
Oblikovanje modela podpornega Oblikovanje modela podpornega 
zaposlovanja po ZZRZIzaposlovanja po ZZRZI

Delovna skupina za podporno Delovna skupina za podporno 
zaposlovanjezaposlovanje

Lea Kovač, vodjaLea Kovač, vodja



Podporno zaposlovanjePodporno zaposlovanje--naloge naloge 
delovne skupinedelovne skupine

Pravne podlagePravne podlage
Strokovne značilnostiStrokovne značilnosti
Procesne značilnostiProcesne značilnosti
Izvajalci/sodelujoči v procesuIzvajalci/sodelujoči v procesu
Vsebinska opredelitev storitev Vsebinska opredelitev storitev 
podpornega zaposlovanjapodpornega zaposlovanja



ZZRZIZZRZI

Podporna Podporna zaposlitevzaposlitev-- zaposlitev invalida zaposlitev invalida 
na delovnem mestu v običajnem delovnem na delovnem mestu v običajnem delovnem 
okolju s podporookolju s podporo
Podporne Podporne storitvestoritve-- strokovna (in tehnična) strokovna (in tehnična) 
podpora invalidu in delodajalcupodpora invalidu in delodajalcu



Podporno zaposlovanje Podporno zaposlovanje --posvetposvet

Ljubljana, Maribor (junij 2008)Ljubljana, Maribor (junij 2008)
Opredelitev vsebin podpornih storitevOpredelitev vsebin podpornih storitev
Oblikovanje individualiziranega načrta Oblikovanje individualiziranega načrta 
podporepodpore

GradivaGradiva
Skupinsko deloSkupinsko delo



Opredelitev podpornega Opredelitev podpornega 
zaposlovanja zaposlovanja 

plačano deloplačano delo
integrirano delovno okoljeintegrirano delovno okolje
zagotavljanje in izvajanje strokovne zagotavljanje in izvajanje strokovne 
podpore invalidu, delovnemu okolju, podpore invalidu, delovnemu okolju, 
delodajalcudelodajalcu



Faze razvoja podporne zaposlitveFaze razvoja podporne zaposlitve

Iskanje in izbor ustreznega Iskanje in izbor ustreznega 
dela/zaposlitvedela/zaposlitve
Definiranje vrste in obsega potrebne Definiranje vrste in obsega potrebne 
pomočipomoči
Razvoj kariereRazvoj kariere



PROCES/POSTOPEK:

OCENJEVANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI

ZRSZ
vloga

rehabilitacijske
komisije-mnenje

REHABILITACIJSKI NAČRT

Mnenje/storitev B 

IZVAJALCI
Mesečna, končna

poročila

Izvajanje RN
Usposabljanje

(Storitev J) 

OCENA invalidovih zaposlitvenih možnosti

INVALID JE 
ZAPOSLJIV

Invalid NI zaposljiv

programi 
socialne 

vključenosti

odločbaOBIčAJNO DELOVNO OKOLJE

trg dela primerna 
delovna 
mesta

invalidska 
podjetja

PODPORNA
ZAPOSLITEV

zaščitna 
zaposlitev

odločbaODLOČBA
INP



Ocenjevanje zaposlitvenih Ocenjevanje zaposlitvenih 
možnostimožnosti--proces/postopekproces/postopek

Rehabilitacijski načrtRehabilitacijski načrt-- dogovor, načrt, dogovor, načrt, 
dokumentdokument

Ocena zaposlitvenih možnostiOcena zaposlitvenih možnosti –– ocena, ocena, 
načrt,usmeritev, dokumentnačrt,usmeritev, dokument



Individualizirani načrt podpore Individualizirani načrt podpore 
(INP)(INP)

Vsebinsko Vsebinsko predstavlja nadgradnjo predstavlja nadgradnjo 
rehabilitacijskega načrtarehabilitacijskega načrta
postopkovnopostopkovno predstavlja samostojni predstavlja samostojni 
dokument, ki je obvezna priloga odločbi dokument, ki je obvezna priloga odločbi 
o podpornem zaposlovanju.o podpornem zaposlovanju.



Individualizirani načrt podpore Individualizirani načrt podpore 
(INP)(INP)

Splošni podatkiSplošni podatki
Vrsta aktivnostiVrsta aktivnosti
VsebinaVsebina
Število urŠtevilo ur
Metode delaMetode dela
Odgovorne osebeOdgovorne osebe



Podporno zaposlovanje v praksiPodporno zaposlovanje v praksi

izdane odločbe o PZizdane odločbe o PZ
ZaposlitveZaposlitve

izvajanje podpornih storitevizvajanje podpornih storitev
plačilo podpornih storitevplačilo podpornih storitev



Podporne storitvePodporne storitve
Strokovna pomoč invaliduStrokovna pomoč invalidu (informiranje, (informiranje, 
svetovanje in usposabljanje, spremljanje pri delu, svetovanje in usposabljanje, spremljanje pri delu, 
razvoj osebnih metod dela, ocenjevanje delovne razvoj osebnih metod dela, ocenjevanje delovne 
uspešnosti)uspešnosti)

Strokovna pomoč delodajalcu in delovnemu Strokovna pomoč delodajalcu in delovnemu 
okoljuokolju (informiranje in svetovanje)(informiranje in svetovanje)

OPREDELITEV OPREDELITEV VSEBINVSEBIN PODPORNIH STORITEVPODPORNIH STORITEV



Primer PZPrimer PZ

INP: INP: 55--10 ur svetovanja mesečno ob 10 ur svetovanja mesečno ob 
stabilnem delovnem funkcioniranjustabilnem delovnem funkcioniranju
Ob spremembah in težavah 15 do 20 ur Ob spremembah in težavah 15 do 20 ur 
mesečnomesečno

Delovni invalidiDelovni invalidi
Osebe s težavami v duševnem zdravjuOsebe s težavami v duševnem zdravju



Izvajanje podpornih storitevIzvajanje podpornih storitev

Izvajalci storitev zaposlitvene Izvajalci storitev zaposlitvene 
rehabilitacijerehabilitacije

strokovni delavci in sodelavci na strokovni delavci in sodelavci na 
področju zaposlitvene rehabilitacijepodročju zaposlitvene rehabilitacije
naravni viri podpore: družina, društva, naravni viri podpore: družina, društva, 
lokalno okoljelokalno okolje
razvoj podpornega okoljarazvoj podpornega okolja



Plačilo podpornih storitevPlačilo podpornih storitev--
realizacijarealizacija

(popolna) Vloga (popolna) Vloga delodajalca na Skladu delodajalca na Skladu 
Pogodba o zaposlitviPogodba o zaposlitvi
Odločba o podporni zaposlitvi Odločba o podporni zaposlitvi (Individualizirani načrt (Individualizirani načrt 
podpore obvezna priloga)podpore obvezna priloga)

Zaposlitve nad kvotoZaposlitve nad kvoto

Plačilo podpornih storitev Plačilo podpornih storitev 
Poročila o izvajanju Poročila o izvajanju 



V nadaljevanju še…V nadaljevanju še…

Standardi znanj/modul o podpornem Standardi znanj/modul o podpornem 
zaposlovanjuzaposlovanju
Delo z delodajalci (ravnanje z invalidnostjo, Delo z delodajalci (ravnanje z invalidnostjo, 
plačilo storitev)plačilo storitev)
Informacijska pisarnaInformacijska pisarna

Dopolnitev/sprememba zakonodajeDopolnitev/sprememba zakonodaje


