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Metodologija 

 usmerjeni intervju z naključno izbranimi osebami, ki 

so zaposlene na zaščitenih delovnih mestih

 zajetih 33 oseb v letu 2006 (25 % zaposlenih ) in 58 

oseb v letu 2007 ( 37,6 % zaposlenih) v vseh  

zaposlitvenih centrih, ki so poslovali v letih 2006 in  

2007

 zagotovljena nevtralnost same situacije kot tudi 

avtonomnost osebe, ki je sodelovala v intervjuju



Strukturne značilnosti vzorca

 V vzorcu je bilo 59 % žensk in 41% moških.

 Enakomerno so bile zastopane vse starostne skupine: 
 Od 20 do  30 let – 34 % 

 Od 30 do  40 let - 30 %

 Od 40 do  50 let - 34 %

 Nad 50 let          - 2 % 

 Prevladovale so osebe s I. - II. stopnjo zahtevnosti (osnovna šola in skrajšan 
program izobraževanja) - 76 %

 V razgovoru jih je  53 % povedalo, da živijo sami oziroma pri starših, 47 % pa v 
zakonski oziroma izven-zakonski skupnosti.

 Večina invalidov je zaposlenih v zaposlitvenem centru od njihove ustanovitve v 
letih 2006 in 2007. 

 Preko 70 %  je imelo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas 2 let.



Status zaposlenih pred zaposlitvijo v 

zaposlitvenem centru 

 Zaposleni v invalidskih podjetjih, kjer niso bili zmožni dosegati 
pričakovanih rezultatov.

 Nezaposleni in daljše obdobje vključeni v različne programe 
aktivne politike zaposlovanja (programi delovne vključenosti,  
javna dela, ... ). 

 Nezaposleni, ki so po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji v 
skladu z oceno doseganja delovnih rezultatov, pridobili pravico 
do zaščitne zaposlitve.

 Izkušnjo krajše ali daljše zaposlitve v realni delovni sredini, je 
pred nastankom brezposelnosti imelo 12 intervjuvancev. 



Izbrani kazalci  

Z usmerjenimi intervjuji smo pridobili mnenje invalidov 

na zaščitenih delovnih mestih glede:

 njihovega delovnega področja (vsebina in 

organizacija dela), 

 delovnih pogojev in nagrajevanja, 

 potreb po usposabljanju in psihosocialni podpori.



Delovno področje

Zaposleni na zaščitenih delovnih mestih opravljajo 
predvsem: 

 enostavna proizvodna in montažna dela, 

 ročno izdelavo izdelkov domače in umetne obrti, 
pakiranje, fotokopiranje, čiščenje in urejanje okolja, 
pomoč v kuhinji in strežbi ipd. 



Ocena primernosti dela

 Večina  je z delom, ki ga opravljajo,  zadovoljnih. 

 Okoli 80 % jih meni, da zahtevnost dela ustreza njihovim 
zmožnostim in potencialom. 

 11 % meni,  da je delo prezahtevno in da se ne čutijo sposobni 
za kakršno koli delo - zaradi svojega zdravstvenega stanja so 
pogosto v bolniškem staležu, nekateri so sprožili tudi postopek 
invalidske upokojitve. 

 9 % sogovornikov meni, da zmorejo več,  vendar zaenkrat ne  
iščejo zaposlitve v redni delovni sredini, saj so zadovoljni z 
delom, pogoji dela in medosebnimi odnosi v zaposlitvenem 
centru. 



Spremljanje delovnih rezultatov

 Zaposleni vedo, kakšni so pričakovani rezultati njihovega dela 
glede količine in kakovosti. 

 Delovne rezultate večinoma spremlja in beleži mentor ali 
delovodja.

 70 % dobiva  redno ali občasno povratne informacije, ostali teh 
informacij nimajo. 

 Lastne delovne rezultate redno dnevno spremlja in beleži 62 % 
invalidov, občasno pa 20 %, 

 Večina meni, da  dosega pričakovane rezultate, zavedajo se,  
da so prisotna občasna nihanja v količini in kakovosti, ki so po 
njihovih navedbah predvsem posledica spremenljivega počutja. 



Ocena pogojev dela  - delovni čas

 V večini zaposlitvenih centrov je delo organizirano le v 

dopoldanskem času (pričetek med 6. in 8. uro), v nekaterih pa v 

celoti, ali le za  posamezna dela, v dveh izmenah. V primeru 

dvoizmenskega dela se delo zaključi najkasneje ob 22. uri. 

 Z razporeditvijo delovnega časa so zaposleni v glavnem 

zadovoljni. Večina si želi čim zgodnejši pričetek dela, ker jim 

tako ostane več prostega časa. 



Ocena pogojev dela 

 70 % vprašanih meni, da so prostorski pogoji, v katerih poteka 

njihovo delo, ustrezni. 

 Kot moteče dejavnike nekateri navajajo temperaturo, slabšo 

svetlobo, hrup in preveliko število zaposlenih v enem prostoru. 

 Opremo delovnih prostorov in delovne pripomočke ocenjujejo 

kot ustrezne.  

 Glede na naravo dela imajo zagotovljena ustrezna zaščitna 

sredstva (delovne plašče, obutev, rokavice, zaščitna očala ipd.), 

ki jih tudi uporabljajo.



Organizacija dela

 V prostorih zaposlitvenega centra ob stalni prisotnosti mentorja. 

 V manjših, zaključenih delovnih skupinah v rednih podjetjih, kjer 
so delavci zaposlitvenega centra zadolženi za enostavnejša 
storitvena dela oziroma posamezne faze dela v proizvodnji. 
Delo poteka ob stalni prisotnosti mentorja zaposlitvenega 
centra.

 V manjših delovnih skupinah ali individualno v realnem 
delovnem okolju, praviloma pod mentorstvom osebe (delovodja, 
skupinovodja, hišnik ipd.), ki je zaposlena v podjetju, kjer poteka 
delo in z občasnim spremljanjem strokovnega delavca 
zaposlitvenega centra. Na tak način potekajo predvsem dela na 
področju čiščenja in urejanja okolja.  



Ocena organizacije dela

 V prvem primeru invalidi izpostavljajo povezanost in sodelovanje 

med zaposlenimi in pogosto  komunikacijo z mentorji, 

strokovnimi delavci in vodstvom zaposlitvenega centra. 

 V ostalih primerih  poudarjajo predvsem sodelovanje z ostalimi 

zaposlenimi, dobre odnose širšega okolja in vpetost v program  

podjetja, v katerem delajo. 



Ocena nagrajevanja

 Vsi redno prejemajo  plačo in regres za dopust.

 Večina pravi, da  njihovi prejemki ne zadoščajo za kritje 
življenjskih stroškov. 

 Problematiko nizkih plač izpostavljajo  zlasti tisti, ki morajo skrbeti 
za družino. 

 Primerna višina mesečne plače bi bila po njihovem mnenju  v 
razponu od 500 do  700 EUR  neto. 

 Invalidi, ki so zaključili poklicno ali srednješolsko izobraževanje, 
menijo, da bi bilo potrebno tudi v zaposlitvenih centrih upoštevati 
izobrazbeni vidik pri določanju višine plače. 

 Nekateri izpostavljajo nujnost diferenciacije plač glede na delovne 
rezultate. 



Nagrajevanje delovne uspešnosti

 Redno nagrajevanje delovne uspešnosti izvaja zaposlitveni 
center Detel, kjer so zaposleni vsake tri mesece nagrajeni z 
dodatkom za delovno uspešnost. Višina nagrade je po  
navedbah  sogovornikov odvisna od delovnih rezultatov 
posameznika. 

 Občasno nagrajevanje delovne uspešnosti so uvedli še v treh 
zaposlitvenih centrih, kar zaposleni sprejemajo z zadovoljstvom. 

 Božičnico so po navedbah zaposlenih prejeli v treh zaposlitvenih 
centrih. 



Kritje ostalih stroškov

 Prevozne stroške imajo, po navedbah sogovornikov, v celoti 
pokrite v večini zaposlitvenih centrov, nekateri zaposlitveni 
centri zagotavljajo povračilo v višini  60 % stroškov javnega 
prometa, v enem centru pa ne  pokrivajo prevoznih stroškov za 
mestni promet.  

 V šestih zaposlitvenih centrih imajo urejeno toplo malico. Z 
njeno kvaliteto so zaposleni relativno zadovoljni. V ostalih 
centrih  prejemajo zaposleni regres za prehrano v gotovini in si 
malico zagotavljajo sami. Po njihovih navedbah jim tak način 
bolj odgovarja.



Ocena sodelovanja z mentorji 

 Sodelovanje z mentorjem preko 85 % sogovornikov ocenjuje kot 
dobro oziroma  zelo dobro – mentor jim  prisluhne, z njim se 
lahko  pogovorijo o delovni problematiki, pogosto pa tudi o 
drugih zadevah, ima razumevanje   in primeren odnos. 

 Manjši del je ocenil, da z mentorjem nimajo pravega kontakta, 
da z njim niso neposredno povezani, da je občasno prisotna 
slaba volja in manj primerna komunikacija. 

 V treh zaposlitvenih centrih so zaposleni pohvalili sedanje 
mentorje, ob tem pa poudarili neprimeren odnos mentorjev v 
preteklosti, ki se je kazal predvsem v nespoštljivem odnosu do 
invalidov. 



Ocena potreb po usposabljanju 

 Vsi sogovorniki ocenjujejo, da so za delo, ki ga opravljajo, 

ustrezno usposobljeni. 

 Ob uvajanju novih nalog jim mentorji ali predstavniki naročnika 

ustrezno predstavijo delovne postopke. 

 Dodatnega usposabljanja s svojega področja dela si želi le 

slabih 20 %.



Ocena potreb po usposabljanju

 Vsi  so bili vključeni v usposabljanje s področja varstva pri delu 
in so opravili tudi preizkus znanja. Preko 80 % jih meni, da so 
znanja s tega področja potrebna in koristna. 

 Usposabljanj z drugih področij si želi dobra tretjina, predvsem 
mlajši. Med področji, ki bi jih zanimala, navajajo predvsem  
računalništvo, pa  tudi vsebine s področja zdravja in zdrave 
prehrane. 

 Nekateri (8 %) nakazujejo tudi interes po nadaljnjem formalnem 
izobraževanju. 

 Tisti, ki izražajo interes po vključitvi v usposabljanje,  bi se teh 
udeležili tako v delovnem kakor tudi izven delovnega časa. 



Ocena potreb  po psihosocialni  podpori 

 Večina jih meni, da je dobrodošlo, da ta pomoč v zaposlitvenih 
centrih obstaja.

 Dve tretjini izjavlja, da sami te pomoči ne potrebujejo, hkrati pa 
navajajo, da bi jo koristili v primeru potrebe. 

 Težave, ki so povezane z delom in odnosi na delovnem mestu, 
večinoma rešujejo v sodelovanju z mentorjem ali neposredno s 
sodelavci. Večina pravi, da na tak način  težave uspešno 
razrešujejo. 

 Slaba polovica  navaja, da se o osebnih problemih lahko 
pogovorijo z mentorjem, ki jim praviloma prisluhne in jih  
usmerja glede nadaljnjega reševanja problematike. 



Ocena primernosti programa 

 Vsi sogovorniki so ocenili, da so zaposlitveni centri 

primerna oblika zaposlitve zanje in večina upa, da 

bodo zaposlitev lahko ohranili tudi v bodoče. 

Zadovoljni so z delom, niso izpostavljeni stresnemu 

delu, počutijo se koristni in pomembni.  Cenijo 

prizadevanja vodstva za zagotavljanje dela. 

 Preko 70 % sogovornikov je pohvalilo vzdušje v 

zaposlitvenih centrih ter odnos vodstva in mentorjev 

do zaposlenih. 


