
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NACIONALNI OKVIRJI
2.2. Slovenija

Republika Slovenija je sprejela več predpisov, ki se nanašajo na različna področja življenja in dela
invalidnih oseb. Slovenija je bila med prvimi državami na svetu, ki je ratificirala Konvencijo Združenih
narodov o pravicah invalidnih oseb in sprejela akcijski program za njeno izvajanje. Glavni zakonodajni
dokumenti, ki obravnavajo področje invalidnosti :
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ureja posebne smernice za otroke s posebnimi
potrebami, ki za uspešno sodelovanje v izobraževalnem procesu potrebujejo ustrezne izobraževalne
programe in ponujajo različne načine in oblike pomoči .
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju« - pri čemer je pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v Republiki Sloveniji obvezno in enotno za vse, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje
za zavarovanje.
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - ki ureja pravico do poklicne rehabilitacije
in nekatera vprašanja zaposlovanja invalidov ter določa druge oblike, ukrepe in spodbude za njihovo
zaposlovanje ter način financiranja.
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika - ki ureja pravico gluhonemih oseb do uporabe
slovenskega znakovnega jezika in pravico gluhonemih oseb do obveščenosti v tehnikah, ki so jim
prilagojene, enakopravno vključevanje gluhonemih oseb v življenjsko in delovno okolje itd.
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov – z glavnim ciljem preprečevanja in odpravljanja
diskriminacije na podlagi invalidnosti ter ustvarjanja enakih možnosti za invalidne osebe na vseh
področjih življenja.
Zakon o socialnem vključevanju invalidov - ki ureja pravice in postopek za pridobitev statusa invalidne
osebe s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi invalidnostmi, ki se ne morejo družbeno vključiti v
skupnost brez zagotovljenih storitev socialne vključenosti in ne morejo delovati in funkcionirati
samostojno pri večini ali vseh življenjskih dejavnostih.
Za ta priročnik so najpomembnejši praktični vidiki, ki izhajajo iz predpisov:
●

Kvotni sistem in spodbude za zaposlovanje invalidnih oseb

Kvotni sistem je določen v Zakonu o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju, ki velja od januarja 2006
in določa obveznost delodajalcev, ki imajo najmanj 20 zaposlenih, da zaposlijo določen odstotek
invalidnih oseb. Odstotek obveznega deleža invalidnih oseb je določen z Uredbo o določitvi delovnih
kvot za invalidne osebe in se giblje od 2 do 6 odstotkov, odvisno od vrste poglavitne dejavnosti, za
katero je podjetje registrirano. Obveznost v kvotnem sistemu lahko izpolni bodisi z:
a) Zaposlovanjem invalidnih oseb;
b) Skrbjo za nadomestno izpolnjevanje kvote (nadomestna kvota), to je sklepanje pogodbe o
poslovnem sodelovanju z zavodom za zaposlovanje oziroma invalidskim podjetjem;
c) Plačilom prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidnih oseb v poseben nacionalni invalidski
sklad.
1 Pravno informacijski sistem Republike Slovenije (2020). Retrieved from: http://www.pisrs.si/Pis.web/#
2 Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (2020). Retrieved from: https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp
3 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. (2020). Retrieved from: https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1192
4 Brumnič – Smrekar, T. et al. (2009). Kaj mora o zaposlovanju invalidov vedeti vsak delodajalec? : od davčnih olajšav za delodajalce do
smernic po zakonodaji Evropske unije. Retrieved from: http://www.ir-rs.si/f/docs/RR/smernice_vlozni_listi.pdf
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Kar zadeva vidik spodbujanja enakih možnosti zaposlovanja, sistem nagrajuje delodajalce, ki
presegajo kvoto, te spodbude pa vključujejo npr. financiranje stroškov prilagajanja delovnih mest.
●

Zaposlitvena rehabilitacija

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov opredeljuje rehabilitacijo kot pravico
invalidnih oseb. Predstavlja niz storitev, s katerimi se zaposljivost invalidne osebe poveča z
možnostjo usposabljanja za delo, zaposlitve, ohraniti trenutno delovno mesto ali spremeniti ali
nadaljevati (novo) poklicno kariero. Invalidne osebe (PWD) so upravičene do poklicne rehabilitacije
v primerih, ko po drugih predpisih niso upravičeni do istih rehabilitacijskih storitev in če izpolnjujejo
zakonska merila. Oseba z invalidnostjo (PWD) kot uporabnik storitve poklicne rehabilitacije je v
procesu zaposlitvene rehabilitacije obravnavana kot enakovreden (timski/zaposleni) član in tako
razvija občutek pripadnosti, sodelovanja in soodgovornosti v procesu rehabilitacije. Zaposlitvena
rehabilitacija pri zaposlitvi se izvaja kot javna služba.
Zaposlitvena rehabilitacija ima bolj določene možnosti za invalidne osebe (PDW); vključuje posebne
in prilagojene pristope za usposabljanje/prekvalifikacijo in morebitno nadgrajevanje. Storitve
zaposlitvene rehabilitacije že vključujejo svetovanje, opolnomočenje in motivacijo za aktivno vlogo v
življenju; podpora in svetovanje pri obvladljivih poklicnih ciljih in usmeritvah, razvoj socialnih veščin,
strokovna podpora pri prekvalifikaciji in izobraževanju .
●

Podporno zaposlovanje

Podporno zaposlovanje kot takšno, je poseben koncept zaposlovanja invalidnih oseb v integrativnem
delovnem okolju pri običajnih/rednih delodajalcih in temelji na zagotavljanju in omogočanju
strokovne podpore invalidnim osebam, delovnemu okolju in delodajalcu. Opredeljen je v Zakonu o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. V tem načinu je predvidena posebna podpora, pri
kateri sta delodajalec in delovno okolje upravičena do strokovne podpore (informacije in svetovanje).
Obstajajo tudi nekateri posebni pogoji za tak model: vključuje le invalidne osebe, za katere je
Zavod RS za zaposlovanje izdal odločbo o zaposljivosti pri podpornem zaposlovanju (pridobljen
status invalidne osebe), odločbo o zaposljivosti pri podpornem zaposlovanju, zaključen postopek
rehabilitacije pri zaposlitvi, izdelan individualiziran načrt podpore invalidni osebi in pripravljenost
delodajalca za sodelovanje in prilagajanje delovnega okolja ter delovnega mesta, pripravljen v
okviru omenjenega individualnega načrta), invalidna oseba je usposobljena za opravljanje dela na
določenem delovnem mestu, je motivirana, individualiziran načrt podpore za invalidno osebo in
delodajalca, delodajalec je pripravljen sodelovati in prilagoditi delovno okolje in delovno mesto z
individualnim načrtom podpore.5
●

Zaščitna ali zaščitena zaposlitev

5 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji
pregledPredpisa?id=ZAKO3841

in

zaposlovanju

invalidov.

(2014).

Retrieved

from:

http://www.pisrs.si/Pis.web/
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Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalidne osebe na delovnem mestu in v delovnem okolju,
prilagojenem delovnim zmožnostim in potrebam invalida, ki ni zaposlen na običajnem delovnem
mestu (zaščiteno delovno mesto). Ta vrsta zaposlovanja je zelo povezana s posebno vrsto
gospodarskih subjektov, ki delujejo kot centri za zaposlovanje; so pravna oseba, ustanovljena
izključno z namenom zaposlovanja invalidov na zaščitenih delovnih mestih in morajo izpolnjevati
posebne ukrepe pri kadrovskih, organizacijskih, tehničnih in drugih pogojih, ki jih predpiše minister,
pristojen za varstvo invalidov, in vnaprej pripravljenem poslovnem načrtu. Občine so odgovorne za
spodbujanje ustanovitve in delovanja centrov za zaposlovanje na svojem območju.
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NACIONALNI OKVIRJI
2.3. Italija

Zakonodajni postopek v zvezi s pravico do dela invalidnih oseb je dobil zagon v Italiji v šestdesetih
letih, začenši z Zakonom 482/1968 “Splošna disciplina obveznega zaposlovanja v javnih upravah
in zasebnih podjetjih”, znan tudi kot “zakon o obvezni namestitvi”. Ključna značilnost zakonodaje
je bil pristop pasivne odvisnosti od socialne pomoči: javni organi in (nekatera) zasebna podjetja
so bili dolžni zaposliti določeno število invalidnih oseb. V istem zakonu je bilo premalo pozornosti
namenjeno izboljšanju veščin in sposobnosti invalidnih oseb, za katere delo verjetno ne bo postalo
priložnost za osebno izpolnitev.
5. člen starega zakona 482/1968 (razveljavljen z zakonom 68/99) ni vključil oseb s težavami v
duševnem razvoju med prejemnike zakona o obvezni namestitvi. Ustavno sodišče je s sodbo št. 50
z dne 2. februarja 1990 razglasilo njegovo ustavno nelegitimnost.
Do razvoja v tem smislu prihaja z okvirnim Zakonom o invalidnosti 104/1992, ki je razširil uporabo
pravil o obvezni zaposlitvi na osebe s težavami v duševnem razvoju z delovno sposobnostjo, ki jim
omogoča uporabo pri združljivih nalogah in delovnih mestih, in ki uvaja načelo vrednotenja delovnih
in relacijskih sposobnosti invalidnih oseb in ne le telesne ali duševne okvare glede na značilnosti
delovnega mesta. 19. člen zakona 104/92 določa tudi, da delovno sposobnost ugotavljajo komisije,
pristojne za ocenjevanje ovir, ki jih dopolnjuje specialist za nevrološke, psihiatrične ali psihološke
discipline.
To je prvi korak k pomembnemu razvoju zakonodaje, ki je v skladu z Zakonom 68/1999, “Pravila za
pravico do dela invalidov”, ki razširja koncept ciljne zaposlitve, uveden je v številnih italijanskih regijah,
na celotno nacionalno ozemlje po pobudi “Zaposlovanje”, ki jo je spodbudila Evropska komisija.
Ta koncept je opredeljen kot vrsta tehničnih in podpornih orodij, ki invalidom omogočajo ustrezno
oceno njihovih delovnih sposobnosti in da jih umestijo na pravo mesto skozi analizo delovnega mesta,
oblikami podpore, pozitivnimi ukrepi in rešitvami težav povezanih z okolji, orodji in medosebnimi
odnosi pri vsakodnevnem delu.
Zakon izhaja iz predpostavke, da ne more biti a priori izključitve s trga dela, ker določena vrsta ali
stopnja invalidnosti ne ustreza nujno zmanjšanju ali odsotnosti delovne sposobnosti.
1. člen zakona 68/99 določa, da pravila o namestitvi invalidov veljajo za osebe s težavami v
duševnem in intelektualnem razvoju in opredeljuje potrebne zahteve za njihovo uporabo, pri čemer
se izrecno sklicuje (4. odstavek 9. člena) na osebe s težavami v duševnem razvoju, če se delovno
sposobni invalidi s stopnjo invalidnosti nad 45% vpišejo na seznam, ki ga vodi deželna komisija za
politiko dela, teritorialno pristojen center za zaposlovanje (Center za zaposlovanje - Centro per
l’impiego - CPI), ki v posebni obliki beleži njihove delovne sposobnosti, kompetence in nagnjenosti
ter naravo in stopnjo prizadetosti ter analizira značilnosti delovnih mest, ki jih je treba dodeliti,
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in spodbuja usklajenost ponudbe in povpraševanja. Nujen pogoj za registracijo na ciljno usmerjene
sezname je posedovanje funkcionalne diagnoze, obrazca, ki ga pripravi posebna zdravniška
komisija. Funkcionalna diagnoza se posreduje deželni komisiji za delo skupaj s smernicami za
individualni projekt zaposlovanja, ki ga je treba izvesti, in značilnostmi najprimernejših delovnih
mest za posameznika.
Zaposlovanje invalidne osebe vključuje različne časovne razporeditve in metode, ki so odvisni od
osebne situacije in konteksta, v katerega jo je treba vključiti. S to metodologijo so bile dosežene
pozitivne in uspešne izkušnje, ki so jim koristile sodelovanje in zavezanost vseh vpletenih akterjev.
Ciljno načrtovanje je mogoče izvesti s prilagodljivimi orodji, namenjenimi upoštevanju potreb podjetij
in potreb invalidnih oseb. Zakonodaja (Zakon št. 68/1999) za podjetja z več kot 15 zaposlenimi določa
obveznost, da imajo v osebju določeno število invalidov in prikrajšanih kategorij (“rezervna kvota”).
Podjetja lahko pokrijejo rezervno kvoto z osebjem, ki je že na delovnem mestu, ali nadaljujejo z
zaposlovanjem iz nič, tako da zaprosijo za imena pri centrih za zaposlovanje ali sklenejo posebne
pogodbe z javnimi organi ali socialnimi zadrugami. Podjetja lahko izberejo subjekte, ki jih bodo
zaposlili, na podlagi imen, ki so na seznamih, ki jih sestavijo zavodi za zaposlovanje, ki prijavijo
invalidne osebe v obstoječem stanju brezposelnosti z značilnostmi in poklicnim znanjem, ki jih
zahteva samo podjetje.
Podjetje z zahtevo po imenu navede zavodu za zaposlovanje ime delavca, katerega začetek zaposlitve
se zahteva. Pred to prošnjo lahko sledi prošnja pristojnim uradom, da nadaljujejo s predhodnim
izborom invalidov, prijavljenih na seznamih obvezne zaposlitve.
Najem invalidnih oseb lahko poteka tudi z določitvijo posebnih sporazumov z javnimi organi,
na primer okvirnih sporazumov, ki spodbujajo vključevanje invalidov v socialne zadruge. Zakon
247/2007 vztraja pri tem cilju z uvedbo člena 12bis, pozneje sprejetega z zakonodajno uredbo
276/2003, katerega namen je olajšati zaposlovanje invalidov s sporazumi med podjetji in “socialnimi
zadrugami tipa B” 6. V tem primeru zadruga najame delavca namesto dobičkonosnega podjetja, ki
v zameno zadrugi dodeli delovne naloge sorazmerno s stroški najetega osebja.
Kar zadeva podjetja, zakonodaja poleg obveznosti zaposlovanja invalidov vodi do odprave
davčno birokratskega sistema, povezanega s prejšnjo zakonodajo, in uvaja spodbujevalne ukrepe.
Državni sklad in regionalni skladi za pravico do dela invalidov gredo v to smer. Prvi, ustanovljen na
Ministrstvu za socialno delo, služi za financiranje sporazumov med delodajalci in pristojnimi uradi
za zaposlovanje invalidov, npr. delna povračila stroškov za prilagoditev delovnega mesta. Drugi, ki se
polni iz sankcij za podjetja, ki ne izpolnjujejo obveznosti zaposlovanja iz zakona 68/99, se uporablja
za izvajanje posebnih aktivnih politik na lokalnem območju.
6 Posebna kategorija podjetij, ki izvajajo produktivne dejavnosti, namenjene zaposlovanju ljudi s telesno ali duševno prizadetostjo
in drugih prikrajšanih skupin, ki so sicer izključene s trga dela, kot so matere samohranilke, bivši zaporniki, bivši odvisniki od drog.
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Med možnostmi, ki jih ponuja Zakon 68/1999, obstaja tudi možnost uporabe pripravništva za
zaposlovanje kot oblike vključitve v delo z možnostjo daljšega trajanja, kot je običajno pričakovano,
torej 24 mesecev (vključno s podaljšanjem). Invalidna oseba je zaposlena v organizacijskem
kontekstu, ki je bolj občutljiv na njegove potrebe, medtem ko ima podjetje priložnost za rast.
Zakonodajni odlok št. 151/2015, izdan v skladu z zakonom 183/2014, je razširil nominativni razpis na
vse zaposlitve, ki jih morajo delodajalci opraviti ne glede na število zaposlenih.
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NACIONALNI OKVIRJI
2.4. Romunija

V Romuniji je Zakon 448/2006 o zaščiti in spodbujanju pravic invalidov poseben zakon za invalidne
osebe, ki potrjuje njihov status polnopravnih državljanov in poudarja vlogo družbe pri zagotavljanju
ukrepov socialne zaščite, ki omogočajo uveljavljanje tega statusa.
Obstajajo tudi drugi zakoni, ki na splošno urejajo pogoje zaposlovanja, pokojninske mehanizme,
stalno strokovno usposabljanje odraslih itd., in ki vplivajo na položaj ali priložnosti invalidnih oseb.
Med temi so:
●
Zakon št. 76/2002 o sistemu zavarovanja za primer brezposelnosti in spodbujanju
zaposlovanja
●

Zakon št. 53/2003, Delovni zakonik

●

Odlok št. 129/2000 (ponovno objavljeno) glede poklicnega usposabljanja odraslih

●

Zakon št. 263/2010 o enotnem javnem pokojninskem sistemu

●

Zakon št. 219/2015 o socialni ekonomiji

●
Zakoni 98, 99 in 100/2016 o javnih naročilih, sektorskih naročilih, koncesijah za dela in
koncesijah za storitve
●

Zakon št. 346/2004 o spodbujanju ustanavljanja in razvoja malih in srednjih podjetij

●
Odredba o odobritvi tehničnega predpisa “Norma o prilagoditvi civilnih stavb in mestnega
prostora individualnim potrebam invalidov, okvirno NP 051-2012 - Revizija NP 051/2000”
Brezplačen dostop do ocenjevanja in poklicnega usmerjanja za PMD
Poglavje št. V zakona št. 448/2006 se osredotoča na Usmerjanje, poklicno usposabljanje in
zaposlovanje invalidnih oseb. Prva določba zakona je, da ima vsaka invalidna, ki se želi vključiti ali
ponovno vključiti v delo, prost dostop do ocenjevanja in poklicnega usmerjanja, ne glede na starost,
vrsto in stopnjo invalidnosti. Evalvacijo in poklicno usmeritev odraslih invalidov opravlja ocenjevalna
komisija odraslih invalidov in se na podlagi izdanega potrdila o zaposlitvi v stopnji invalidnosti lahko
zaposlijo glede na njihovo strokovno usposobljenost in delovno sposobnost.
Možnosti zaposlitve in kariernega napredovanja
V letu 2017 je bila uvedena obveznost javnih zavodov, da organizirajo natečaje zaposlovanja
izključno za invalidne osebe. Ta ukrep ne izključuje možnosti, da se invalidne osebe udeležijo vseh
drugih zaposlitvenih natečajev, ki jih organizira javni zavod.
Invalidne osebe se lahko zaposlijo na prostem trgu dela, doma ali v zaščitenih enotah (to so lahko
zaščiteni kraj dela ali pooblaščena zaščitena enota). Invalidne osebe, ki so zaposlene na domu,
imajo pri delodajalcu na voljo prevoz potrebnih surovin za dejavnost na dom in od njega, kot tudi
prevoz končnih izdelkov.
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Zaščitene enote lahko ustanovi vsaka fizična ali pravna oseba, javna ali zasebna, ki zaposluje
invalidne osebe in je lahko pravna oseba ali ne, ustanovljena v obliki oddelkov, delavnic ali drugih
struktur znotraj pravnih oseb. Pooblaščene zaščitene enote so oproščene plačila avtorizacijskih
pristojbin ali davka na dobiček, pod pogojem, da se vsaj 75% sredstev, pridobljenih z oprostitvijo,
ponovno vloži za prestrukturiranje ali nakup tehnološke opreme, strojev, strojev, delovnih naprav
in / ali ureditev zaščitenih delovnih mest pod pogoji, ki jih določa davčna zakonodaja (zakon št.
227/2015).V Romuniji obstajata dve glavni vrsti zaščitenega dela: pooblaščene zaščitene enote
in podjetja za socialno vključevanje. Pooblaščene zaščitene enote (UPA) so subjekti javnega ali
zasebnega prava pod lastnim vodstvom, ki zaposlujejo najmanj 3 osebe s stopnjo invalidnosti, kar
predstavlja najmanj 30% celotnega števila zaposlenih, njihov delovni čas pa je skupaj predstavlja
najmanj 50% celotnega delovnega časa vseh zaposlenih. UPA metodološko usklajuje Nacionalni
organ za pravice invalidnih oseb, otroke in posvojitve. Podjetja za socialno vključevanje (ISI) so
socialna podjetja, ki zaposlujejo ljudi iz ranljivih skupin, vključno z invalidnimi osebami, v deležu
najmanj 30% osebja, njihov kumulativni delovni čas pa predstavlja najmanj 30% celotnega delovnega
časa vseh zaposlenih; poleg tega mora izpolniti tudi pogoj, da ima za cilj boj proti izključenosti,
diskriminaciji in brezposelnosti s socialno-strokovno vključitvijo prikrajšanih ljudi. ISI metodološko
usklajuje Nacionalna agencija za zaposlovanje.
Podporne storitve pri zaposlovanju za PD
Invalidne osebe, ki iščejo zaposlitev ali so zaposleni, imajo naslednje pravice:
●

Tečaji strokovnega usposabljanja;

●

Razumna prilagoditev delovnemu mestu;

●
Svetovanje v času pred zaposlitvijo in med zaposlitvijo ter med poskusno dobo pri svetovalcu,
specializiranem za posredovanje pri delu;
●

Plačano poskusno dobo najmanj 45 delovnih dni;

●
Plačano obvestilo, ki traja najmanj 30 delovnih dni, izdano ob prenehanju individualne
pogodbe o zaposlitvi na pobudo delodajalca iz razlogov, ki mu niso pripisani;
●
možnost dela manj kot 8 ur na dan v skladu z zakonodajo, če koristi priporočilo ocenjevalne
komisije v zvezi s tem (zakon 448/2006)
Spodbujanje delodajalcev s kvotnim sistemom
Druga zakonska določba, namenjena podpori zaposlovanju invalidnih oseb je, da morajo imeti vse
javne ali zasebne pravne osebe, ki imajo najmanj 50 zaposlenih, dosegati zaposlitev invalidov v
odstotku najmanj 4 odstotkov celotnega števila zaposlenih. Tisti, ki ne zaposlujejo invalidov pod
zgoraj navedenimi pogoji, bi morali v državni proračun mesečno plačevati znesek, ki predstavlja
minimalno bruto osnovno plačo na državo, pomnoženo s številom delovnih mest, na katerih niso
zaposlovali invalidnih oseb.

23

Shema subvencioniranja za delodajalce
Delodajalci lahko prejemajo mesečno subvencijo v trajanju 12 mesecev za stalno zaposlitev invalidnih
oseb in 18 mesecev za zaposlovanje diplomiranih invalidnih oseb, če ohranijo delovno razmerje 18
mesecev (Zakon 76/2002).
Druge možnosti za delodajalce PD
●
Pri izračunu obdavčljivega dobička se odštejejo zneski, povezani s prilagoditvijo zaščitenih
delovnih mest in nabavo strojev in opreme, ki jih v proizvodnem procesu uporablja invalidna oseba.
●
Pri izračunu obdavčljivega dobička se odštejejo stroški za prevoz invalidov od doma do dela,
pa tudi za stroške prevoza surovin in končnih izdelkov do in od doma invalida, zaposlenega za delo
na doma.
●
Poravnava iz proračuna zavarovanja za primer brezposelnosti posebnih stroškov za
usposabljanje, usposabljanje in poklicno usmeritev ter za zaposlovanje invalidov.
●
Subvencija države pod pogoji, določenimi v zakonu št. 76/2002 o sistemu zavarovanja za
primer brezposelnosti in spodbujanju zaposlovanja.
Rezervirana javna naročila
Javni naročniki lahko naročila rezervirajo za pooblaščene zaščitene ustanove ali podjetja za socialno
vključevanje, vendar v praksi temu še vedno ni tako. Romunska zakonodaja na področju javnih
naročil je evropsko direktivo na tem področju prenesla v več členih zakonov št. 98, 99 in 100/2016,
ki v bistvu navajajo, da si ”lahko naročnik v določenih situacijah pridržuje pravico do sodelovanja v
postopku oddaje le zavarovanim enotam, pooblaščenim v skladu z zakonom 448/2006, in podjetjem
za socialno vključevanje, ki jih določa zakon št. 219/2015”. Te določbe niso vodile k doseganju
doslednega števila rezerviranih pogodb in razvoju sektorja socialne ekonomije zaradi pomanjkanja
predpisov in slabe zavesti o možnem družbenem vplivu pri uporabi te vrste pogodb.
Prilagoditve delovnega prostora, dostopa, potovalnih poti in drugih objektov v stavbi
Čeprav obstajajo norme o prilagajanju civilnih stavb in mestnega prostora individualnim potrebam
invalidov, je prilagoditev stavb očitno velik problem v Romuniji, kažejo podatki zadnjega pregleda,
ki ga je opravila Nacionalna agencija za plačila in socialno inšpekcijo da skoraj nobena od 1.445
pregledanih stavb leta 2020 ne izpolnjuje vseh meril za prilagajanje 7.
Nacionalne strategije
V obdobju 2016–2020 so obstajale strategije zaposlovanja invalidnih oseb, vendar s skromnimi
rezultati. Med temi so:
●
Nacionalna strategija ‘’Družba brez ovir za invalidne osebe za obdobje 2016 - 2020’’, ki jo
je odobrila GD št. 655/2016. Cilj strategije je spodbujati, varovati in zagotavljati polno in enako
izvrševanje vseh temeljnih človekovih pravic in svoboščin s strani vseh invalidnih oseb ter spodbujati
spoštovanje njihovega notranjega dostojanstva;
7 Diagnosis of the situation of people with disabilities in Romania, Ministry of Labour and Social Protection and The World Bank,
December 2020
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●

Nacionalna strategija o socialni vključenosti in boju proti revščini 2015–2020;

●

Nacionalna strategija zaposlovanja 2015–2020;

●

Nacionalna strategija vseživljenjskega učenja 2015 -2020.

Nacionalna strategija ‘’Družba brez ovir za invalide za obdobje 2016–2020’’ je predlagala doseganje
ciljev glede dostopa do odprtega, vključujočega in dostopnega delovnega okolja ter spodbujanje
dragocenih prispevkov, ki jih lahko invalidi prinesejo skupnosti, prek zaposlitve. Vendar pa so
odgovorne institucije od 24 odobrenih ukrepov ocenile, da je le eden izpolnjen, devetnajst jih je
v postopku izvajanja, trije pa se sploh ne izvajajo (o enem niso bili zbrani nobeni podatki). To je
ukrep “Razvoj podpornih ukrepov (kakršnih koli: davčnih, ekonomskih, znanja itd.) za delodajalce, da
bodo lahko invalidnim osebam dali na voljo pomožne tehnologije, prilagojene delovnemu mestu /
dostopnost dela na delovnem mestu / prilagoditev opreme / tehnološke linije za potrebe invalidnih
oseb” 8. V nacionalni strategiji zaposlovanja za obdobje 2015–2020 so invalidi večkrat omenjeni,
vendar brez dodatnih argumentov in pojasnil, ker so izpostavljeni večjemu tveganju, da ne bodo
delali in posebni cilji za to ranljivo skupino niso določeni.
Kot takšna je trenutno stopnja zaposlenosti 9invalidnih oseb v Romuniji precej nižja kot stopnja
zaposlenosti neinvalidnih oseb in precej pod povprečjem drugih držav Evropske unije. Če je v
Romuniji zaposlenih 74% neinvalidnih oseb, starih med 20 in 64 let, je odstotek le 51% za ljudi z
delnimi omejitvami in se dramatično zmanjša za ljudi s težkimi omejitvami (le 12% jih je zaposlenih)
(slika 1 ). Romunija ima najnižjo stopnjo zaposlenosti v primerjavi z drugimi državami Evropske unije
za ljudi s težkimi omejitvami (z razliko več kot trikrat večjo med Romunijo in najbolje uvrščenimi
državami) 10.

8 World Bank (2020), Report evaluating the content and stage of implementation of the SNPD 2016-2020
9 The employment rate is defined as the proportion of the population aged 20-64 who have carried out an economic or social activity
producing goods or services for at least one hour during the reference period (one week).
10 Diagnosis of the situation of people with disabilities in Romania, Ministry of Labour and Social Protection and The World Bank,
December 2020
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Γράφημα 1: Ποσοστό απασχόλησης, περιορισμοί, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018, (ποσοστό) 11

11 Source: Calculations made by the World Bank using EU-SILC 2018 data for European Union countries except Germany.
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3

ZAPOSLITVENO MENTORSTVO PMD: PROCESI IN
METODOLOGIJE
3.1. Ciper

Shema za podprto zaposlovanje (Shema za sponzorstvo organizacij pri izvajanju programov
podprtega zaposlovanja) lahko koristi nevladnim organizacijam, ki ponujajo storitve podprtega
zaposlovanja preko zaposlitve zaposlitvenega mentorja, do oseb s telesno, duševno, intelektualno
ali senzorično invalidnostjo. Najvišji ponujeni znesek je lahko 13.500 EUR na leto za vsak program.
Znesek se uporabi za kritje stroškov zaposlitve trenerja.
Cilj Sheme je podpirati zaposlovanje invalidnih oseb na trgu dela pod vodstvom zaposlitvenega
mentorja. Cilj je zaščititi socialno, ekonomsko in poklicno vključenost invalidov.
Skladno s tem mora shema zaposlitvenega mentorja izpolnjevati nekatere pogoje:
1.

On/Ona mora v svojem programu zaposliti najmanj pet invalidnih oseb

2.

Osebe, vključene v programe, morajo ohraniti plačano zaposlitev na trgu dela

3.
Podprte storitve zaposlovanja mora zagotavljati strokovno usposobljen zaposlitveni mentor
na podlagi posameznika in njegovih/njenih potreb. Obdobje podpore lahko traja toliko časa, kolikor
je potrebno za vključitev osebe v delovno okolje in družbo.
4.
Vodja zaposlitve mora imeti potrebne kvalifikacije, da se lahko v celoti odzove na naloge na
delovnem mestu.
5.

Vsaka organizacija lahko upravlja več programov

6.
Organizacija dovoljuje ustreznim institucijam, da po potrebi usposabljajo zaposlitvenega
mentorja.
Za upravljanje Sheme je odgovoren Oddelek za socialno vključenost invalidnih oseb. V skladu s
tem ponuja tehnične smernice vpletenim organizacijam in njihovim zaposlitvenim mentorjem (če
je to potrebno) in nadzoruje kakovost programov. V postopku izbire zaposlitvenega mentorja mora
sodelovati pooblaščeni predstavnik oddelka, da se zagotovi upoštevanje vseh pravil in določb.
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3

ZAPOSLITVENO MENTORSTVO PMD: PROCESI IN
METODOLOGIJE
3.2. Slovenija

Podatki za to vprašanje/odsek so obravnavani posebej z vidika procesa zaposlovanja in poklicne
rehabilitacije, ki se izvaja po že omenjenem regulativnem aktu .
Če uporabljamo terminologijo mentorstva v povezavi s ciljem projekta (izobraževalno osebje za
odrasle, ki mu bo to koristilo), lahko na nacionalni ravni govorimo o dobro razviti in premišljeni
zakonodajni podpori (standardi in postopki, poklici, nacionalne mreže in organizacije, ki določajo
poklicne standarde ), ko gre za usposabljanje. Na nacionalni ravni pa govorimo predvsem o storitvah,
povezanih z visoko standardiziranimi postopki, ki sodelujejo v okviru že omenjenega glavnega
zakonodajnega pomena, usposabljanje (procesi in metodologije) ter vse podporne storitve za PWD
(People with disabilities – Osebe z invalidnostjo), vključno z PMD, so formalizirane in standardizirane.
Za sektor izobraževanja odraslih je to prepuščeno znanju, moči volje in podpornim mehanizmom
(večinoma finančne narave - javno in zasebno financiranje). Če natančno pogledamo angleško
različico ‘’Akcijskega programa za invalide 2014–2021’’ za Republiko Slovenijo, izraza mentorstvo ni
mogoče najti. To je mogoče spremljati skozi akcijski načrt (tj. CILJI: Delo in zaposlovanje), v katerem
so navedeni naslednji ukrepi za dosego cilja (navedeni so le nekateri primeri, povezani s temo) :
●
Zagotavljanje čimprejšnje vključitve brezposelnih invalidnih oseb v eno od aktivnih oblik
reševanja vprašanj (vseživljenjska poklicna usmeritev, programi aktivne politike zaposlovanja,
storitve poklicne rehabilitacije, podpora mladim invalidnim osebam pri njihovem prehodu iz
izobraževanja v zaposlitev) , spodbudne denarne dajatve za vse vključene invalidne osebe ne glede
na njihov status).
●
Zagotavljanje mreže strokovne podpore za opravljanje storitev poklicne rehabilitacije:
izboljšanje razmerja med brezposelnimi invalidnimi osebami in številom rehabilitacijskih svetovalcev
v regionalnih službah zavoda za zaposlovanje; zagotavljanje mreže ponudnikov storitev poklicne
rehabilitacije; skrajšanje čakalnih dob za vključitev v storitve; spodbujanje razvoja mreže delodajalcev
za zagotavljanje usposabljanja, dodatnega izobraževanja in usposabljanja vseh strokovnih delavcev;
vključitev nevladnih in/ali invalidskih organizacij v sistem podpornih storitev v okviru podprtega
zaposlovanja.
●
Vzpostavitev sistema za prehod invalidne osebe iz statusa upravičenca do socialnih pravic v
status iskalca zaposlitve ali zaposlene osebe in nazaj (invalidnim osebam omogoči mirovanje njihovih
statusnih pravic, pridobljenih po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb).
V procesu rehabilitacije je proces in metodološki pristop mogoče obravnavati, kot je že opisano v
modulu 3, skozi več vidikov, ki razkrivajo postopek in metodologijo (str. 11, diapozitiv 11):

12 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - Νόμος για την Αποκατάσταση της Απασχόλησης και την Απασχόληση
των Ατόμων με ειδικές ικανότητες
13 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2014) Πρόγραμμα Δράσης για Άτομα με Αναπηρία 20142021.
Ανακτήθηκε
από:
https://www.legislationline.org/download/id/7083/file/Slovenia_Action_Programme_Persons_with_
Disabilities_2014_2021_en.pdf
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Tudi pri raziskovanju obstoječih usposabljanj zaposlitvenega mentorstva za PMD: procesi,
metodologije - obstaja razlika, ali govorimo o storitvah, ki se ponujajo PWD/PMD, ali o zahtevah
“prihodnjega usposabljanja zaposlitvenega mentorstva”, ki se razume kot strokovno ozadje
strokovnjaka/izobraževalca odraslih, ki je potrebno za izvajanje zaposlitvenega mentorstva za PWD/
PMD v sektorju izobraževanja odraslih.
V okviru prvega, so procesi in metodologije podrobno opisani v Modulu 3. Zakonodaja o zaposlitveni
rehabilitaciji vsebuje tudi informacije o tem, kaj je lahko povezano z razumevanjem elementov
metodologije usposabljanja zaposlitvenega mentorstva in zahtevami pri tej vrsti zaposlitve
(razdelek za podporno zaposlovanje).V okviru posebne vrste zaposlitve (podporna zaposlitev) gre
za vključevanje strokovne in tehnične podpore invalidni osebi, delodajalcu in delovnemu okolju.
Pri uvodu v delo, na delovnem mestu in pri vključevanju v delovno okolje se lahko invalidni osebi
zagotovi strokovna podpora z informacijami, svetovanjem in usposabljanjem, osebno pomočjo,
spremljanjem pri delu, razvojem osebnih delovnih metod in vrednotenjem izvedbe njegovega
dela. Za zaposlitev invalidne osebe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji, povezani z elementom
mentorstva in metodologij (zaposljiv samo v podporo zaposlitvi zaradi svoje invalidnosti):
●

Individualni načrt podpore za invalidne osebe/delodajalca

●
Pripravljenost delodajalca za sodelovanje in prilagajanje delovnega okolja in delovnega mesta
v skladu z načrtom iz prejšnjega poglavja.
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Drugi del je bolj zapleten, saj imamo opravka z drugačnim sektorjem. Najpomembnejša sektorska
ali interesna organizacija v Sloveniji je Andragoško društvo Slovenije (ADS). Društvo deluje kot
neodvisno neprofitno strokovno društvo. Člani ADS so zaposleni v organizacijah, ki ponujajo
izobraževanje odraslih: Ljudske univerze (LU), zasebna podjetja za izobraževanje odraslih, enote
za izobraževanje odraslih v srednjih šolah, centri za posebno izobraževanje in druge storitve, ki
ponujajo izobraževanje odraslih, prostovoljne, nevladne organizacije in različne lokalne in regionalne
pobude.
V okviru letnega dogodka, ki ga organizira to združenje, je jasno, da bi bilo treba vnesti več
elementov v zvezi s karierno orientacijo in kariernim razvojem za ljudi s posebnimi potrebami. En
člen posebej obravnava “Pristope k svetovanju za razvoj kariere za ljudi s posebnimi potrebami’’ .
Avtor predlaga prehod iz t.i. medicinskega modela invalidnosti (diagnoza, bolezen, poškodba, ki mu
sledi rehabilitacija in usposabljanje za zdravljenje) na model prednostnih kompetenc (poudarek je
na opredelitvi najboljših osebnih kompetenc, krepitvi osebnih sposobnosti, hitrem in prilagodljivem
sprejemanju sprememb na trgu dela).
Zato v tem razdelku ostajamo pri virih, predvidenih za Modul 3 (zlasti od PPT diapozitiva 220 naprej).
Za sektor izobraževanja odraslih bi bilo potrebno poglobljeno razumevanje, da bi podkrepili
nacionalne razmere v državah. ADS je leta 2013 organiziralo posvet o vlogi in položaju andragoškega
strokovnjaka ter posebnega in rehabilitacijskega pedagoga ali posebnega in rehabilitacijskega
andragoga (učitelja) pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. Največji problem
je, da to področje sploh ni sistemsko urejeno; kaj to v praksi pomeni, je bilo obrazloženo kot: če
je položaj izobraževanja odraslih po sistemskem redu v slovenskem izobraževalnem sistemu na
samem koncu, je položaj izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami na koncu tega konca.
Elementi karierne orientacije so zato bistveni.

14 Andragoško društvo Slovenije (n.d.): https://www.andragosko-drustvo.si/o-drustvu/
15 Drobnič, J. (2016). Pristopi pri svetovanju za razvoj kariere za osebe s posebnimi potrebami (σελ.60 – 73 ANDRAGOG pri učenju in
izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami [Elektronski vir] : strokovni posvet, 17. januar 2013 : [prispevki s posveta] / [uredila Maja
Povše in Zoran Jelenc ; povzetke prevedla Dušana Findeisen]. - El. knjiga. - Ljubljana : Andragoško društvo Slovenije, 2016
16 Andragog pri izvajanju učenja in izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami – poročilo o posvetu, sklepne ugotovitve in priporočila
https://arhiv.acs.si/clanki/Golob_Jelenc-ADS-posvet.pdf
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3

ZAPOSLITVENO MENTORSTVO PMD: PROCESI IN
METODOLOGIJE
3.3. Italija
Regulativni okvir, v katerem se izvajajo podpore in usposabljanja oseb s težavami v duševnem
razvoju, je tisti, ki je bil prej opisan, zlasti Ciljno načrtovanje (CN). Prek TP/CN?se lahko aktivirajo oblike
podpore, vključno z ekonomsko, za odpravo ovir, povezanih z delovnim mestom ali vzpostavitvijo
delovnih odnosov. Dejavnost posredovanja TP, namenjena podjetjem, predvideva tudi možnost
sklenitve sporazumov za lažje spoštovanje obveznosti zaposlovanja. Organizacija in upravljanje
teh orodij je zaupano “pristojnim pisarnam” na lokalni ravni. Regije nato prek Regionalnega sklada
za zaposlovanje invalidov financirajo regionalne programe zaposlovanja in usposabljanja, ki bodo
namenjena financiranju sorodnih storitev, pri čemer imajo prednost invalidi z večjimi težavami pri
zaposlovanju. Za izvedbo intervencij imajo CPI na voljo orodje, ki ga je treba aktivirati na prilagojen
način: mentorska pripravništva, tečaji usposabljanja in individualne pomoči za podporo osebi v
fazi pripravništva, skupaj s posebnimi ukrepi zaposlovanja za bolj zapletene invalidnosti . Končno
obstajajo ukrepi za socialno in delovno vključevanje invalidnih oseb, ki jih spodbujajo socialni akterji,
ki delujejo na različnih ozemljih (združenja, ustanove, zadruge, šole itd.) v dogovoru s centri za
zaposlovanje. V tem primeru lahko pokrajina podpira te pobude s posebnimi nepovratnimi sredstvi
ali mehanizmi financiranja.
Ta raznolikost na ozemeljski podlagi vključuje vrsto kritik, predvsem nehomogeno delovanje
bistvenih in potrebnih javnih služb Zakona 68/99 (člen 6) v različnih pokrajinah zaradi pomanjkanja
teritorialnih služb za zaposlovanje, ki bi jih morali izvajati različni organi preko posebnih skupin, ki
so pristojne za podporo vključevanju invalidnih delavcev v delo na odprtem trgu.
V tem okviru je pomembno omeniti, da so bili nekateri aktivni ukrepi in politike na trgu dela, ki
odražajo tako imenovani pristop ‘’podprtega zaposlovanja’’ (Drake et al., 1996), preizkušeni in
izvedeni na regionalni osnovi s podporo sredstev zasebnih fundacij ter drugih zasebnih/javnih
deležnikov in donatorjev z dokazi o pozitivnem vplivu na upravičence. Ta pristop se je rodil
v Združenih državah Amerike, kjer so ga spremljala velika prizadevanja, da bi dokazala svojo
superiornost nad tradicionalnimi ponudbami storitev. Individualno načrtovanje in izvajanje storitev
(IPS) je kodirana različica Podprte zaposlitve in poteka v obliki kratkega pripravljalnega tečaja, ki
ga nadzira zaposlitveni mentor, katerega cilj je vključiti osebo neposredno v običajne delovne
izkušnje (usklajeno s spretnostmi in preferencami delavca), nato pa skupaj z delodajalcem zagotoviti
potrebno podporo za prilagajanje in obvladovanje vseh kritičnih vprašanj v začetnem obdobju.
V tem kontekstu ni izključeno zatekanje k pripravništvu, ki mora kvečjemu predstavljati izkušnjo,
ki je koristna za aklimatizacijo in učenju določenih spretnosti, ki jih se lahko uporabijo kasneje.
Med najpomembnejšimi italijanskimi projekti na tej progi lahko navedemo projekt Lavoro & Psiche
(2008-2013) v regiji Lombardija; Projekt TSUNAMI (2016-2019) v regiji Piemont.
Zakonodajna uredba 151/2015 na nacionalni ravni spreminja Zakon 68/1999 je s ciljem podpiranja
vključevanja na socialno-delovnem mestu uvedla poenostavitev obstoječih postopkov, zakon zlasti
določa sprejetje novih smernic o ciljno usmerjenem nameščanju/načrtovanju invalidnih oseb, ki
združujejo različne vključene teme in celovito ocenjujejo vse vidike, povezane z umestitvijo..
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Podrobno so načela, ki navdihujejo smernice sledeča:
●
Spodbujanje integriranega omrežja s socialnimi, zdravstvenimi, izobraževalnimi in
izobraževalnimi storitvami na tem območju ter z INAIL (Nacionalni inštitut za zavarovanje pred
nesrečami pri delu) za olajšanje spremljanja in podpore invalidnim osebam pri njihovi vključitvi
proces;
●
Spodbujanje teritorialnih sporazumov, ki vključujejo različne ustrezne deležnike, sindikate in
združenja delodajalcev, socialne zadruge, združenja invalidnih oseb in njihovih družin, organizacije
tretjega sektorja, ki delujejo na tem področju;
●
Opredelitev metod za biopsihosocialno oceno invalidnosti skupaj z opredelitvijo meril za
pripravo projektov zaposlitve in smernic za ocenjevanje in načrtovanje napotitve na delo s strani
pristojnih uradov;
●

Analiza značilnosti delovnih mest in navedbe, kako jih prilagoditi;

●
Vzpostavitev vodje za posredovanje dela na delovnem mestu, ki bo odgovoren za pripravo
prilagojenih projektov za invalidne osebe in reševanje težav, povezanih z delovnimi pogoji invalidnih
oseb;
●

Prepoznavanje dobrih praks zaposlitvenega vključevanja invalidnih oseb.

Instrumenti ciljnega namestitve invalidov, določeni z Zakonom 68/99:
●
Funkcionalna diagnoza, profil socialnega dela in končno poročilo so dokumenti, ki jih
zdravstvena komisija pripravi za opredelitev različnih sposobnosti in spretnosti: kognitivnih,
senzoričnih in zaznavnih; motoričnih, posturalnih in funkcionalnih; družbeno-relacijskih; kakršna
koli nezdružljivost okvar z določenimi okolji, dejavnostmi, delovnimi pogoji; znanje in spretnosti,
razvite v šoli ter pri usposabljanju ali rehabilitaciji; delovni potencial in najprimernejše poti za njihov
razvoj;
●
Osebna izkaznica, ki poroča o informacijah, prejetih od zdravstvene komisije, za podrobno
poznavanje delovnega potenciala invalidne osebe. Ti podatki upravljavcem agencije omogočajo,
da invalidni osebi ponudijo orientacijo, urjenje, usposobljenost in specializacijo ali pa ga, kjer je to
mogoče, uvedejo v delo, ki je v skladu z njegovimi/njenimi sposobnostmi.
●
Analiza delovnih mest, (struktura in funkcionalna organizacija, organizacija proizvodnega
cikla, analiza delovnih mest in potrebnih delovnih spretnosti), da se ugotovijo potrebne veščine, ki
jih je treba umestiti v podjetje;
●
Dogovori: Podjetja lahko sklenejo sporazum z deželnimi uradi o namestitvi invalidnih oseb,
da se lahko dogovorijo o času in načinih zaposlovanja invalidnih oseb.

33

Sporazumi določajo:
●

Zaposlovanje po imenu;

●

Merila izbire;

●

Davčne olajšave, spodbude in povračila;

●

Spremljevalni ukrepi s strani služb posredovanja pri zaposlovanju;

●

Programi usposabljanja znotraj in zunaj podjetja;

●

Razpored zaposlitvenih časov;

●

Preskusni časi daljši od pogodbenih, spodbude in koncesije za podjetje.

●
Ciljna namestitev na delovno mesto. Kadar delavec in podjetje že od začetka pokažeta visoko
stopnjo združljivosti, se ni treba zateči k kakšni obliki spremljave, delavca pa lahko namestijo v
podjetje brez posredovalnih ukrepov.
●
Usposabljanje in orientacijsko pripravništvo, podprto z ustreznimi oblikami psiho-socialnoizobraževalnega svetovanja, kot so mentorstvo, nadziranje, spremljava, supervizija.
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3

ZAPOSLITVENO MENTORSTVO PMD: PROCESI IN
METODOLOGIJE
3.4. Romunija

V Romuniji storitve posredovanja na trgu dela vključujejo strokovnjake, ki so na splošno usposobljeni
za servisiranje širokega kroga upravičencev, saj trenutno ni strokovnjakov, specializiranih za segment
prebivalstva (npr. Zaposlitveni mentorji invalidnih oseb). Sčasoma se skozi tečaje nadaljnjega
izobraževanja naučijo posebnih pojmov, zakonodajnega okvira, oskrbe, gospodarskih in socialnih
omrežij za potrebe interesov ciljne skupine, ki jo predstavljajo v procesu posredovanja pri delu. V
romunskem pravnem okviru je lahko poklicni svetovalec specialist, ki se ukvarja s socialno-poklicno
integracijo oseb s težavami v duševnem razvoju.
Poklicni svetovalec je specialist, ki zagotavlja socialne storitve za poklicno ocenjevanje, strokovno
vodenje in motivacijsko podporo za razvoj osebne avtonomije. Poklicno svetovanje je dolgotrajen,
stalen proces, v katerem so poklicno ocenjevanje, poklicno usmerjanje, prepoznavanje zaposlitve,
zaposlitev, podpora po prenehanju zaposlitve mejniki pri razvoju veščin samostojnega življenja,
avtonomije in družbeno-strokovnega razvoja v smislu izpolnjevanja “Osebne poklicanosti” (v skladu
s poklicnim standardom, ki ga je marca 2011 razvil in odobril Nacionalni organ za kvalifikacije).
V skladu s pravnim okvirom lahko kvalifikacije za specializacijo za poklicnega svetovalca pri poklicnem
svetovanju pridobijo osebe, ki imajo diplomo iz družbeno-humanističnih ved, socialne pomoči,
izobraževalnih ved, psihologije, psihopedagogike ali prava in / ali osebe z magisterijem družbenohumanističnih ved.
Kompetence, značilne za poklic poklicnega svetovalca, se oblikujejo in razvijajo s programi stalnega
strokovnega usposabljanja, ki jih organizirajo strukture (centri / oddelki / organizacije), ki jih pooblasti
Ministrstvo za delo in socialno varstvo in / ali Ministrstvo za izobraževanje in raziskave ter Nacionalni
organ za kvalifikacije.
Poklicni svetovalec opravlja svojo dejavnost individualno, kot pooblaščeni strokovnjak ali v okviru
javnih ali zasebnih zavodov (npr. Generalnih direktoratov za socialno pomoč in varstvo otrok,
zavodov za zaposlovanje itd.), Pa tudi znotraj organizacij, ki ponujajo tečaje usposabljanja v poklicno
svetovanje.
Vsak izvajalec strokovnega usposabljanja na področju poklicnega svetovanja ima svojo temo, ki
spoštuje poklicni standard. Zato pri temah usposabljanja omenjamo naslednje:
• Poklicno svetovanje: zgodovina, koncept, prednosti in razlike med poklicnim svetovanjem in
drugimi sorodnimi poklici;
• Poklicni svetovalec: Opis, status, vloga; Dejavniki, ki sodelujejo pri kariernem svetovanju in
usmerjanju; Teorije razvoja kariere;
• Komunikacija z upravičenci: Komunikacijske sposobnosti v procesu svetovanja; Faze procesa
svetovanja;

35

Poklicno ocenjevanje: Koraki ocenjevalnega procesa; Napake pri ocenjevanju; Vrste ocenjevanja;
Orodja za ocenjevanje; Sporočanje rezultatov ocenjevanja;
• Načrtovanje dejavnosti in strokovnost: proaktivni odnos ali reaktivni odnos; Upravljanje časa;
Asertivnost;
• Timsko delo: Faze v skupinskem razvoju; Elementi nastopajočih skupin; multidisciplinarna ekipa
poklicnega svetovalca;
• Testiranje: uporaba / točkovanje / interpretacija enega najpogosteje uporabljenih poklicnih testov,
razlika med standardiziranimi in nestandardiziranimi testi, model “Poročilo o ocenjevanju”;
• Spretnosti, potrebne za poklicnega svetovalca: njihovo prepoznavanje in razumevanje;
• Okvir za izvajanje svetovalnega procesa: delovno okolje in organizacija delovnega prostora;
• Prvo srečanje: sklepanje pogodb, ustvarjanje odnosa med svetovalcem in stranko, začetni razgovor;
• Delovne metode pri poklicnem svetovanju: vaje in druge praktične metode;
• Strategije raziskovanja zaposlitve: kanali za zaposlovanje, portfelj in razgovor za službo;
• Etična načela pri poklicnem svetovanju;
• Praktični svetovalec pri igranju vlog - stranka, s povratnimi informacijami za vsakega študenta, od
sodelavcev in mentorja
Trajanje takšnega tečaja je lahko 60 ur (teoretično in praktično usposabljanje), na koncu pa študentje
opravijo praktični in teoretični izpit, po katerem prejmejo potrdilo o diplomi.
Primer usposabljanja za specializacijo organizira Nacionalno združenje za otroke in odrasle z
AVTIZMOM v Romuniji (ANCAR) in je osredotočeno na upravičence z Motnjo Avtističnega Spektra,
pri čemer je njihova socialno-poklicna integracija nujna.
Udeleženci tečaja bodo pridobili veščine:
●
Poznavanje in razvoj komunikacijskega sistema, značilnega za upravičenca avtističnega
spektra;
●

Ustvarjanje in vzdrževanje odnosa z upravičencem v spektru;

●

Načrtovanje dejavnosti, ki se bodo izvajale skupaj z upravičencem iz spektra;

●

Posebne tehnike, metode in dejavnosti poklicnega ocenjevanja.
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●

Pojmovanja, tehnike in posebne dejavnosti kariernega usmerjanja.

●
Zagotavljanje potrebne podpore osebi z ASD/MAS za uspeh pri vzpostavljanju odnosa s
potencialnim delodajalcem na trgu dela.
●

Svetovanje osebi s TSA po zaposlitvi.

●
Elementi etike in deontologije glede poklica svetovalca. Moralni okvir za opravljanje poklica
svetovalca (norme in pravila).
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4
ZAPOSLITVENO MENTORSTVO: KOMPETENCE (NACIONALNE IN
NA RAVNI EU )
4.1. Ciper

Zahtevane kvalifikacije za zaposlitvenega entorja na Cipru so naslednje:
●

Maturitetno spričevalo

●

Vozniško dovoljenje

●

Osnovno znanje računalništva

●

Zelo dobro znanje grškega jezika.

●

Znanje angleškega jezika velja za prednost.

●

Integriteta, zaupnost, odgovornost, pobuda

●

Organizacijske zmogljivosti

●

Zelo dobro poznavanje trga dela

●

Komunikacija in veščine mentorstva/usposabljanja, razumevanje problematike invalidnosti

●
Analiza delovnega mesta, opis, izobraževanje pri delu, pogajanja in spodbujanje delovnih
veščin
●
Diploma o visokem šolstvu, ki ustreza delovnim mestom in/ali prejšnjim delovnim izkušnjam
na področju invalidnih oseb, se šteje za prednost.
Dolžnosti in odgovornosti zaposlitvenega mentorja na Cipru so naslednje:
●
Raziskave odprtega trga za iskanje ustreznih delodajalcev in delovnih mest za invalidne
osebe
●
Izvajanje raziskav za iskanje najprimernejšega delovnega mesta za vsakega udeleženca glede
na njegove interese, izbire, sposobnosti in spretnosti.
●

Vklop/izklop Podpore za delo pred, med in po pridobitvi zaposlitve.

●
Usklajevanje in sodelovanje z delodajalcem in osebjem za razvoj delovnega okolja. Zaposlitveni
mentor je zadolžen za usmerjanje in podporo delodajalcu in zaposlenim pri:
-

Načinih za spopadanje z zahtevnim vedenjem, ki bi ga oseba lahko pokazala

-

Načinih kako narediti delovno mesto dostopno

●

Sprejemljiva nastanitev za osebo, ki v celoti opravlja svoje delovne naloge

●

Zaposlitveno usposabljanje

●

Usklajevanje in sodelovanje z družinami oseb.

●

Prevozne storitve, če so potrebne
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ZAPOSLITVENO MENTORSTVO: KOMPETENCE (NACIONALNE IN
NA RAVNI EU )
4.2. Slovenija

V okviru tega vprašanja ostajamo na ravni nacionalnega sistema rehabilitacije in njegovih pravno
zavezujočih zahtev za strokovnjake na tem področju.
Za zaposlene na tem področju so potrebne naslednje zahteve:
●
Strokovni delavci na področju poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov so delavci z
univerzitetno, višjo ali visoko strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke,
socialne ali druge ustrezne usmeritve in znanja s področja rehabilitacije, zaposlitve ali invalidske
oskrbe pridobljene preko specializacije, dodatnega izobraževanja ali usposabljanja.
●
Strokovnjaki, ki opravljajo storitve poklicne rehabilitacije, strokovni delavci v podjetjih za
invalide in zaposlitvene centre ter člani rehabilitacijskih komisij se vsako leto strokovno izobražujejo
in pridobivajo nova znanja s področja delovne rehabilitacije. Udeležba na strokovnem usposabljanju
je obvezna za vse strokovne delavce, ki opravljajo storitve poklicne rehabilitacije, in za člane
rehabilitacijskih komisij vsaj dvakrat letno.
●
Podporne storitve za invalide pri rehabilitaciji in zaposlovanju lahko opravljajo tudi osebe, ki ne
izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka tega člena, vendar imajo potrdilo o poklicni usposobljenosti
ali druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje takšnega dela (strokovni sodelavci).
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ZAPOSLITVENO MENTORSTVO: KOMPETENCE (NACIONALNE IN
NA RAVNI EU )
4.3. Italija

Za poklic zaposlitvenega mentorja za delo v Italiji ni posebnega usposabljanja. Najbližja strokovnost
v smislu spretnosti in metodologije dela je Strokovni pedagog na področju socialnega zdravja EPSS, ki ga ureja 1. čl. Zakona 833/1978 (pri vzpostavitvi Nacionalnega zdravstvenega sistema - SSN)
in zanj se podeli ustrezna triletna univerzitetna diploma. Ministrski odlok Ministrstva za zdravje
z dne 8. oktobra 1998 št. 520 in poznejša medresorska uredba z dne 2. aprila 2001 pripisujeta
družbeni pomen kvalifikaciji EPSS in ugotavljata, da njeno področje izvajanja vključuje tudi funkcije,
namenjene zaščiti ustavne pravice do pomoči državljanom in delavcem invalidom, od leta 2001 v
razredu rehabilitacijskih poklicev vzpostavlja tečaj usposabljanja za zdravstveno stroko strokovnega
izobraževanja.
Ta strokovna oseba organizira in vodi izobraževalne in rehabilitacijske projekte in storitve v okviru
zdravstvenih storitev ali v okviru socialno-izobraževalnih storitev, namenjene ljudem v težavah:
mladoletnikom, odvisnikom od drog, alkoholikom, zapornikom, invalidom, psihiatričnim bolnikom in
starejšim. Deluje v multidisciplinarnih skupinah, spodbuja skupine in posameznike k uresničevanju
cilja socialne reintegracije z opredelitvijo izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih posegov, ki se
odzivajo na individualne potrebe z razvojem avtonomije, potenciala posameznika in družbenih
odnosov z zunanjim okoljem.
Nedavna vzpostavitev podiplomskega študija (prej so bili tečaji bolj raznoliki tako na regionalni
ravni kot glede na smer študija) gre v smeri spoznanja, da delo z ljudmi v zdravstvenem sektorju
zahteva posebno usposabljanje, ki temelji na interdisciplinarni metodi z integracijo velikega števila
ur usposabljanja na delovnem mestu. Znanje, ki ga je treba pridobiti, je raznoliko in obsega vsebine
na zdravstvenem, pedagoškem, psihološkem, sociološkem, pravnem in antropološkem področju.
To je pot, katere cilj je pripraviti strokovnjake, ki bodo sposobni delati z vsemi starostnimi skupinami
na kompetenten in varen način ter v kontekstu pomembne in vse večje krhkosti: duševno zdravje,
različne oblike odvisnosti, telesne / duševne / senzorične motnje, šibki starejši ljudje (senilna
demenca) itd.
Diplomanti morajo biti zato sposobni:
• Analizirati zdravstveno dokumentacijo in opraviti funkcionalno oceno bolnika;
• Opredeliti metodologijo posega pri invalidnosti psihiatričnih bolnikov;
• Pripravi rehabilitacijski načrt;
• Poskrbeti za bolnikovo ponovno vključitev v družbeni kontekst z izvajanjem posebnih izobraževalnih
in rehabilitacijskih projektov kot del terapevtskega projekta, ki ga je razvila multidisciplinarna
ekipa, katerega cilj je uravnotežen razvoj osebnosti z izobraževalnimi / relacijskimi cilji v kontekstu
sodelovanja in okrevanje v vsakdanjem življenju in / ali v pozitivno psiho-socialno vključevanje ali
ponovno vključevanje ljudi v težavah;
• Načrtovati, upravljati in preverjati izobraževalne posege, katerih cilj je okrevanje in razvoj potenciala
tistih v težavah za doseganje vedno višjih ravni avtonomije;
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• Izvajati sekundarne preventivne posege;
• Delati z družinami in na socialnem kontekstu pacientov, da se spodbudi ponovna vključitev v
skupnost;
• Prispevati k spodbujanju in organizaciji socialnih in zdravstvenih struktur in virov za izvajanje
integriranega izobraževalnega projekta.
Glavne zahteve usposabljanja so:
●

Obvezna prisotnost, kar zagotovi aktivno udeležbo v učnem procesu;

●
Obvezna praksa v trajanju najmanj 1500 ur v obdobju treh let, ki se izvaja zato, da bi se
naučili reševati kompleksne težave izobraževalnega dela v konkretnih operativnih kontekstih;
●
Usposabljanje o izobraževalnih metodah in tehnikah, podprto z nadzorom strokovnih
mentorjev;
●

Kvalifikacijski preizkusi, predvideni na koncu tečaja potrjujejo dosežene sposobnosti.

Diplomski tečaji strokovnega izobraževanja se izvajajo tudi glede na programirane številke, določene
na podlagi regionalnih in nacionalnih potreb.
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4
ZAPOSLITVENO MENTORSTVO: KOMPETENCE (NACIONALNE IN
NA RAVNI EU )
4.4. Romunija

Uresničevanje delovnih nalog predvideva teoretično in praktično znanje orientacije in svetovanja,
komunikacije, temeljnih pojmov psihologije, socialne pomoči, delovne zakonodaje ter socialnih veščin
medsebojnih odnosov, timskega dela in sodelovanja. Za opravljanje tega poklica so potrebne dobre
sposobnosti za analizo in sintezo, nujnost in strogost, čustveno ravnovesje ter dobra sposobnost
dekodiranja sporočila in zagotavljanja povratnih informacij.
Poklicni svetovalec pri svojem delu potrebuje naslednje bistvene spretnosti:
• Učinkovite komunikacijske sposobnosti z upravičenci:
▪	
Neverbalno: stik z očmi, drža in položaj telesa, obraz in obrazna mimika, kretnje, fizična
razdalja, dotik in toplina
▪	

Verbalno: aktivno poslušanje, usklajevanje, razmislek, provokacija, povzetek

▪	

Paraverbalno: premor, glas (glasnost, ton, ritem, dikcija)

• Socialne in državljanske spretnosti
• Spretnosti načrtovanja dejavnosti
• Spretnosti poklicnega ocenjevanja
• Spretnosti evokacijske orientacije
• IT spretnosti
• Sposobnost dela v teamu.
Poleg tega je pomembno, da poklicni svetovalec uporabi naslednje pozitivne lastnosti:
• Medosebne, odnosne in komunikacijske spretnosti
• Objektivnost, pragmatizem
• Prilagodljivost in empatijo
• Odprtost, razpoložljivost
• Dobro voljo in spoštovanje
• Strpnost (sprejemanje drugih brez sodb vrednotenja)
• Samospoštovanje, samozavest, razumevanje in zavedanje lastne vrednosti
• Občutljivost za vprašanja, povezana s kulturno raznolikostjo, in razumevanje teh vprašanj
• Smisel za humor.
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Poklicni svetovalec lahko glede na njene/njegove sposobnosti opravlja naslednje naloge:
• Opredeljuje veščine, interese, kompetence upravičencev in ocenjuje stopnjo poklicnega razvoja s
posebnimi metodološkimi postopki v skladu s popisi sposobnosti, testi in posebnimi orodji;
• Obdeluje poklicni profil na podlagi spretnosti, kompetenc, interesov, psihofizičnih značilnosti,
uspešnosti in neuspehov pred rezultati, pridobljenimi v uporabljenih testih;
• Opredeljuje pot poklicnega razvoja ob upoštevanju spretnosti, motivacije, ravni šole, interesnega
področja, kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev upravičenca, pa tudi psihofizičnih
značilnosti in družbeno-kulturnega konteksta;
• Oblikuje načrt vključitve strokovnjaka in ga po potrebi revidira skupaj z upravičencem ob
upoštevanju pridobljenih znanj, psihofizičnih sposobnosti, ponudbe in možnosti glede umestitve
na trg dela ter osebnih ciljev upravičenca na kratki, srednji in srednji rok / ali dolgi;
• Podpira upravičenca pri zaposlitvi ob upoštevanju stopnje usposobljenosti in psihofizičnih
značilnosti upravičenca;
• Sodeluje z delodajalci pri ugotavljanju prostih delovnih mest ter določitvi splošnih in posebnih
pogojev dela z uporabo ustreznega prenosnega kanala (telefon, e -pošta, obiski na sedežu podjetja);
• Določa prosta delovna mesta ob upoštevanju vrste delodajalca, zahtev in želj upravičencev ter
delovnega okolja;
• S konstruktivnim pristopom posreduje pri obvladovanju konfliktov med upravičencem in
delodajalcem, upravičencem in sodelavci in / ali upravičencem in družino, ob upoštevanju splošnega
konteksta, predmeta sporov, vrst težav;
• Upravičencem nudi u motivacijsko podporo, tako da ponuja alternative za samostojno odločanje
o poklicni poti;
• Zagotavlja svetovanje po zaposlitvi z upravljanjem odnosa med upravičencem in delodajalcem, da bi
upravičenca namestili in prilagodili delovnemu mestu in priredili zaposlitev možnostim upravičenca,
da se oblikuje pozitiven odnos med delodajalcem in upravičencem ter se izogne konfliktom.
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4
ZAPOSLITVENO MENTORSTVO: KOMPETENCE (NACIONALNE IN
NA RAVNI EU )
4.5. Za EU

Podprto zaposlovanje je opredeljeno kot shema, ki podpira invalidne osebe pri pridobivanju plačane
zaposlitve na odprtem trgu dela . Shema se uporablja kot proaktivna politika v skladu s Konvencijo
Združenih narodov o pravicah invalidov in vključuje pomoč osebi pred, med in po zaposlitvi kot tudi
podporo delodajalcu.
Čeprav zaposlitveni mentor za invalidne osebe ni uveljavljen poklic v EU, velja splošno mnenje,
da je glavna poklicna naloga zaposlitvenega mentorja zagotavljanje osebne pomoči pri iskanju in
ohranjanju zaposlitve za invalidne osebe.
Skladno s tem je cilj zaposlitvenega mentorja omogočiti zaposlitveno mentorstvo invalidnim
osebam v širšem kontekstu dela. Z drugimi besedami, poklic zaposlitvenega mentorja ima za cilj
“zagotavljanje podpore invalidnim osebam ali drugim prikrajšanim skupinam pri zagotavljanju in
ohranjanju plačane zaposlitve na odprtem trgu dela. 18”.

17 Cowi (2012). Supported Employment for People with Disabilities in the EU and EFTA-EEA: Good practices and recommendations in
support of a flexicurity approach.
18 European Union of Supported Employment. Information Booklet and Quality Standards, EUSE 2005, p.13
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5
ŠTUDIJSKI PRIMERI IN NAJBOLJŠE PRAKSE

Najboljša praksa je postopek ali metodologija, ki se je doslej izkazala za učinkovito. V tem okviru
so partnerji opredelili socialna podjetja na svojem območju (lokalno, regionalno, nacionalno), ki
izpolnjujejo merila, in ki veljajo za dobro prakso (primer) socialnega podjetja za PMD.
Organizacije, opredeljene kot socialna podjetja, igrajo vedno večjo vlogo v podjetništvu in na
družbenem področju EU ter v nacionalnih sferah. Vendar nacionalna zakonodaja in politika držav
članic EU socialna podjetja na nacionalnih sferah opisujejo drugače.
Po mnenju Evropske komisije socialna podjetja združujejo družbene cilje s podjetniškim duhom.
Opredelitev socialnega podjetja v EU je naslednja:
“Socialno podjetje je upravljavec socialne ekonomije, katerega glavni cilj je imeti družbeni učinek
in ne ustvarjati dobička za lastnike ali delničarje. Deluje tako, da podjetjem in na inovativen način
zagotavlja blago in storitve na trgu, svoj dobiček pa uporablja predvsem za dosego družbenih ciljev.
Upravlja se na odprt in odgovoren način, zlasti pa vključuje zaposlene, potrošnike in deležnike, na
katere vplivajo njegove komercialne dejavnosti.”
Komisija uporablja izraz ‘socialno podjetje’ za skupino naslednjih vrst ‘podjetij’:
●
Tiste, za katere je socialni ali družbeni cilj skupnega dobrega razlog za komercialno dejavnost,
pogosto v obliki visoke stopnje družbenih inovacij,
●

Tiste, pri katerih se dobiček v glavnem reinvestira za dosego tega družbenega cilja,

●
Način organizacije ali lastniškega sistema odraža njihovo poslanstvo z uporabo demokratičnih
ali participativnih načel ali s poudarkom na socialni pravičnosti .
Zato so merila, upoštevana v študijah primerov IO2, naslednja: Država; ime socialnega podjetja;
stopnja delovanja; leto ustanovitve; področja delovanja/vizije; cilji/osredotočenost; ključne
dejavnosti; izzivi; družbeni vpliv ali potencialni vpliv na PMD; podpirati politike ali pristope za
spodbujanje socialnih podjetij PMD; podpora ali vključevanje v javna/zasebna ali dobičkonosna/
neprofitna partnerstva, ki omogočajo socialna podjetja PMD; in finančna sredstva.

19 European Union, Social Enterprises, https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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5
ŠTUDIJSKI PRIMERI IN NAJBOLJŠE PRAKSE
5.1. Ciper

Država

Ciper

Ime socialnega podjetja

Delavnice alternativnega zaposlovanja

Velikost/člani

-

Raven delovanja

Lokalno, regionalno, državno

Leto ustanovitve

-

Področja delovanja/vizije

Podpora zaposlovanja oseb s težavami v
duševnem razvoju

Cilji/osredotočenost

zaposlitev osebe s težavami v duševnem
zdravju

Ključne dejavnosti

Izzivi

pomoč pri izobraževanju in usposabljanju ter zagotavljanju stalne podpore pri
zaposlovanju oseb s težavami v duševnem zdravju
-

Družbeni vpliv ali potencialni vpliv na
PMD

Družbeni vpliv/
Spodbuja nastanek socialnih podjetij

Podpora politik, struktur ali pristopov za
promocijo socialnih podjetij PMD

Družbeni vpliv/

Podpora ali sodelovanje v javnih/zasebnih ali dobičkonosnih/neprofitnih partnerstvih, ki omogočajo socialna podjetja
PMD
Finančni viri

Spodbuja nastanek socialnih podjetij

Viri

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/
page17_en/page17_en?OpenDocument

Javno financiranje (državni proračun)

46

Povzetek: Delavnice alternativnega zaposlovanja
Službe za duševno zdravje Ministrstva za zdravje vodijo dve enoti za poklicno rehabilitacijo (eno v
Nikoziji in eno v Limassolu). Sredstva za te enote izvirajo izključno iz vladnega proračuna za Službe
na področju duševnega zdravja. Eden glavnih ciljev Enot za poklicno rehabilitacijo je pomagati
pri izobraževanju in usposabljanju ter zagotavljati stalno podporo pri zaposlovanju osebe s
težavami v duševnem zdravju. Ena od oblik podpore so alternativni programi zaposlovanja za
ljudi s težavami v duševnem zdravju. Te delavnice kot socialna podjetja načrtujeta Služba za
duševno zdravje in Združenje za zaščito duševnega zdravja.
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Država

Ciper

Ime socialnega podjetja

"Menza" v bolnišnici za duševno zdravje
Athalassa

Velikost/člani

5 zaposlenih

Raven delovanja

Lokalno, regionalno, državno

Leto ustanovitve

-

Področja delovanja/vizije

Podpora zaposlovanja oseb s težavami v
duševnem razvoju

Cilji/osredotočenost

Zaposlitev osebe s težavami v duševnem
zdravju

Ključne dejavnosti

Upravljanje menze

Izzivi

Ta oblika zaposlovanja je ljudem, ki delajo tam, pomagala, da se izognejo resnim
ponovitvam bolezni, izboljšajo svoje komunikacijske in socialne sposobnosti ter
finančno pomagajo svojim družinam.
Ta oblika zaposlovanja je ljudem, ki delajo tam, pomagala, da se izognejo resnim
ponovitvam bolezni izboljšajo svoje komunikacijske in socialne sposobnosti ter
finančno pomagajo svojim družinam.

Družbeni vpliv ali potencialni vpliv na
PMD

Podpora politik, struktur ali pristopov za
promocijo socialnih podjetij PMD

Družbeni vpliv/

Podpora ali sodelovanje v javnih/zasebnih ali dobičkonosnih/neprofitnih partnerstvih, ki omogočajo socialna podjetja
PMD
Finančni viri

Spodbuja nastanek socialnih podjetij

Javno financiranje (državni proračun)
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Povzetek: “MENZA” V BOLNNIŠNICI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ATHALASSA
Menza deluje v prostorih bolnišnice Athalassa pri Društvu za zaščito duševnega zdravja. Službe za
duševno zdravje Ministrstva za zdravje zagotavljajo infrastrukturo, Združenje pa vodi menzo.
V menzi dela s skrajšanim delovnim časom pet ljudi s kroničnimi težavami v duševnem zdravju.
Delovni čas je od 8.00h do 12.00h, običajno delajo tri osebe od 8.00h do 10.30h, nato pa ena
oseba od 10.00h do 12.00h. Društvo plačuje zaposlenim, imajo pa tudi zavarovalno kritje (socialna
varnost).
Osebje, ki šteje pet ljudi dnevno podpirajo delovni mentorji in drugi člani multidisciplinarne ekipe.
Delovni terapevt jih obišče vsak teden ali vsak drugi teden, nazadnje zaposleno in manjše število
osebja se redno srečuje tudi s kliničnim psihologom.
Nikoli se niso soočili z resno ponovitvijo bolezni, čeprav se je pri dveh zaposlenih pojavili recidivi,
vendar zaradi podpore enote in skupnosti za duševno zdravje niso potrebovali hospitalizacije.
Ta oblika zaposlovanja je pomagala ljudem, ki tam delajo - vsem s kroničnimi težavami v duševnem
zdravju -, da se izognejo resnim ponovitvam bolezni, izboljšajo svoje komunikacijske in socialne
sposobnosti ter finančno pomagajo svojim družinam.
Računovodski izkaz “menze” je običajno uravnotežen, včasih pa se ustvari majhen dobiček in se
vanj vloži nazaj ali pa se uporabi za plačilo prakse (preizkusno obdobje na trgu dela) ene od oseb,
ki sodelujejo z Enoto za poklicno rehabilitacijo.
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5
ŠTUDIJSKI PRIMERI IN NAJBOLJŠE PRAKSE
5.2. Slovenija

Ko govorimo o “socialnem podjetništvu”, beseda “socialno” pomeni, da ta podjetja ustvarjajo
določeno “družbeno dobro/korist”. Slednje pomeni, da se izdelki in storitve odzivajo na določene
družbene težave in so zato družbeno koristni ali pa zaposlujejo osebe, ki imajo zaradi nekaterih
njihovih posebnosti otežen dostop do zaposlitve ali oboje. Znotraj izraza “socialna ekonomija”
govorimo o nečem drugem v smislu obsega in vsebinskega pomena.
Glede na obseg je razlika, da socialna ekonomija poleg socialnih podjetij vključuje tudi druge subjekte
(zadruge, invalidska podjetja in zaposlitvene centre, nevladne organizacije, vzajemne družbe itd.).
Še pomembneje je, da beseda »socialna« v terminologiji »socialna ekonomija« pomeni drugačno
»družbeno organizacijo«, povezana je s prizadevanji skupnosti, da se na drugačen način odzove na
potrebo po zagotavljanju temeljnih dobrin za življenje ljudi in delovanje skupnosti.
»Socialna ekonomija« torej ne pomeni le vsote določenih skupin subjektov, ki razvijajo in prodajajo
družbeno koristne izdelke, ampak je veliko več kot to, je bistveno drugačna skupnost, ki si prizadeva
drugače organizirati proizvodnjo in delitev osnovnih dobrin za življenje. od tistega, ki je bil organiziran
v kapitalističnem gospodarskem sistemu v zadnjih dveh do treh stoletjih, tako da postaja skupnost
skozi oblike proizvodnje, distribucije in potrošnje vse bolj sposobna skrbeti zase in se spremeniti, da
bi dosegla družbeno pravičnost, dostojno življenje in enakost ter vključevanje vseh posameznikov.

20 APLIKATIVNA ANALIZA STANJA NA PODROČJU SOCIALNE EKONOMIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI. Retrieved from: http://
socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf

50

Država

SLOVENIJA

Ime socialnega podjetja

PUPILLAM društvo za razvoj potencialov,
socialno podjetje

Velikost/člani

N.D. (najmanj 2 zaposlena in zainteresirana javnost, pripravljeni ukrepati na
terenu - ni podatkov o članstvu)
Lokalno, regionalno, državno Lokalno,
regionalno, nacionalno

Raven delovanja
Leto ustanovitve

2012

Področja delovanja/vizije

Trajnostni cilji, okoljska trajnost

Cilji/osredotočenost

Okolje, trajnost, socialna vključenost

Ključne dejavnosti

socialno podjetje, ki deluje na področju
okolja in ponuja preproste okolju prijazne
rešitve za bolj zdrav in trajnosten življenjski slog ter nudi podporo v obliki storitev,
izdelkov in usposabljanja
Izdelki/storitve na trgu, vendar s prispevkom za družbo

Izzivi
Družbeni vpliv ali potencialni vpliv na
PMD

Izdelki/storitve na trgu, vendar s prispevkom za družbo

Podpora politik, struktur ali pristopov za
promocijo socialnih podjetij PMD

Politike - splošne ali posebne

Podpora ali sodelovanje v javnih/zasebnih ali dobičkonosnih/neprofitnih partnerstvih, ki omogočajo socialna podjetja
PMD
Finančni viri

-

Viri

http://socialnaekonomija.si/prva-trgovina-kupujem-odgovorno-zelena-japka-je-odprta/

Tržno naravnano/javno financiranje

51

Povzetek analize: PUPILLAM DRUŠTVO ZA RAZVOJ POTENCIALOV, SOCIALNO PODJETJE
To je zgodba o uspehu združenja, ki razvija in odpira prvo trgovino brez odpadkov, organizirano kot
socialno podjetje.
Kot socialna podjetja, le-ta sledijo ideji ponudbe proizvodov in storitev, vendar mora tudi SP ustvariti
dobiček za preživetje na trgu - vendar obstaja razlika (prispevek družbi). SP je mogoče obravnavati
kot način zaposlovanja ranljivega prebivalstva; enake težave pa se pojavljajo pri zaposlovanju - za to
zaposlitev niso predvidene ugodnosti.
SP niso primarno določena za zaposlovanje PMD, niti podatki o odstotku vključene PMD (zaposlenost)
niso na voljo na nacionalni ravni in jih je težko oceniti.
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Država

SLOVENIJA

Ime socialnega podjetja

KORENIKA zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci

Velikost/člani

20 – 49 zaposlenih

Raven delovanja

Lokalno, regionalno, nacionalno

Leto ustanovitve

2007

Področja delovanja/vizije

Invalidska podjetja, Zaposlovanje kot
glavna vizija in pokrivanje naslednjih področij: delovno usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin,
obnova zapuščene kmetije ter povezane
izobraževalne in delovne dejavnosti.
Okolju prijazno in eko socialno kmetijstvo, okolje, trajnost, socialna vključenost,
zaposlovanje.
Socialno podjetje, ki deluje na področju okolju prijaznega in eko socialnega
kmetovanja, okolja, trajnosti, socialne
vključenosti, zaposlovanja.
Poslanstvo Korenike je gojiti dostojanstvo, spoštovanje in samopodobo, tako
med zaposlenimi kot med drugimi osebami. Zaposlujejo invalide, ljudi iz drugih
ranljivih družbenih skupin in zagotavljajo
zaščitno zaposlitev.

Cilji/osredotočenost

Ključne dejavnosti

Izzivi

Izdelki/storitve na trgu, vendar s prispevkom za družbo

Družbeni vpliv ali potencialni vpliv na
PMD

Povečanje vključenosti na delovnem
mestu / socialne vključenosti, predvsem
zaščitne zaposlitve
Poslovna enota invalidskega podjetja
Pribinovina se je leta 2012 vključila v krog
pravnih oseb, ki delujejo v okviru eko socialne kmetije Korenika. Preselila se je iz
tehnološkega parka v M. Soboti in začela
z uvajanjem višjih standardov kakovosti
v ekološko pridelavo in organizacijo dela
v Koreniki. Z visokimi naložbami v letih
2013 in 2014 so Koreniko v celoti prenovili in ustvarili pogoje za nov kakovosten
preskok v svojem poslovanju.

Podpora politik, struktur ali pristopov za
promocijo socialnih podjetij PMD
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Povzetek analize: KORENIKA ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDNIH OSEB,
ŠALOVCI
Že po nekaj letih delovanja je Korenika postala prepoznavna na širšem geografskem območju in je v
strokovni javnosti priznan primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja
invalidov in drugih ranljivih skupin ter zaščitne zaposlitve.
Glavna področja delovanja v okviru ekološkega kmetovanja:
·

Obnova stare kmetije in nadaljevanje dejavnosti na njej z ekološko noto

·
Delo v zvezi z ljudmi, naravo, kulturo in živalmi, socialnim podjetništvom z občutkom
odgovornosti do družbe in ljudi.
·
Odpiranje novih delovnih mest za ranljive skupine ljudi in opravljanje družbeno koristnih
dejavnosti.
·

Okrepiti solidarnost v družbi.
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5
ŠTUDIJSKI PRIMERI IN NAJBOLJŠE PRAKSE
5.3. Italija
Država

Italija

Ime socialnega podjetja

Skupnost Capodarco v Rimu - Pasta di
Capezzaia

Velikost/člani

Cca.10 zaposlenih

Raven delovanja

Regionalno

Leto ustanovitve

2008

Področja delovanja/vizije

poklicno usposabljanje in spremljanje
avtonomije

Cilji/osredotočenost

Socialna vključenost

Ključne dejavnosti

Učne priložnosti za ljudi s težavami
v duševnem razvoju;
Razvoj lokalnih mrež in partnerstev za spodbujanje socialnih in delovnih
priložnosti za prikrajšane osebe;
Spodbujanje dela kot orodja za
opolnomočenje;
odvisnost od javnega/zasebnega financiranja; konkurenčnost sektorja

Izzivi
Družbeni vpliv ali potencialni vpliv na
PMD

PMD, ki sodeluje na delavnicah
testenin, ki jih organizira Comunità di
Capodarco Roma, pridobijo strokovne in
mehke veščine, ki jih pripravijo na svet
dela. Sčasoma je bilo dokazano, da je
obisk delavnice (4 ure na dan) pozitivno
vplival na rehabilitacijo in socialno vključenost udeležencev delavnice.
PMD, najeti v tovarni testenin, z
delom in odnosom s sodelavci pridobijo
večjo avtonomijo, relacijske sposobnosti
in samopodobo. Poleg tega velika prepoznavnost in pozitivne povratne informacije, ki jih je lokalna skupnost prejela
do projekta, pozitivno vplivajo na njihovo
socialno vključenost, tako v smislu občutka pripadnosti kot v otipljivi integraciji in
avtonomiji.

55

Zgodbe o uspehu/dejavniki

Podporne politike, strukture ali pristopi za
promocijo socialnih podjetij PMD

Dejavnik uspeha je predstavljal odnos
Skupnosti Capodarco v Rimu k izgradnji
lokalne mreže z različnimi akterji iz različnih
okolij: institucije, zasebni sektor, tretji sektor.
To je vsaj v zgodnji fazi omogočilo premagovanje težav, povezanih s pomanjkanjem financiranja: začetek dejavnosti je bil
podprt z javnim financiranjem, nato pa je
Unicoop Tirreno podprl zagon, ki je vključeval povezane stranke (t.i. ‘’deležniki
Unicoop’’), pri zbiranju donacij, zlasti z mehanizmom ‘’nakupovalnih mest’’.
Oglaševanje in prodajo izdelkov je podprl
tudi Unicoop Tirreno: poleg trženja izdelkov
na svojih prodajnih mestih so večkrat aktivno promovirali blagovno znamko z vključevanjem svojih strank: nazadnje od 20.
do 22. decembra 2019 so delničarji v štirih
prodajnih mestih na promocijskih stojnicah
regije Lazio podprli prodajo izdelkov.
Regionalni zakoni pri izvajanju členov 3 in 4
italijanske ustave, ki ustanavljajo sklade za
podporo socialnim zadrugam: to omogoča
Skupnosti di Capodarco, da pridobi subvencijo in kasneje dodeli regionalno donacijo
Zasebna sredstva podjetja Unicoop
Tirreno: promocija zbiranja sredstev med
strankami za podporo dejavnosti laboratorija za testenine je zbrala okoli 160.000
evrov. Z nakupom v supermarketih verige
Unicoop Tirreno stranke zbirajo nakupovalne točke, ki bi jih lahko podarile
skupnosti Capodarco.
Pristop je bil namenjen spodbujanju
sodelovanja in partnerstva z lokalnimi
akterji: javno upravo, zasebnim sektorjem,
tretjim sektorjem
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Podpora ali sodelovanje v javnih/zasebnih Regionalno javno financiranje
ali dobičkonosnih/neprofitnih partnerstPartnerstva z Unicoop Tirreno, ki
vih, ki omogočajo socialno podjetje PMD
i)
podpira delavnice testenin
ii)
izdelke kupuje tako, da jih prodajo
v svojih 21 supermarketih v celotni regiji
Lazio
iii)
mobilizira deležnike Unicoopa in
promovira izdelek zunaj supermarketa
iv)
spodbuja zbiranje sredstev med
sodelavci Unicoopa
Finančna sredstva

Glej spodaj
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Viri

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/pasta_di_capezzaia_giovani_disabili_controllano_la_filiera_produttiva;
https://www.superabile.it/cs/superabile/
pasta-di-capezzaia-da-laboratorio-sociale-a-progetto-dimpresa.html;
http://www.vita.it/it/article/2008/04/01/
novita-in-commercio-la-pasta-fresca-capezzaia/74838/;
https://www.superabile.it/cs/superabile/
pasta-di-capezzaia-si-progetta-il-rilancio-nuovi-prodotti-e-.html;
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Povzetek analize: SKUPNOST CAPODARCO DI ROMA - PASTA DI CAPEZZAIA
‘’Pasta di Capezzaia’’ je projekt socialnega podjetja, ki se je začel leta 2008 v Italiji v regiji Lazio in
se je začel zahvaljujoč regionalni subvenciji, čemur je sledila donacija, ki jo je dodelila Skupnost di
Capodarco Roma s prijavo na regionalni razpis za zbiranje predlogov in donacijo 160 tisoč evrov
sodelavcev Coopa (financirano z zbiranjem nakupovalnih mest). Cilj je uvesti invalidnoh oseb v delo.
“Capezzaia” je neizkoriščen rob polj, neobdelan del zemlje: metafora za opis tistih, ki v družbi niso
vidni, lahko pa postanejo ključni vir.
Socialno podjetje je povezano in izvira iz začetnega projekta, imenovanega »Socialne delavnice
skupnosti Capodarco«, ki vključuje približno 70 PMD na poti socialne rehabilitacije z uporabo
produktivnih dejavnosti kot dejavnika opolnomočenja.
Na podlagi teh izkušenj in zahvaljujoč omenjenim javnim/zasebnim sredstvom je bilo mogoče
aktivirati obrat za proizvodnjo svežih testenin v S. Palombi (Rim). Trenutno se izdelki prodajajo v več
kot 21 supermarketih in hipermarketih Unicoop po vsej regiji Lazio.
Posebnost “Pasta di Capezzaia” torej presega posebne izkušnje in širi model socialnega podjetja,
osredotočenega na osebo, osredotočenega na delovno sposobnost PMD in zgrajenega na
sodelovanju med različnimi lokalnimi deležniki. Za ta primer socialnega podjetja je značilna tudi
uporaba izkušenj njegovega promotorja: Skupnosti di Capodarco Roma, ki v zadnjih 40 letih deluje v
mestu Rim in izvaja mrežo socialnih storitev, namenjenih telesnim in duševnim motnjam, zapuščenim
mladoletnikom, mladoletniškim stiskam, odvisnosti od drog, ogroženim družinam, priseljevanju.
Laboratorij “La Pasta di Capezzaia” proizvaja kakovostne sveže testenine z zaposlovanjem oseb s
težavami v duševnem razvoju, podpiranjem zaposlovanja in krepitvijo dela družbe, ki bi bila drugače
v nevarnosti socialne izključenosti.
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ŠTUDIJSKI PRIMERI IN NAJBOLJŠE PRAKSE
5.4. Romunija

Država

Romunija

Ime socialnega podjetja

Velikost/člani

Skupina Nazarcea (zaščitena delavnica, ki
jo upravlja javni zavod, Generalni direktorat za socialno pomoč in varstvo otrok
okrožja št. 1 v Bukarešti)
65 zaposlenih

Raven delovanja

Lokalno, regionalno, nacionalno

Leto ustanovitve

2011

Področja delovanja/vizije

Izobraževalni in družbeni cilji

Cilji/osredotočenost

Izboljšati poklicno in socialno vključenost
invalidnih oseb s podpiranjem trajnostnega razvoja.
SVključuje sedem delavnic, kot so avtopralnica, pekarna, pralnica, krojaštvo,
tipografija, dekorativna keramika ter
nevtralizacija in odstranjevanje nalezljivih
odpadkov.

Ključne dejavnosti

Poleg zaščitenih delovnih mest nameravajo delavnice delovati tudi kot platforma, ki varuje formalno učno okolje in
priprave, potrebne za vstop na trg dela.
Invalidi, ki delajo v enoti, se izobražujejo
in usposabljajo za učinkovito uporabo
virov, potrebnih za njihovo dejavnost.
Izzivi

Izdelki in storitve se delno uporabljajo za
socialni sektor, delno pa se prodajajo na
prostem trgu, zato lahko enota pokrije
skoraj polovico operativnih stroškov.
Javni naročniki lahko v skladu z določbami zakonov o javnih naročilih zadržijo javna naročila pri skupini Nazarcea, vendar
v praksi to še ne drži, zato enota ne more
biti finančno neodvisna, del stroškov pa
še vedno krije javni zavod pod katerim
deluje.
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Družbeni vpliv ali potencialni vpliv na PMD Možnosti za nove usode - podprite socialno vključenost PD
Zgodbe o uspehu/dejavniki

Od odprtja enote Nazarcea je bilo podprtih
118 invalidov, ki so imeli in obdržali službo,
se naučili poklica, postali socialno in poklicno integrirani.
Podporne politike, strukture ali pristopi za Zakon št. 448/2006 o varstvu in spodpromocijo socialnih podjetij PMD
bujanju pravic invalidnih oseb, Zakon št.
219/2015 o socialni ekonomiji in Zakon št.
227/2015 - davčni zakon.
Pooblaščene zaščitene enote so oproščene
plačila avtorizacijskih pristojbin ali davka
na dobiček, pod pogojem, da se vsaj 75%
sredstev, pridobljenih z oprostitvijo, ponovno vloži za prestrukturiranje ali nakup tehnološke opreme, strojev, strojev, delovnih
naprav in / ali ureditev zaščitenih delovnih
mest pod pogoji, ki jih določa davčna zakonodaja (zakon št. 227/2015).
Podpora ali sodelovanje v javnih/zasebnih Skupina Nazarcea je ena od dveh zaščitali dobičkonosnih/neprofitnih partnerstenih delavnic v Romuniji, ki jo je ustanovila
vih, ki omogočajo socialno podjetje PMD
in jo tudi vodi lokalna oblast. Nekdanje
institucionalizirane PD v bivalnih ustanovah
iste lokalne oblasti so dobile podporo, da
zapustijo sistem specializirane oskrbe in si
zgradijo lastno življenje.
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Finančna sredstva

Javno financiranje in od prodaje proizvodov.

Viri

Lambru M., Petrescu C., Social enterprises
and their ecosystem in Europe, Country
report Romania, 2019
www.nazarceagrup.ro

62

Povzetek analize: SKUPINA NAZARCEA
Skupina Nazarcea je socialno podjetje, ki ga je leta 2011 razvil generalni direktorat za socialno
pomoč in varstvo otrok iz 1. okrožja v Bukarešti. Njegov namen je povečati poklicno in socialno
vključenost invalidnih oseb s podporo trajnostnemu razvoju. Vključuje sedem delavnic, kot so
avtopralnica, pekarna, pralnica, krojaštvo, tipografija, dekorativna keramika ter nevtralizacija
in odstranjevanje nalezljivih odpadkov. Poleg zaščitenih delovnih mest nameravajo delavnice
delovati tudi kot platforma, ki varuje formalno učno okolje in priprave, potrebne za vstop na trg
dela. V Nazarcei dela 65 invalidov, izdelki in storitve pa se delno uporabljajo za socialni sektor,
delno pa se prodajajo na prostem trgu, tako da lahko Nazarcea pokrije skoraj polovico svojih
operativnih stroškov, vključno z oprostitvijo plačila invalidskega davka . Preostali del proračuna
krijejo javna sredstva, dodeljena iz javnega organa 1. okrožja. Poleg proizvodnje se invalidne
osebe, ki delajo tukaj, izobražujejo in usposabljajo.
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6
VODNIK ZA INDIVIDUALNO NAČRTOVANJE IN PODPORO
6.1.KAJ JE IPS?

Cilj:
Cilj integriranega priročnika IPS je usmerjanje in nudenje podpore osebam s težavami v duševnem
razvoju in težavami v duševnem zdravju pri iskanju zaposlitve, ki jim ustreza, ter jih voditi skozi
proces zaposlitve, usposabljati in nuditi možnost, da se skozi delo razvijajo in rastejo.
Program IPS združuje zaposlitvene in poklicne storitve s kliničnim duševnim zdravjem in nepoklicno
podporo ter se osredotoča na individualne potrebe ljudi z duševnimi boleznimi in težavami, ki želijo
vstopiti ali ostati v izobraževanju in/ali zaposlitvi.
6.1. KAJ JE IPS:
Individualno načrtovanje in podpora (IPS) je metodologija zaposlovanja, namenjena ljudem s hudimi
težavami v duševnem zdravju, in splošno priznana praksa, ki temelji na dokazih (EBP), za povečanje
pogostosti dela pri teh ljudeh. Pristop IPS je bil razvit v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in ga
je navdihnil model podprtega zaposlovanja. Zaposlitev pomeni okrevanje za ljudi s hudo duševno
boleznijo. Opredelitev invalidnosti v kontekstu interakcije med osebo in okoljem ne le izboljša splošno
razumevanje te težave, ampak tudi spremeni pristop diagnosticiranja, razvrščanja, vrednotenja in
načrtovanja individualne podpore.
Danes se IPS širi se na nove klinične populacije in ustanove za duševno zdravje v ZDA in po svetu.
V teku je več obsežnih preskušanj IPS pri drugih populacijah, vključno s tremi namenjenimi za ljudi,
ki imajo težave z uživanjem prepovedanih substanc. Po pilotnem delu se načrtujejo ali izvajajo
velika preskušanja IPS za ljudi z motnjo avtističnega spektra, mejno osebnostno motnjo in kronično
bolečino .
Glede na ugotovitve študije iz leta 2019 se lahko IPS, pogosto s spremembami, uporabi kot
obetaven pristop pri zaposlovanju za ljudi, brez resnejših duševnih bolezni/težav. Raziskave so bile
opravljene tudi pri drugih populacijah, vključno z osebami z anksioznostjo, depresijo, motnjami
uživanja substanc, mišično -skeletnimi ali nevrološkimi stanji ali bolečinskimi sindromi, razvoju
potreb, povečanju in replikaciji .
IPS mladim pomaga tudi pri pogajanjih o poteh do pomembnih odraslih vlog pri zaposlovanju in
izobraževanju, na primer kot standardni sestavni del programov zgodnjega posredovanja za stranke
s prvo epizodo psihoze. Zdi se, da imajo tudi druge podskupine mlade odrasle populacije koristi od
IPS .
Posledično v okviru WorkABLE izraz IPS širi svoje meje in se uporablja kot intervencija za ljudi s
težavami v duševnem razvoju (PMD). Tako bodo pozitivni rezultati IPS koristili PMD.

21 Gary R. Bond, Robert E. Drake, Deborah R. Becker World Psychiatry. 2020 Oct; 19(3): 390–391. Published online 2020 Sep 15. doi:
10.1002/wps.20784 PMCID: PMC7491619
22 Gary R. Bond, Ph.D., Robert E. Drake, M.D., Ph.D., Jacqueline A. Pogue, M.A., Expanding Individual Placement and Support to
Populations With Conditions and Disorders Other Than Serious Mental Illness
23 Gary R. Bond, Robert E. Drake, Deborah R. Becker World Psychiatry. 2020 Oct; 19(3): 390–391. Published online 2020 Sep 15. doi:
10.1002/wps.20784 PMCID: PMC7491619 Psychiatric Services,June 01, 2019, Pages 488-498

64

6
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6.2. ZAKAJ IPS?

Mnogi ljudje s težavami v duševnem zdravju in/ali razvoju želijo delati, vendar potrebujejo pomoč pri
iskanju dela, ki jim ustreza. Dokazano je, da je IPS najboljša metoda podpore pri iskanju zaposlitve
ljudem s težavami v duševnem zdravju in drugimi dolgotrajnimi stanji. IPS ponuja praktičen pristop,
osredotočen na pacienta, ki je skladen s teorijo učenja odraslih, zlasti v dobi po COVID-19, v okviru
katere izstopa vprašanje duševnega zdravja.
Po podatkih Mental Health Europe , podporno zaposlovanje, ki temelji na dokazih, vodi do:
•

Zmanjšanja simptomov

•

Manj sprejemov (v ustanove)

•

Boljšo kakovost življenja

Mental health Europe 24

24 MENTAL HEALTH EUROPE, https://www.mhe-sme.org/
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6.3. PRINCIPI IPS

•

Osrednje načelo IPS je povezovanje služb za duševno zdravje in zaposlovanje. Druga osnovna
načela IPS so naslednja:

•

Osredotočanje se na konkurenčno zaposlovanje

•

Upravičenost na podlagi izbire stranke

•

Integracija storitev rehabilitacije in duševnega zdravja

•

Pozornost na nastavitve odjemalca

•

Svetovanje o osebnih ugodnostih

•

Hitro iskanje zaposlitve

•

Sistematičen razvoj delovnih mest

•

Časovno neomejena in individualna podpora

•

IPS je individualno načrtovan in zajema naslednja področja:

•

Individualno spremljanje in svetovanje

•

Metodični razvoj osnovnih delovnih veščin in kompetenc

•

Učenje delovnih postopkov in metod, ki se uporabljajo pri delu

•

Pridobivanje izkušenj in znanja na določenem strokovnem področju

•

Spoznavanje načel učinkovitega načrtovanja, organizacije in izvajanja dela

•

Razvoj kakovosti dela

•

Učenje uporabe delovnega orodja in opreme

•

Učenje o delovnih materialih, če obstajajo

•

Uvedba ukrepov za varno delo

•

Učenje uporabe zaščitne opreme in razviti delovne navade.

66

6
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6.4. PODPORA ZA PRED-ZAPOSLOVANJE

Na splošno v družbi obstajajo strukturne in odnosne ovire pri zaposlovanju oseb s težavami v
duševnem in intelektualnem razvoju (PMD). Vendar pa se lahko PMD sooči s številnimi kognitivnimi
težavami, kot je neznanje branja, pisanja, črkovanja ali osnov matematike, ali pa se lahko sooči s
težavami pri ugotavljanju, kaj je desno ali levo, kako pravilno ravnati v danem trenutku, razlaga
svojega razmišljanja ali želje, reševanja vsakodnevnih težav, razumevanja ali pogovora z osebami, ki
jih ne poznajo.
Zato se mora zaposlitveni mentor v tej fazi pred zaposlitvijo osredotočiti na spoznavanje in t.i.
ocenjevanje PMD, vključno z značilnostmi osebe, kot so: slaba vključenost/udeležba v (delovnih)
aktivnostih, nevarno delovno vedenje in neprimerne družbene interakcije. Biersdorff (2002) razširi
koncept ‘’neprimernih družbenih interakcij’’ in ga razdela v (1) agresivno (npr. medosebno nasilje,
uničenje lastnine), (2) družbeno moteče (npr. neizpolnjevanje, glasen ali nepristojen govor ali dejanja
ki so neprimerna za družbeni kontekst) in (3) notranje neprilagojeno vedenje (npr. samopoškodbe,
samo-stimulacija, kot je tresenje rok ali zibanje). Problematična vedenja lahko analiziramo tako, da
osebo postavimo v različne situacije in ugotovimo, ali se pogostost ali resnost izzivalnega vedenja
povečuje ali zmanjšuje. Ko zaposlitveni mentor ugotovi, zakaj in kako se oseba obnaša v različnih
kontekstih, ima še več informacij o potencialni vrsti zaposlitve ali delovnem mestu za PMD.
Zaposlitveni mentorji nameravajo pomagati PMD, da posameznikove sposobnosti in interese
uskladijo z delovnim mestom in s potrebami delodajalca ter posebnostmi delovnega mesta in
delovnega okolja.
Za delovna mesta, za katera je večja verjetnost, da bodo PMD dosegali pozitivne rezultate, ‘’je značilno
več kontekstnih odnosov, ki niso osredotočeni le na delovne naloge, priložnosti za neformalno
socialno interakcijo med sodelavci, vodstvo, ki se osebno zanima za zaposlene in ki spodbuja timsko
delo, ter medsebojno odvisne zasnove zaposlitve’’ (Raziskovalni projekt življenja v skupnosti, ki
temelji na Šoli za socialno delo in družinske študije, Univerza v Britanski Kolumbiji). Iskanje takšnih
delovnih mest zahteva od zaposlitvenega mentorja veliko spretnosti za omogočanje, posredovanje,
zagovarjanje itd., pa tudi za reševanje problemov z delodajalci, omogočanje komunikacije,
odpravljanje mitov in stereotipov o invalidnosti s sodelavci in pomoč ljudem s težavami v duševnem
razvoju pri iskanju svojega ‘’glasu’’ in zaupanja na delovnem mestu.
Najpogostejša podpora PMD pri iskanju zaposlitve je:
●
Na stopnji zaposlitvenega razgovora je treba omogočiti prisotnost zaupanja vredne osebe
(sorodnika, pomočnika ali skrbnika);
●
Za razlago zahteve ali naloge je potrebnega več časa, vendar je treba to upoštevati glede
na reakcijo osebe, ne pa za zaključevanje idej vnaprej, kot na primer teze “v nobenem primeru ne
bomo sprejeli nje/njega’’;
●
V večini primerov bo PMD moral nameniti več časa za opravljanje določenih nalog /
odgovornosti, zato je odgovoren za razvrščanje nalog na preproste in ponavljajoče se komponente;
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•

● Slikovna navodila ali lahka navodila za branje je treba uporabljati pri delu ali tedenskih
sestankih (kjer je mogoče težave rešiti, preden postanejo preveč resne);

•

● V delovni skupini poiščite zaposlenega, ki lahko za PMD postane “prijatelj” pri delu. Od tega
zaposlenega bi morali zahtevati, da spodbuja, nadzira ali popravlja dejanja, povezana z delom
PMD;

•

● Zaposlitveni mentor ali delodajalec bi lahko uvedel spodbude ali preprost sistem nagrajevanja,
da bi motiviral PMD;

•

● Zaposlitveni mentor naj ostane v stiku in komunicira z negovalcem in zdravnikom osebe, da
prepozna in se izogne posameznim stresorjem pri delu;

•

● Zaposlitveni mentor bi moral delodajalca in sodelavce poučiti, naj pri PMD uporabljajo preprost
in usmerjen jezik ter se izogibajo žargonu in po potrebi zagotovijo intenzivnejše usposabljanje.
PMD s skrbnim usposabljanjem in predhodno oceno lahko uspešno opravlja storitvene naloge,
ki zahtevajo dolgo rutino.
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6.5. PMD PODPORA IN DELO

PMD bo z IPS izvajal usposabljanje na delovnem mestu, kar dejansko pomeni, da se bo pri tem
učil. Naslednji vodnik obsega vrsto ukrepov, ki jih pokriva IPS, in jih je treba upoštevati, da se PMD
pomaga pri iskanju in/ali povečanju in/ali vzdrževanju dela.
Ukrep 1: Prilagodite primere, ki potrebujejo IPS in vodenje
Vsaka oseba ima svoje želje glede iskanja zaposlitve, pridobitve zaposlitve, ohranjanja zaposlitve in
kariernega razvoja. Zato bo vsaka vrsta podpore drugačna. Vsak program mora upoštevati delovno
oz. izobrazbeno ozadje vsakega posameznika, njegove prednosti in trenutne simptome, da podpre
razvoj individualne strategije.
Ukrep 2: Individualno spremljanje in svetovanje
Vsaka oseba se mora med zaposlitvijo posebej spremljati in imeti pooblaščenega svetovalca.
Program, dodeljen vsaki osebi, mora biti sposoben prepoznati prednosti in slabosti, možne vrzeli
v vodstvu ter zagotoviti nemoteno delovanje. Zato bi moral program postaviti jasne, merljive cilje
uspešnosti.
Ukrep 3: Metodični razvoj osnovnih delovnih veščin in kompetenc
Metodološki razvoj osnovnih delovnih veščin in kompetenc je odvisen od vrste dela, s katerim se
oseba ukvarja. Lahko segajo od spoznavanja nastajajočih tehnologij ali učenja upravljanja sistema za
polnjenje. Vključuje lahko tudi razvoj spretnosti, da zaposleni lahko na delovnem mestu napredujejo
ali povečajo svoje odgovornosti.
Ukrep 4: Učenje delovnih postopkov in metod, ki se uporabljajo pri delu
Za učenje delovnih postopkov in metod, uporabljenih pri delu, se lahko uporabijo naslednje metode:
●
Coaching in mentorstvo: Predstavlja najbolj uporabljano metodo za usposabljanje zaposlenih
med delom. Coaching vključuje razvoj povezave med zaposlenimi in menedžerji v obliki odnosa
ena na ena, z njim pa lahko zagotovimo, da zaposlenega nenehno vodijo in dobivajo povratne
informacije o njegovih nalogah. Mentorstvo je oblika coachinga, ki vključuje individualen coaching
za daljše obdobje.
●
Rotacija delovnih mest: Vključuje prestavljanje zaposlenih iz ene naloge v drugo, da lahko
razumejo različne funkcije in procese dela.
●
Posebne projektne naloge: Zaposlenim je dodeljen projekt, povezan z njihovim delovnim
mestom. Te posebne projektne naloge zaposlenim pomagajo videti težave z različnih vidikov.
Ukrep 5: Spoznavanje načel učinkovitega načrtovanja, organizacije in izvajanja dela
Organiziranje in načrtovanje sta dve pomembni funkciji vsakega dela. Načrtovanje zaposlenemu
omogoča doseganje ciljev in doseganje rezultatov. Zato je nujno, da zaposlenim razložimo načela
učinkovitega načrtovanja, organizacije in izvajanja dela.
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Ukrep 6: Razvoj kakovosti dela
Kakovost dela pomeni nenehno doseganje ciljev in pričakovanj ob pozitivnem, etičnem delovnem
okolju. Pomembno je, da se zaposleni tega zaveda v okviru programa.
Ukrep 7: Učenje uporabe delovnih orodij in opreme
Pomembno je, da se PMD naučijo, kako uporabljati delovna orodja in opremo že v zgodnji fazi,
da bi bil postopek lažji in učinkovitejši. Ključnega pomena je, da dobro razumete, kako uporabljati
osnovna orodja, ne glede na to ali skrbijo za izvijač ali stroje.
Ukrep 8: Uvedba ukrepov za varno delo
Varnost v delovnem okolju je predpogoj. PMD je treba uvesti v varno delo. Varnostni ukrepi bi
morali biti skladni z delovno politiko in biti specifični za delo/poklic ter ustrezni glede na njegovo
velikost in dejavnosti. Prav tako morajo biti ustrezni za nacionalne zakone in druge predpise, realni
in dosegljivi; in se redno ocenjevati in posodabljati.
Ukrep 9: Učenje uporabe zaščitne opreme in razvijanja delovnih navad
Nevarnosti in tveganja za varnost in zdravje delodajalcev je treba stalno definirati in ocenjevati. Zato
se je v nekaterih primerih nujno naučiti uporabljati kakršno koli zaščitno opremo, kot so rokavice,
maske in obleke. Prav tako je pomembno spodbuditi zaposlene k postavljanju vprašanj, če niso
prepričani, kako in/ali kdaj/če nekaj deluje.
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LOGIKA IPS V SLOVENIJI

Storitve rehabilitacije in podpore pri zaposlovanju invalidnih oseb, delodajalca ali delovnega
okolja invalida lahko nudijo strokovnjaki in sodelavci, zaposleni pri delodajalcih, izvajalcih poklicne
rehabilitacije, centri za zaposlovanje ali podjetja za invalide ali druge fizične osebe, ki izpolnjujejo
pogoje za opravljanje teh storitev v skladu s predpisi. Podporne storitve se plačujejo po cenah, ki
jih določi minister, pristojen za varstvo invalidnih oseb. Financirajo se lahko iz proračuna RS, Sklada
(Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS) ali drugih virov.
Na nacionalni ravni in povezano z logiko IPS je orodje Individualni načrt podpore. Ta inštitut se
uporablja v okviru podprte zaposlitve in vključuje strokovno in tehnično podporo invalidni osebi,
delodajalcu in delovnemu okolju. Pri uvodu v delo, na delovnem mestu in pri vključevanju v
delovno okolje se lahko invalidni osebi zagotovi strokovna podpora z informacijami, svetovanjem
in usposabljanjem, osebno pomočjo, spremljanjem pri delu, razvojem osebnih delovnih metod in
vrednotenjem njegovega izvedbe njegovega dela. Predlagane elemente je treba vključiti v IPS na
nacionalni ravni (vključeni so elementi samo za invalidne osebe).
Obseg/vrsta strokovne podpore - kategorije vključujejo informacije/svetovanje, spremljanje pri delu,
razvoj osebnih metod dela, vrednotenje delovnega uspeha, osebna pomoč, tehnična pomoč itd.
Vsaka vrsta strokovne podpore vključuje opis načrtovanih podpornih storitev z vključenimi podatki
o predvidenih sredstvih mesečnih ur, ki so ji namenjene, opredelitev dodeljene osebe za opravljanje
teh storitev (izvajalec storitev rehabilitacije pri zaposlitvi ali delodajalec/mentor/druga oseba).
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6
VODNIK ZA INDIVIDUALNO NAČRTOVANJE IN PODPORO
6.6. UČINKOVITOST IPS

Za raziskovanje učinkovitosti in uspešnosti IPS pri določenem delovnem mestu za PMD lahko
delodajalec uporabi vrsto vprašanj za oceno napredka določenega zaposlenega/PMD med njihovim
delom in/ali usposabljanjem.
Naslednja tabela se uporablja za merjenje procesa, učinkovitosti in uspešnosti dela IPS. Ocene se
bodo merile, pri čemer je 1 najnižja (nizka uspešnost za označeno nalogo) in 5 najvišja (izjemna
uspešnost za označeno nalogo).
To je okvirno sredstvo, s katerim lahko delodajalci ocenijo sposobnosti sedanjih zaposlenih. Ta test
je namenjen oceni, ali imajo posamezniki spretnosti, potrebne za opravljanje različnih in bistvenih
vidikov dela.
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TABELA UČINKOVITOSTI IPS
1. Na delo pride pravočasno

1

2

3

4

5

2.Ve, kako uporabiti naučeno vsebino

1

2

3

4

5

3. Praktična navodila hitro razumljiva

1

2

3

4

5

4.Teoretična (pisna) navodila hitro razumljiva
5.Pomen povezav je dobro razumljen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Sposoben koncentracije pri izvajanju
nalog
7.Delovne naloge so dobro načrtovane

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8.Želi delati in je dobro motiviran

1

2

3

4

5

9.Med delom uporablja dosledne pristope

1

2

3

4

5

10.Spremembam med delom se hitro
prilagodi
11.Ročne spretnosti so zadovoljive (če se
uporabljajo)ει)
12.Grobo ročno znanje je zadovoljivo (če
se uporablja)
13.Kakovost dela je v celoti v skladu s standardi
14.Učinkovitost pri normiranem delu je
zadovoljiva
15.Učinkovitost dela, ki ni normirano, je
zadovoljiva
16.Rezultati dela se sčasoma izboljšujejo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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17.Delavec je sposoben dolgo časa opravljati delo
18. Proaktiven

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19.Delo se izvaja samostojno

1

2

3

4

5

20.Sposoben neodvisnega odločanja

1

2

3

4

5

21.Delo se izvaja varno in zanesljivo (v
skladu s predpisi)
22.Je čustveno pod nadzorom, vedno se
ustrezno odzove
23.Je vedenjsko pod nadzorom, vedno se
ustrezno odzove
24.Na delo pride urejen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

25.Vodstvo je dobro sprejeto

1

2

3

4

5

26.Ustrezni stiki s sodelavci, zna sodelovati

1

2

3

4

5

27.Ustrezni stiki s sodelavci, zna sodelovati

1

2

3

4

5
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