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Smernice in prioritete za leto 
2009

 Celovit pristop in povezava ZR z vsemi 
ostalimi ukrepi in vzpodbudami pri 
zaposlovanju invalidov, po Zakonu o 
zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov

 Povezava z nosilci/deležniki: ZRSZ, 
ZPIZ, delodajalci, izvajalci ZR, 
uporabniki

 Kakovost izvajanja ZR

 Krizne razmere v gospodarstvu



10 začrtanih nalog v okviru 
interdisciplinarnih delovnih skupin

 1. Zaposlitvena rehabilitacija v času 
družbenih sprememb

 2. Zaposlitvena rehabilitacija in delo z 
delodajalci

 3. Evalvacija izhodov po zaključeni ZR



4. Evalvacija in promocija podpornega 
zaposlovanja

5. Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije v 
povezavi z vzpodbudami za 
zaposlovanje invalidov 

6. Informacijski sistem



7. Standardi storitev ZR

8. Standardi usposabljanj in znanj –
prilagoditve delovnih mest

9. Koncept primerne prilagoditve

10. Nadzori nad ocenjevanjem storitve N



1. Zaposlitvena rehabilitacija v 
času družbenih sprememb

- Odzivanje na brezposelnost invalidov, ki 
jo prinašajo širše gospodarske razmere

- Invalidi in izguba delovnega mesta

- Preprečevanje odpuščanja, ostali ukrepi

- Podpiranje ohranjevanja delovnih mest

- Zaključki naloge “Analiza izvajanja 102-
105 člena ZPIZ” 



2. Zaposlitvena rehabilitacija 
in delo z delodajalci

 Namen naloge je vzpodbujanje in 
osveščanje delodajalcev o možnostih 
zaposlitvene rehabilitacije in ostalih 
zakonsko opredeljenih ukrepov

 Naloga je nadgradnja naloge 2008–
smernice za delodajalce

 Vključena bo tudi evalvacija sodelovanja 
delodajalcev z izvajalci po Standardih 
storitev ZR



3. Evalvacija izhodov po 
zaključeni ZR

 Izhodi po ZZRZI: zaposlitev v običajnem 
delovnem okolju/podporna/zaščitna 
zaposlitev/nezaposljivost in izhod v soc. 
vključenost.

 Naloga bo preverila učinkovitost izvajanja 
ZR glede na izhode in značilnosti populacije

 Izvedena bo tudi sistemska evalvacija 
podatkov o zap. centrih in soc.vključenosti 
za leto 2008



4. Evalvacija ZR v povezavi z 
podpornim zaposlovanjem

 Naloga bo nadaljevanje Oblikovanja 
modela PZ iz leta 2008

 Namen naloge je promocija PZ med 
strokovnimi delavci in delodajalci in 
širjenje v praksi

 Naloga bo vključevala tudi strokovne 
podlage za pravilnik o PZ v okviru 
ZZRZI



5. Evalvacija ZR v povezavi z 
vzpodbudami za zaposlovanje 

 Naloga bo ugotovila stanje in problematiko 
na področju vzpodbud po ZZRZI: 
subvencije plač, plačilo stroškov 
prilagoditve del. mest, podporne zaposlitve, 
prispevkov za PIZ, nagrade za preseganje 
kvote, letnih nagrad delodajalcem, ter 
drugim razvojnim vzpodbudam

 Ugotovitve naloge bodo lahko podlaga za 
spremembo ZZRZI



6. Informacijski sistem ZR

 Naloga bo temeljila na 
medinstitucionalni povezavi podatkov 
sistema ZRSZ in izvajalcev, na nivoju 
skupnih in individualnih podatkov ter 
vnosa v aplikacijo ZRSZ



7. Standardi storitev ZR

 Naloga bo vključevala:

 Evalvacija izvajanja zaposlitvene 
rehabilitacije

 Pregled smotrnosti delitve procesa na 14 
storitev in delitev dela med njimi – koncept 
celovite obravnave invalida

 Nadgradnja evalvacije postopkov in 
procesov



 Delovne skupine iz leta 2008 bodo 
nadaljevale delo pri: standardizaciji 
storitev, izpopolnjevanju meril za oceno 
ovir in težav ter pri individualnem reha 
načrtu

 V okvir naloge bo umeščena tudi evalvacija 
vprašalnikov za uporabnike in napotne 
ustanove (po Standardih storitev)



8. Standardi usposabljanj in 
znanj

 V letu 2008 so bili MDDSZ že posredovani 
standardi znanj s 3 moduli

 A-Temeljna izhodišča ZR

 B-Rehabilitacijski proces

 C-Specialna znanja/Podporno zaposlovanje

V letu 2009 dodajamo modul D-Prilagoditev 
delovnih mest in sredstev za delo 



9. Izvajanje koncepta 
primerne prilagoditve

 Slovenija ima po Direktivi EU 2000/78/ES in 
Konvenciji OZN o pravicah invalidov dolžnost 
izvajati primerne prilagoditve za invalide

 Neizvajanje pomeni diskriminacijo

 Naloga se bo osredotočila na izvajanje 
primernih prilagoditev za invalide

 Naloga bo opredelila strokovne podlage in 
eventualne spremembe ZZRZI



10. Nadzor nad izvajanjem 
ocenjevanja storitve N

 Podlaga za nadzor: 82. člen ZZRZI

 Naloga nadaljuje pilotsko izvedbo 
nadzora, ki je bila izvedena v letu 2007

 Storitev N je ena od storitev 
zaposlitvene rehabilitacije in podlaga za 
izplačilo subvencij plač invalidov

 V skladu z navodili MDDSZ bo 
opredeljen tudi program nadzorov



2 nalogi

Sodelovanje pri delu Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve: 

 Projektni svet za zaposlovanje invalidov 
in 

 Komisija za nadzor - Nadzori nad 
izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in 
socialne vključenosti



Program seminarjev

 Izvedba 7 seminarjev in 1-2 strokovne 
publikacije

 Izhodiščni Informativni dan bo 
namenjen predstavitvi dela razvojne 
enote v 2008 ter predstavitvi programa 
dela za 2009



7 tematskih seminarjev

 Marec - Zaščitno zaposlovanje invalidov

 April - Programi socialne vključenosti

 April - Promocija podpornega zaposlovanja

 Maj - Zaposlitvena rehabilitacija in delo z delodajalci

 September Izvajanje koncepta primerne 
prilagoditve/reasonable accomodation/ na področju 
zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov

 Oktober - Rehabilitacijski dnevi 2009

 November - Standardi usposabljanj in znanj –
prilagoditev delovnega mesta za invalide


