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Definiranje realnosti:Definiranje realnosti:

Realnost na področju zaposlitvene rehabilitacije, ni Realnost na področju zaposlitvene rehabilitacije, ni 
samo realnost, kot jo vidijo izvajalci, niti samo samo realnost, kot jo vidijo izvajalci, niti samo 
realnost kot jo vidijo uporabniki ali pa realnost kot jo vidijo uporabniki ali pa 
predstavniki invalidskih organizacij, niti ni samo predstavniki invalidskih organizacij, niti ni samo 
realnost realnost napotnihnapotnih ustanov ali ministrstvaustanov ali ministrstva

Realnost je realnost vseh akterjev na področju Realnost je realnost vseh akterjev na področju 
zaposlitvene rehabilitacijezaposlitvene rehabilitacije
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EVALVACIJA IZVAJANJA STORITEV ZAPOSLITVENE EVALVACIJA IZVAJANJA STORITEV ZAPOSLITVENE 
REHABILITACIJE  REHABILITACIJE  -- začetki v letu 2006začetki v letu 2006

•• Nosilec naloge: mag. Janez Vidmar, Inštitut za rehabilitacijo Nosilec naloge: mag. Janez Vidmar, Inštitut za rehabilitacijo 
•• Člani delovne skupine:Člani delovne skupine:
•• mag. Aleksandra Tabaj, Ministrstvo za delo, družino in socialne mag. Aleksandra Tabaj, Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadevezadeve
•• Mira Mira ZapečnikZapečnik, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
•• Damjana Voglar, Center za rehabilitacijo invalidov, CeljeDamjana Voglar, Center za rehabilitacijo invalidov, Celje
•• Zlatka Jakopec, Inštitut za rehabilitacijo, CPR, enota MariborZlatka Jakopec, Inštitut za rehabilitacijo, CPR, enota Maribor
•• Jana Ponikvar, ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravjeJana Ponikvar, ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje
•• Katarina Katarina KarpliukKarpliuk, , PapilotPapilot, Ljubljana, Ljubljana
•• Dr. Liljana Rihter, Fakulteta za socialno delo, LjubljanaDr. Liljana Rihter, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana
•• Peter Šalej, ZPIZ, OE CeljePeter Šalej, ZPIZ, OE Celje
•• Barbara Barbara SveteljSvetelj, Center Kontura, Ljubljana, Center Kontura, Ljubljana
•• Strokovna sodelavka Strokovna sodelavka –– konzultantkakonzultantka:  mag. :  mag. AndrejkaAndrejka Fatur Fatur ––

Videtič, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo,  InštitVidetič, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo,  Inštitut za ut za 
rehabilitacijorehabilitacijo
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Temeljni ciljTemeljni cilj

Oblikovati sistemski model  evalvacije Oblikovati sistemski model  evalvacije 
storitev zaposlitvene rehabilitacije storitev zaposlitvene rehabilitacije 

EvalviranjeEvalviranje izvajanja storitev zajema izvajanja storitev zajema 
evalvacijo vstopnih evalvacijo vstopnih varibelvaribel, procesa in , procesa in 
izhodnih izhodnih variabelvariabel
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SISTEMSKI POGOJI ZA IZVAJANJE SISTEMSKI POGOJI ZA IZVAJANJE 
STORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJESTORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidovZakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Pravilnik o merilih za priznanje statusa invalida, merilih za Pravilnik o merilih za priznanje statusa invalida, merilih za 

priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in merilih priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in merilih 
za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti. za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti. 

Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije 
Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacijeStandardi storitev zaposlitvene rehabilitacije
Normativi na področju zaposlitvene rehabilitacijeNormativi na področju zaposlitvene rehabilitacije
Sistemski model evalvacije zaposlitvene rehabilitacijeSistemski model evalvacije zaposlitvene rehabilitacije
Podzakonski akti, ki opredeljujejo:Podzakonski akti, ki opredeljujejo:
Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih 

invalidovinvalidov
Podporno zaposlovanjePodporno zaposlovanje
Zaščitno zaposlovanjeZaščitno zaposlovanje
Programe socialne vključenostiPrograme socialne vključenosti
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Realizirane nalogeRealizirane naloge

•• Vprašalnik za Vprašalnik za napotiteljenapotitelje, v katerem je zajeto , v katerem je zajeto 
ocenjevanje ustreznosti postopkov predvsem z vidika ocenjevanje ustreznosti postopkov predvsem z vidika 
komunikacije med komunikacije med napotiteljinapotitelji in izvajalci konkretnega in izvajalci konkretnega 
programa ter delnih rezultatov dela izvajalcev programa ter delnih rezultatov dela izvajalcev 
(ustreznost poročila, čakalna doba) ter številčna (ustreznost poročila, čakalna doba) ter številčna 
predstavitev izvedenih storitev v določenem letu.predstavitev izvedenih storitev v določenem letu.

•• Vprašalnik Sodelovanje z delodajalciVprašalnik Sodelovanje z delodajalci, v katerem so , v katerem so 
zajeti številčni podatki o izvedenih postopkih zajeti številčni podatki o izvedenih postopkih -- storitvah storitvah 
izvajalcev v določenem letu za delodajalce.izvajalcev v določenem letu za delodajalce.
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Realizirane nalogeRealizirane naloge

•• Vprašalnik Ocena dinamike delovanja in razvoja Vprašalnik Ocena dinamike delovanja in razvoja 
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacijeizvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, v katerem so , v katerem so 
zajeti podatki o virih (kadrih, prostorih) pri izvajalcu ter zajeti podatki o virih (kadrih, prostorih) pri izvajalcu ter 
deloma tudi o postopkih dela predvsem v zvezi z deloma tudi o postopkih dela predvsem v zvezi z 
informiranjem uporabnikov.  informiranjem uporabnikov.  

•• Vprašalnik o zadovoljstvu s programom Vprašalnik o zadovoljstvu s programom 
rehabilitacijske ocenerehabilitacijske ocene, ki vključuje oceno kakovosti , ki vključuje oceno kakovosti 
postopkov z vidika uporabnika, oceno doseženih ciljev postopkov z vidika uporabnika, oceno doseženih ciljev 
ter zadovoljstva s programom. ter zadovoljstva s programom. 

•• Vprašalnik o zadovoljstvu s celotnim programom Vprašalnik o zadovoljstvu s celotnim programom 
rehabilitacijerehabilitacije, ki vključuje oceno kakovosti postopkov z , ki vključuje oceno kakovosti postopkov z 
vidika uporabnika, oceno doseženih ciljev ter vidika uporabnika, oceno doseženih ciljev ter 
zadovoljstva s programom.zadovoljstva s programom.
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Realizirane nalogeRealizirane naloge

Opredelitev značilnosti uporabnikovOpredelitev značilnosti uporabnikov: starost, spol, : starost, spol, 
izobrazba (stopnja, smer), delovne izkušnje (skupna izobrazba (stopnja, smer), delovne izkušnje (skupna 
delovna doba, število zaposlitev in trajanje, dodatna delovna doba, število zaposlitev in trajanje, dodatna 
znanja), status (brezposeln, zaposlen), trajanje znanja), status (brezposeln, zaposlen), trajanje 
brezposelnosti (obdobje med zadnjo zaposlitvijo in brezposelnosti (obdobje med zadnjo zaposlitvijo in 
napotitvijo v rehabilitacijo), napotitev v rehabilitacijo, napotitvijo v rehabilitacijo), napotitev v rehabilitacijo, 
dostopnost službe (čas od prijave dostopnost službe (čas od prijave –– vstopa v evidenco vstopa v evidenco ––
do napotitve k rehabilitacijskemu svetovalcu), denarni do napotitve k rehabilitacijskemu svetovalcu), denarni 
prejemki uporabnika (vrsta denarnih prejemkov, višina prejemki uporabnika (vrsta denarnih prejemkov, višina 
denarnih prejemkov), resnost/teža funkcijskih težav/ovir denarnih prejemkov), resnost/teža funkcijskih težav/ovir 
(vrsta težav, (vrsta težav, oviranostioviranosti po MKF), težave/ovire pri po MKF), težave/ovire pri 
zaposlovanju (stopnja invalidnosti)zaposlovanju (stopnja invalidnosti)

•• Spremljanje postopkov v programuSpremljanje postopkov v programu, ki zajema , ki zajema 
navedbo storitve, časa trajanja, izvajalca in uporabnikanavedbo storitve, časa trajanja, izvajalca in uporabnika
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KAJ NAS ČAKA:KAJ NAS ČAKA:
Evalvacija rehabilitacijskega procesa Evalvacija rehabilitacijskega procesa ––
dialoška metoda (Rihter)dialoška metoda (Rihter)
Pri postopku dialoške evalvacije izhajamo iz Pri postopku dialoške evalvacije izhajamo iz 

naslednjih splošnih načel:naslednjih splošnih načel:
•• Zagotoviti je potrebno čim večjo objektivnost Zagotoviti je potrebno čim večjo objektivnost 

ocenjevanja (več ocenjevalcev za en program, ocenjevanja (več ocenjevalcev za en program, 
primerjanje ocen). Ocenjevalec je namreč vedno nujno primerjanje ocen). Ocenjevalec je namreč vedno nujno 
subjektiven. Subjektivnosti se izognemo, če imamo več subjektiven. Subjektivnosti se izognemo, če imamo več 
ocenjevalcev in nato njihove ocene primerjamo. Zato naj ocenjevalcev in nato njihove ocene primerjamo. Zato naj 
posamezen program ocenjujeta najmanj posamezen program ocenjujeta najmanj dva dva 
ocenjevalcaocenjevalca..

•• Zagotoviti je potrebno Zagotoviti je potrebno dialog dialog med ocenjevalci in med ocenjevalci in 
predstavniki organizacij (predstavniki programa, ki ga predstavniki organizacij (predstavniki programa, ki ga 
evalviramoevalviramo, morajo imeti možnost dodatno pojasniti , morajo imeti možnost dodatno pojasniti 
dobre/slabe rezultate, sicer občutijo, kot da gre za dobre/slabe rezultate, sicer občutijo, kot da gre za 
inšpekcijo in evalvacija ne odgovori tudi na njihove inšpekcijo in evalvacija ne odgovori tudi na njihove 
potrebe).potrebe).
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Evalvacija rehabilitacijskega procesa Evalvacija rehabilitacijskega procesa ––
dialoška metoda (Rihter)dialoška metoda (Rihter)

•• EvalviramoEvalviramo najmanj najmanj dva podobna programa hkratidva podobna programa hkrati, da , da 
zagotovimo primerjanje ocen, saj nimamo nekega standarda (ciljnezagotovimo primerjanje ocen, saj nimamo nekega standarda (ciljne
vrednosti) s katerim bi primerjali vse programe.vrednosti) s katerim bi primerjali vse programe.

•• Scenarij evalvacije je naslednji:Scenarij evalvacije je naslednji:
•• Dva usposobljena Dva usposobljena evalvatorjaevalvatorja evalvirataevalvirata dva programa.dva programa.
•• Vsak Vsak evalvatorevalvator za svoj program:za svoj program:

–– pridobi sodelavca (enega izmed izvajalcev) programa za pridobi sodelavca (enega izmed izvajalcev) programa za 
sodelovanje pri ocenjevanju;sodelovanje pri ocenjevanju;

–– z njegovo pomočjo zbere relevantne podatke o programu;z njegovo pomočjo zbere relevantne podatke o programu;
–– napiše predstavitev, v kateri so relevantni podatki za napiše predstavitev, v kateri so relevantni podatki za 

ocenjevanje.ocenjevanje.
•• Vsak od štirih udeležencev (dva Vsak od štirih udeležencev (dva evalvatorjaevalvatorja in dva sodelavca iz in dva sodelavca iz 

programov) oceni oba programa na podlagi predstavitve in lastnihprogramov) oceni oba programa na podlagi predstavitve in lastnih
izkušenj s programom.izkušenj s programom.

•• Podatke in ocene Podatke in ocene evalvatorjievalvatorji prediskutirajoprediskutirajo med sabo, napišejo in med sabo, napišejo in 
predstavijo predstavijo evalvacijskoevalvacijsko poročilo.poročilo.

••
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Lastnosti populacije Lastnosti populacije -- prikaz rezultatov v letu prikaz rezultatov v letu 
2007 2007 –– primerjalno na leto 2006primerjalno na leto 2006
((gradivo: lastnosti populacije je v celoti povzeto po tekstu gradivo: lastnosti populacije je v celoti povzeto po tekstu 
mag. mag. AndrejkaAndrejka Fatur)Fatur)

Velikost populacijeVelikost populacije

•• K vsem izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije je bilo v letu 200K vsem izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije je bilo v letu 2007  7  
napotenih v obravnavo 1108 brezposelnih oseb, v letu 2006 pa 885napotenih v obravnavo 1108 brezposelnih oseb, v letu 2006 pa 885 , , 
kar je 25,2 % porast napotitev. kar je 25,2 % porast napotitev. 

•• Realna oziroma neposredna primerjava z letom 2006 ni možna, saj Realna oziroma neposredna primerjava z letom 2006 ni možna, saj 
se je v letu 2006 se je v letu 2006 napotovanjenapotovanje koncesionarjem začelo šele s koncesionarjem začelo šele s 
1.3.2006.1.3.2006.

•• To lahko kaže, da  so To lahko kaže, da  so napotovalcinapotovalci (OS ZRSZ) v tem letu zaznavali  (OS ZRSZ) v tem letu zaznavali  
drugačne potrebe populacije nezaposlenih invalidov glede stopnjedrugačne potrebe populacije nezaposlenih invalidov glede stopnje
njihove njihove oviranostioviranosti pri zaposlovanju;pri zaposlovanju;

•• oceno ohranjanja kontinuitete števila napotitev k posameznemu oceno ohranjanja kontinuitete števila napotitev k posameznemu 
izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije in regijsko pokritost bo pizvajalcu zaposlitvene rehabilitacije in regijsko pokritost bo podal odal 
primerjalno ZRSZ, ki razpolaga z ustreznimi podatki.primerjalno ZRSZ, ki razpolaga z ustreznimi podatki.
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Lastnosti populacije Lastnosti populacije -- prikaz rezultatov v prikaz rezultatov v 
letu 2007 letu 2007 –– primerjalno na leto 2006primerjalno na leto 2006

SPOL IN STAROSTSPOL IN STAROST

•• Glede spola je celotna populacija obravnavanih oseb ostaja zelo Glede spola je celotna populacija obravnavanih oseb ostaja zelo 
uravnotežena. V letu 2007 je bilo moških 569 (51,4%) in 539 žensuravnotežena. V letu 2007 je bilo moških 569 (51,4%) in 539 žensk k 
(48,6%). Po spolu deleži napotenih brezposelnih invalidov ne kaž(48,6%). Po spolu deleži napotenih brezposelnih invalidov ne kažejo ejo 
sprememb, ki bi zahtevale podrobnejšo analizo zaradi možnega sprememb, ki bi zahtevale podrobnejšo analizo zaradi možnega 
vpliva na programske vsebine storitev zaposlitvene rehabilitacijvpliva na programske vsebine storitev zaposlitvene rehabilitacije. e. 

•• Analiza celotne populacije kaže, so bili v letu 2007 v zaposlitvAnaliza celotne populacije kaže, so bili v letu 2007 v zaposlitveno eno 
rehabilitacijo  prevladujoče napoteni starejši brezposelni invalrehabilitacijo  prevladujoče napoteni starejši brezposelni invalidi, saj idi, saj 
jih je bilo kar četrtina starih  od 40 do 50 let, več kot 35 % pjih je bilo kar četrtina starih  od 40 do 50 let, več kot 35 % pa je a je 
bilo starih od 25 do 35 let; bilo starih od 25 do 35 let; 

•• do 25 let jih je bilo starih 18 % oseb (v letu 2006 20%), nad 45do 25 let jih je bilo starih 18 % oseb (v letu 2006 20%), nad 45 let let 
pa skupaj 26 % (v letu 2006 pa 15%);pa skupaj 26 % (v letu 2006 pa 15%);

•• razlike v deležih starostnih skupin  med letoma 2006 in 2007 so razlike v deležih starostnih skupin  med letoma 2006 in 2007 so 
statistično pomembne, povečuje se delež starejših (nad 40 let: vstatistično pomembne, povečuje se delež starejših (nad 40 let: v
letu 2006 letu 2006 –– 26.7%, v letu 2007 26.7%, v letu 2007 –– 34.6%).34.6%).
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Lastnosti populacije Lastnosti populacije -- prikaz rezultatov v prikaz rezultatov v 
letu 2007 letu 2007 –– primerjalno na leto 2006primerjalno na leto 2006

Izobrazbena struktura Izobrazbena struktura 

•• brezposelni invalidi, ki so bili v letu 2007 napoteni v zaposlitbrezposelni invalidi, ki so bili v letu 2007 napoteni v zaposlitveno veno 
rehabilitacijo so imeli v največjem deležu izobrazbo na ravni porehabilitacijo so imeli v največjem deležu izobrazbo na ravni poklicne klicne 
ali srednje  šole (skoraj polovica od njih)ali srednje  šole (skoraj polovica od njih)

•• za ocenjevanje izida celotne populacije je pomembna ugotovitev, za ocenjevanje izida celotne populacije je pomembna ugotovitev, da da 
je imelo skoraj polovica oseb poklicno ali srednjo stopnjo izobrje imelo skoraj polovica oseb poklicno ali srednjo stopnjo izobrazbe azbe 
in več;in več;

•• izvajalci zaposlitvene rehabilitacije se okvirno delijo v 3 razlizvajalci zaposlitvene rehabilitacije se okvirno delijo v 3 različne ične 
skupine glede na stopnjo izobrazbe obravnavanih oseb;skupine glede na stopnjo izobrazbe obravnavanih oseb;

•• razlike v deležih  skupin  po izobrazbi med letoma 2006 in 2007 razlike v deležih  skupin  po izobrazbi med letoma 2006 in 2007 so so 
statistično pomembne, povečal se je delež oseb z najmanj 4. statistično pomembne, povečal se je delež oseb z najmanj 4. 
stopnjo izobrazbe (iz 39.9% v letu 2006 na 49.1 % v letu 2007).stopnjo izobrazbe (iz 39.9% v letu 2006 na 49.1 % v letu 2007).
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Lastnosti populacije Lastnosti populacije -- prikaz rezultatov v prikaz rezultatov v 
letu 2007 letu 2007 –– primerjalno na leto 2006primerjalno na leto 2006

Delovna dobaDelovna doba

•• Glede dolžine delovne dobe kaže struktura značilno populacijo, kGlede dolžine delovne dobe kaže struktura značilno populacijo, ki i 
potrebuje pomoč zaposlitvene rehabilitacije pri potrebuje pomoč zaposlitvene rehabilitacije pri 
zaposlovanju/zaposlitvi: dobra tretjina oseb (33,8%) je bila brezaposlovanju/zaposlitvi: dobra tretjina oseb (33,8%) je bila brez z 
delovne dobe, 2 leti delovnih izkušenj je imelo 17% oseb;delovne dobe, 2 leti delovnih izkušenj je imelo 17% oseb;

•• izvajalci zaposlitvene rehabilitacije se razlikujejo po deležih izvajalci zaposlitvene rehabilitacije se razlikujejo po deležih 
obravnavanih oseb brez delovne dobe, tako da je bil pri dveh delobravnavanih oseb brez delovne dobe, tako da je bil pri dveh delež ež 
te skupine izrazito višji (42,45 % in 53,13%);te skupine izrazito višji (42,45 % in 53,13%);

•• razlike v deležih starostnih skupin  med letoma 2006 in 2007 nisrazlike v deležih starostnih skupin  med letoma 2006 in 2007 niso o 
statistično pomembne, kaže pa se rahel trend povečanja delovne statistično pomembne, kaže pa se rahel trend povečanja delovne 
dobe, kar se ujema s porastom starosti uporabnikovdobe, kar se ujema s porastom starosti uporabnikov
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Lastnosti populacije Lastnosti populacije -- prikaz rezultatov v prikaz rezultatov v 
letu 2007 letu 2007 –– primerjalno na leto 2006primerjalno na leto 2006

Trajanje brezposelnostiTrajanje brezposelnosti

•• Tudi glede trajanja brezposelnosti kaže struktura značilno Tudi glede trajanja brezposelnosti kaže struktura značilno 
populacijo, ki potrebuje pomoč zaposlitvene rehabilitacije pri populacijo, ki potrebuje pomoč zaposlitvene rehabilitacije pri 
zaposlovanju/zaposlitvi. Delež brezposelnih nad 3 leta je bil 60zaposlovanju/zaposlitvi. Delež brezposelnih nad 3 leta je bil 60%, %, 
največji delež je imela brezposelna skupina 5 največji delež je imela brezposelna skupina 5 –– 10 let, delež 10 let, delež 
nezaposlenih do 2 let pa je zajemal le 22% oseb;nezaposlenih do 2 let pa je zajemal le 22% oseb;

•• izvajalci zaposlitvene rehabilitacije se razlikujejo po deležih izvajalci zaposlitvene rehabilitacije se razlikujejo po deležih 
posameznih skupin, pri vseh pa so prevladovale dolgotrajno posameznih skupin, pri vseh pa so prevladovale dolgotrajno 
brezposelne osebe (trajanje brezposelnosti 3 leta in več), kar jbrezposelne osebe (trajanje brezposelnosti 3 leta in več), kar je e 
lahko tudi pomemben dejavnik z vplivom na izhod po zaključku lahko tudi pomemben dejavnik z vplivom na izhod po zaključku 
rehabilitacije;rehabilitacije;

•• razlike v deležih skupin  po trajanju brezposelnosti med letoma razlike v deležih skupin  po trajanju brezposelnosti med letoma 2006 2006 
in 2007 niso statistično pomembne na nivoju celotnih populacij. in 2007 niso statistično pomembne na nivoju celotnih populacij. 
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Lastnosti populacije Lastnosti populacije -- prikaz rezultatov v prikaz rezultatov v 
letu 2007 letu 2007 –– primerjalno na leto 2006primerjalno na leto 2006

Ocena stopnje ovir in težavOcena stopnje ovir in težav

•• V storitev B je bila  napotena ustrezna populacija nezaposlenih V storitev B je bila  napotena ustrezna populacija nezaposlenih 
invalidov, saj so bile pri večinskem deležu ugotovljene take težinvalidov, saj so bile pri večinskem deležu ugotovljene take težave in ave in 
ovire pri zaposlovanju, da so utemeljevale status invalida;ovire pri zaposlovanju, da so utemeljevale status invalida;

•• Tudi v letu 2007 je prevladoval delež oseb zmernimi ovirami in Tudi v letu 2007 je prevladoval delež oseb zmernimi ovirami in 
težavami pri zaposlovanju (ocena 2 težavami pri zaposlovanju (ocena 2 -- obseg težav 25% do 49%), je obseg težav 25% do 49%), je 
pa nižji kot v letu 2006;pa nižji kot v letu 2006;

•• nakazuje se povečevanje deleža napotenih uporabnikov s težjimi inakazuje se povečevanje deleža napotenih uporabnikov s težjimi in n 
s popolnimi ovirami in težavami pri zaposlovanju; s popolnimi ovirami in težavami pri zaposlovanju; 

•• izvajalci zaposlitvene rehabilitacije (in s tem izvajalci zaposlitvene rehabilitacije (in s tem napotovalcinapotovalci) se ) se 
razlikujejo po deležih obravnavanih oseb glede na stopnjo težav razlikujejo po deležih obravnavanih oseb glede na stopnjo težav in in 
ovir pri zaposlovanju, razlike v deležih med letom 2006 in 2007 ovir pri zaposlovanju, razlike v deležih med letom 2006 in 2007 pa pa 
so nakazano statistično pomembne; so nakazano statistično pomembne; 
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Lastnosti populacije Lastnosti populacije -- prikaz rezultatov v prikaz rezultatov v 
letu 2007 letu 2007 –– primerjalno na leto 2006primerjalno na leto 2006

Predlogi po zaključeni ocenjevalni fazi (storitev B)Predlogi po zaključeni ocenjevalni fazi (storitev B)

•• Za večino obravnavanih oseb  (72 %)) so bile predlagane vključitZa večino obravnavanih oseb  (72 %)) so bile predlagane vključitev ev 
v storitve zaposlitvene rehabilitacije, pri tem se izvajalci pomv storitve zaposlitvene rehabilitacije, pri tem se izvajalci pomembno embno 
nerazlikujejonerazlikujejo

•• izvajalci se razlikujejo v deležih oseb za katere so predlagali izvajalci se razlikujejo v deležih oseb za katere so predlagali možne možne 
rešitve za zaposlitev brez vključitve v  zaposlitveno rehabilitarešitve za zaposlitev brez vključitve v  zaposlitveno rehabilitacijo (v cijo (v 
povprečju 10%). Vzpodbudno je, da bi te razlike lahko bile skladpovprečju 10%). Vzpodbudno je, da bi te razlike lahko bile skladne z ne z 
ocenjeno stopnjo težav in ovir ob zaključku storitev B;ocenjeno stopnjo težav in ovir ob zaključku storitev B;

•• Ugotovljena je  statistična pomembnost razlik glede stopnje ovirUgotovljena je  statistična pomembnost razlik glede stopnje ovir in in 
težav uporabnikov pri zaposlovanju v letih 2006 in 2007, pri težav uporabnikov pri zaposlovanju v letih 2006 in 2007, pri 
predlogih ob zaključku storitve B  pa se razlike ne kažejo kot predlogih ob zaključku storitve B  pa se razlike ne kažejo kot 
statistično pomembne.  statistično pomembne.  

•• razlike v deležih predlogov  med letoma 2006 in 2007 niso razlike v deležih predlogov  med letoma 2006 in 2007 niso 
statistično pomembne na nivoju celotnih populacij.statistično pomembne na nivoju celotnih populacij.



Mag. Janez Vidmar, Inštitut za rehabilitacijoMag. Janez Vidmar, Inštitut za rehabilitacijo

Predlogi ob zaključku zaposlitvene Predlogi ob zaključku zaposlitvene 
rehabilitacijerehabilitacije

•• Visok delež oseb, pri katerih ob času zbiranja podatkov Visok delež oseb, pri katerih ob času zbiranja podatkov 
za evalvacijo, rehabilitacija še ni bila zaključena  (39 %). za evalvacijo, rehabilitacija še ni bila zaključena  (39 %). 
Rehabilitacijo je  prekinilo 11 % vključenih Rehabilitacijo je  prekinilo 11 % vključenih uporabniokovuporabniokov

•• Znatno višji je delež oseb, pri katerih so bili podani drugi Znatno višji je delež oseb, pri katerih so bili podani drugi 
predlogi kot smo jih predvideli z obrazcem in sicer 19 % predlogi kot smo jih predvideli z obrazcem in sicer 19 % 
( v letu 2006 samo 6 % delež).( v letu 2006 samo 6 % delež).

•• V letu 2007 je bil znatno večji delež oseb, za katere je V letu 2007 je bil znatno večji delež oseb, za katere je 
bila predlagana zaposlitev v običajnem delovnem okolju bila predlagana zaposlitev v običajnem delovnem okolju 
ali pa v invalidskem podjetju (skupaj 9 %, v letu 2006 je ali pa v invalidskem podjetju (skupaj 9 %, v letu 2006 je 
bil ta deleže samo 4 %). Delež izida v zaščitno zaposlitev bil ta deleže samo 4 %). Delež izida v zaščitno zaposlitev 
je bil v letu 2007 nižji (9,5 %) kot leta 2006 (17,6 %).je bil v letu 2007 nižji (9,5 %) kot leta 2006 (17,6 %).

•• Zmanjševanje deleža predlogov za socialno vključenost  Zmanjševanje deleža predlogov za socialno vključenost  
in povečevanje deleža zaposlitev = pozitiven učinek in povečevanje deleža zaposlitev = pozitiven učinek 
storitev zaposlitvene rehabilitacije. storitev zaposlitvene rehabilitacije. 
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EVALVACIJA MERIL ZA PRIZNANJE PRAVICE DO EVALVACIJA MERIL ZA PRIZNANJE PRAVICE DO 
ZAPOSLITVENE REHABILITACIJEZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

Merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije  so Merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije  so 
zajeta v Pravilniku o merilih za priznanje statusa invalida, zajeta v Pravilniku o merilih za priznanje statusa invalida, 
merilih za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije merilih za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije 
in merilih za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti. in merilih za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti. 

Merila zajemajo 14 kazalnikov na osnovi katerih se določa Merila zajemajo 14 kazalnikov na osnovi katerih se določa 
vrsta, obseg in trajanje ter način izvedbe zaposlitvene vrsta, obseg in trajanje ter način izvedbe zaposlitvene 
rehabilitacije.  Na osnovi ocen posameznih meril dobimo rehabilitacije.  Na osnovi ocen posameznih meril dobimo 
podatke o značilnostih obravnavane populacije, o stopnji podatke o značilnostih obravnavane populacije, o stopnji 
težav oziroma ovir.težav oziroma ovir.

Posredno lahko sklepamo o vrsti in stopnji potreb Posredno lahko sklepamo o vrsti in stopnji potreb 
obravnavane populacije, prav tako bo možno spremljati obravnavane populacije, prav tako bo možno spremljati 
gibanje in trende v naslednjih letih in medsebojno gibanje in trende v naslednjih letih in medsebojno 
primerjavo. primerjavo. 
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EVALVACIJA MERIL ZA PRIZNANJE PRAVICE DO EVALVACIJA MERIL ZA PRIZNANJE PRAVICE DO 
ZAPOSLITVENE REHABILITACIJEZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

•• Merila so bila v letu 2006 prvič uporabljena Merila so bila v letu 2006 prvič uporabljena 
•• Strokovni timi izvajalcev in člani rehabilitacijskih komisij nisStrokovni timi izvajalcev in člani rehabilitacijskih komisij niso imeli o imeli 

praktičnih izkušenjpraktičnih izkušenj
•• Izvedeni so bili osnovni seminarji za usposabljanje, to pa Izvedeni so bili osnovni seminarji za usposabljanje, to pa 

ocenjujemo, da  ni bilo dovolj za kvalitetno umerjanje ocenjevalocenjujemo, da  ni bilo dovolj za kvalitetno umerjanje ocenjevalcev.cev.
•• Težko ocenimo v kolikšni meri so razlike v ocenah med izvajalci Težko ocenimo v kolikšni meri so razlike v ocenah med izvajalci 

rezultat razlik med uporabniki pri posameznih izvajalcih in v korezultat razlik med uporabniki pri posameznih izvajalcih in v kolikšni likšni 
meri lahko to pripišemo razlikam v ocenjevanju med izvajalci meri lahko to pripišemo razlikam v ocenjevanju med izvajalci 

•• V letu 2007  niso bili izvedeni dodatni seminarji, ki bi vzpostaV letu 2007  niso bili izvedeni dodatni seminarji, ki bi vzpostavljali vljali 
pogoje za večjo izenačenost v ocenjevanju. pogoje za večjo izenačenost v ocenjevanju. 

•• Člani rehabilitacijske komisije in  strokovni timi izvajalcev imČlani rehabilitacijske komisije in  strokovni timi izvajalcev imajo že ajo že 
tri leta intenzivnih praktičnih izkušenj. tri leta intenzivnih praktičnih izkušenj. 

•• Manjkajo nam povratne informacije obeh skupin, ki bi bila lahko Manjkajo nam povratne informacije obeh skupin, ki bi bila lahko 
kvalitetna osnova za potrebne spremembe. kvalitetna osnova za potrebne spremembe. 
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EVALVACIJA MERIL ZA PRIZNANJE PRAVICE DO EVALVACIJA MERIL ZA PRIZNANJE PRAVICE DO 
ZAPOSLITVENE REHABILITACIJEZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

Zato bi kazalo vsaj v začetnem petletnem obdobju Zato bi kazalo vsaj v začetnem petletnem obdobju 
sistematično zbirati pripombe strokovnih timov sistematično zbirati pripombe strokovnih timov 
izvajalcev kot tudi rehabilitacijskih komisij tako v izvajalcev kot tudi rehabilitacijskih komisij tako v 
zvezi z merili kot tudi z zakonom in zvezi z merili kot tudi z zakonom in 
podzakonskimi akti. podzakonskimi akti. 

Prav tako naj bi vsaj enkrat letno izvedli Prav tako naj bi vsaj enkrat letno izvedli 
usposabljanje strokovnih timov in članov usposabljanje strokovnih timov in članov 
rehabilitacijskih komisij, ki bi zagotavljala tudi rehabilitacijskih komisij, ki bi zagotavljala tudi 
medsebojno umerjanje in s tem zmanjševanje medsebojno umerjanje in s tem zmanjševanje 
razlik v ocenjevanju.razlik v ocenjevanju.
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Prikaz rezultatov meril zaposlitvene rehabilitacije v Prikaz rezultatov meril zaposlitvene rehabilitacije v 
letu 2007 letu 2007 –– primerjalno na leto 2006primerjalno na leto 2006

•• Grafično bomo  prikazali skupne, povprečne ocene za posamezna Grafično bomo  prikazali skupne, povprečne ocene za posamezna 
merila,  za leto 2007 in leto 2006, merila,  za leto 2007 in leto 2006, 

•• Izveden je bil tudi statistični izračun pomembnosti razlikIzveden je bil tudi statistični izračun pomembnosti razlik
•• Merila se ocenjujejo na 5 stopenjski lestvici:  od ni težav (0) Merila se ocenjujejo na 5 stopenjski lestvici:  od ni težav (0) do do 

popolne težave (4). popolne težave (4). 
•• Pri  interpretaciji rezultatov smo oceni: ni težav (0) in majhnePri  interpretaciji rezultatov smo oceni: ni težav (0) in majhne težave težave 

(1) združili ker predpostavljamo, da tudi uporabniki  z oceno (1) združili ker predpostavljamo, da tudi uporabniki  z oceno 
majhnih ovir ali težav na izbranih ocenjevalnih področjih,  pravmajhnih ovir ali težav na izbranih ocenjevalnih področjih,  praviloma iloma 
ne potrebujejo pomoči. ne potrebujejo pomoči. 

•• Prikazane deleže z oceno 0 in z oceno 1 smo  v vseh primerih sešPrikazane deleže z oceno 0 in z oceno 1 smo  v vseh primerih sešteli teli 
in jih interpretirali kot enoten podatek = uporabniki na izbranein jih interpretirali kot enoten podatek = uporabniki na izbranem m 
področju nimajo  težavpodročju nimajo  težav
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Ocena stopnje motiviranosti uporabnikov v Ocena stopnje motiviranosti uporabnikov v 

letih 2006 in 2007letih 2006 in 2007

•• Slaba tretjina (29%) ocenjevanih oseb je  realno Slaba tretjina (29%) ocenjevanih oseb je  realno 
motiviranih za vključitev v zaposlitveno rehabilitacijo (v motiviranih za vključitev v zaposlitveno rehabilitacijo (v 
letu 2006 je bil njihov delež 46%), za tretjino oseb se letu 2006 je bil njihov delež 46%), za tretjino oseb se 
ocenjuje, da imajo zmerne težave na področju ocenjuje, da imajo zmerne težave na področju 
motivacije, tretjina oseb pa se vključi v program zaradi motivacije, tretjina oseb pa se vključi v program zaradi 
zunanjih faktorjev. Delež povsem nemotiviranih oseb se zunanjih faktorjev. Delež povsem nemotiviranih oseb se 
je v letu 2007 povečal (od 4% v letu 2006) na 10%. je v letu 2007 povečal (od 4% v letu 2006) na 10%. 

•• Zelo velike razlike v ocenah pri posameznih izvajalcih, Zelo velike razlike v ocenah pri posameznih izvajalcih, 
•• Statistično pomembno razliko (p < 0.01) v rezultatih Statistično pomembno razliko (p < 0.01) v rezultatih 

2006 2006 –– 2007:  populacija v letu 2007 je pomembno manj 2007:  populacija v letu 2007 je pomembno manj 
motivirana za vključitev v zaposlitveno rehabilitacijo, kot motivirana za vključitev v zaposlitveno rehabilitacijo, kot 
populacija v letu 2006. populacija v letu 2006. 

•• Če bi se nakazani trend v naslednjih letih nadaljeval, bi Če bi se nakazani trend v naslednjih letih nadaljeval, bi 
bilo potrebno v večjem obsegu izvajati motivacijske bilo potrebno v večjem obsegu izvajati motivacijske 
delavnicedelavnice
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Ocena stopnje znanja v letih 2006 in 2007Ocena stopnje znanja v letih 2006 in 2007

•• Rezultati kažejo, da ima 33 %  vključenih oseb Rezultati kažejo, da ima 33 %  vključenih oseb 
pridobljena ustrezna znanja (leta 2006 pridobljena ustrezna znanja (leta 2006 –– 46%), tretjina 46%), tretjina 
(32 %)  ima zmerne težave (leta 2006 (32 %)  ima zmerne težave (leta 2006 –– 35%) , 30% jih 35%) , 30% jih 
ima velike težave (leta 2006 ima velike težave (leta 2006 –– 17%)  in 6% popolne 17%)  in 6% popolne 
težave.težave.

•• Statistično pomembna razlika (p < 0.01) v rezultatih Statistično pomembna razlika (p < 0.01) v rezultatih 
2006 2006 –– 2007: populacija v letu 2007 je imela pomembno 2007: populacija v letu 2007 je imela pomembno 
več ovir na področju znanja kot populacija v letu 2006. več ovir na področju znanja kot populacija v letu 2006. 

•• V  okviru izvajanja zaposlitvene rehabilitacije bi bilo V  okviru izvajanja zaposlitvene rehabilitacije bi bilo 
potrebno oblikovati programske module, namenjene potrebno oblikovati programske module, namenjene 
sistematičnemu usposabljanju in pridobivanju novih sistematičnemu usposabljanju in pridobivanju novih 
znanj. Pri tem bi kazalo preveriti možnosti izvajanja znanj. Pri tem bi kazalo preveriti možnosti izvajanja 
programov učnih delavnic in učnih podjetij. programov učnih delavnic in učnih podjetij. 
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Ocena stopnje pridobljenih delovnih izkušenj  v letih Ocena stopnje pridobljenih delovnih izkušenj  v letih 
2006 in 20072006 in 2007

•• 25% uporabnikov ima ustrezne delovne izkušnje (v letu 25% uporabnikov ima ustrezne delovne izkušnje (v letu 
2006 2006 –– 42%), 42%), 

•• 35% jih ima na tem področju zmerne težave (leta 2006 35% jih ima na tem področju zmerne težave (leta 2006 
–– 34%),34%),

•• 30%  ima velike težave (leta 2006 30%  ima velike težave (leta 2006 –– 17%) in 8% 17%) in 8% 
popolne. popolne. 

•• Podatki kažejo na statistično pomembno zmanjševanje Podatki kažejo na statistično pomembno zmanjševanje 
deleža uporabnikov z ustreznimi delovnimi izkušnjami.deleža uporabnikov z ustreznimi delovnimi izkušnjami.

•• Navedeni podatek kaže, da najmanj dve tretjini Navedeni podatek kaže, da najmanj dve tretjini 
uporabnikov potrebuje različne programe usposabljanja, uporabnikov potrebuje različne programe usposabljanja, 
Ob tem kaže posebej opozoriti na potrebo po krepitvi Ob tem kaže posebej opozoriti na potrebo po krepitvi 
sodelovanja z delodajalci,  širitvi mreže in s tem  širitvi sodelovanja z delodajalci,  širitvi mreže in s tem  širitvi 
možnosti različnih oblik usposabljanja na konkretnem možnosti različnih oblik usposabljanja na konkretnem 
delovnem mestu.delovnem mestu.
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Ocena stopnje pridobljenih spretnosti v letih 2006 Ocena stopnje pridobljenih spretnosti v letih 2006 
in 2007in 2007

•• Tretjina  vključenih oseb (30%) ima  pridobljene Tretjina  vključenih oseb (30%) ima  pridobljene 
ustrezne spretnosti (v letu 2006 ustrezne spretnosti (v letu 2006 –– 46%), ki omogočajo 46%), ki omogočajo 
uspešno vključevanje v delo, uspešno vključevanje v delo, 

•• 41% jih ima zmerne ovire, težje ovire ima slaba četrtina 41% jih ima zmerne ovire, težje ovire ima slaba četrtina 
(24%) uporabnikov, popolnoma neustrezne spretnosti (24%) uporabnikov, popolnoma neustrezne spretnosti 
ima samo 5% uporabnikov. ima samo 5% uporabnikov. 

•• Podatki dopuščajo oceno, da dve tretjini vključenih Podatki dopuščajo oceno, da dve tretjini vključenih 
potrebuje ustrezne programe usposabljanja.potrebuje ustrezne programe usposabljanja.

•• Rezultati statistične obdelave podatkov kažejo na Rezultati statistične obdelave podatkov kažejo na 
statistično pomembno razliko (p < 0.01) v rezultatih statistično pomembno razliko (p < 0.01) v rezultatih 
2006 2006 –– 2007 na področju pridobljenih spretnosti,  2007 na področju pridobljenih spretnosti,  
populacija je v letu 2007 imela pomembno manj populacija je v letu 2007 imela pomembno manj 
pridobljenih spretnosti in s tem pogojev za učinkovito pridobljenih spretnosti in s tem pogojev za učinkovito 
vključitev v delovni proces, kot populacija v letu 2006. vključitev v delovni proces, kot populacija v letu 2006. 
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Ocena stopnje omejitev zmogljivosti v letih Ocena stopnje omejitev zmogljivosti v letih 

2006 in 20072006 in 2007

•• Ocene zmogljivosti za delo, ki naj bi odražale primarne Ocene zmogljivosti za delo, ki naj bi odražale primarne 
sposobnosti in potenciale, so zelo  neugodne, saj so sposobnosti in potenciale, so zelo  neugodne, saj so 
izvajalci ocenili, da le 13% uporabnikov nima omejitev izvajalci ocenili, da le 13% uporabnikov nima omejitev 
delovnih zmogljivosti (v letu 2006 delovnih zmogljivosti (v letu 2006 -- 34%)  34%)  

•• skoraj polovica (45%) vključenih ima  zmerne ovire (leta skoraj polovica (45%) vključenih ima  zmerne ovire (leta 
2006 2006 –– 37%) in 12% ima težje ovire (leta 2006 37%) in 12% ima težje ovire (leta 2006 –– 22%), 22%), 
delež popolnih omejitev pa je v obeh letih skoraj enak: delež popolnih omejitev pa je v obeh letih skoraj enak: 
leta 2007= 5% in leta 2006=6%..leta 2007= 5% in leta 2006=6%..

•• Statistično pomembna razlika (p < 0.01) v rezultatih Statistično pomembna razlika (p < 0.01) v rezultatih 
2006 2006 –– 2007 na področju zmogljivosti za delo: populacija 2007 na področju zmogljivosti za delo: populacija 
v letu 2007 je  imela pomembno več omejitev v letu 2007 je  imela pomembno več omejitev 
zmogljivosti za delo, kot populacija v letu 2006. zmogljivosti za delo, kot populacija v letu 2006. 
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Ocena stopnje težav in ovir pri učinkovitosti v letih Ocena stopnje težav in ovir pri učinkovitosti v letih 
2006 in 20072006 in 2007

•• Ocene na področju učinkovitosti so v celoti med najnižjimiOcene na področju učinkovitosti so v celoti med najnižjimi
•• samo 11% uporabnikov dosega ustrezno samo 11% uporabnikov dosega ustrezno –– pričakovano učinkovitost  pričakovano učinkovitost  

(v letu 2006 (v letu 2006 -- 22 %) , tretjina (30%) ima zmerne težave (v letu 22 %) , tretjina (30%) ima zmerne težave (v letu 
2006 2006 –– 36%), 36%), 

•• velike  težave ima skoraj polovica  uporabnikov  (45%)  v letu 2velike  težave ima skoraj polovica  uporabnikov  (45%)  v letu 2006 006 
= 32%, = 32%, 

•• 14% pa je ocenjenih, da dosežena učinkovitost ne zadošča za 14% pa je ocenjenih, da dosežena učinkovitost ne zadošča za 
aktivno vključitev v delo (zaposlitev), v letu 2006 aktivno vključitev v delo (zaposlitev), v letu 2006 –– 10%.10%.

•• Populacija v letu 2007 imela pomembno več ovir na področju Populacija v letu 2007 imela pomembno več ovir na področju 
delovne učinkovitosti, kot populacija v letu 2006. delovne učinkovitosti, kot populacija v letu 2006. 

•• P v kolikšni meri se v procesu usposabljanja izboljša delovna P v kolikšni meri se v procesu usposabljanja izboljša delovna 
učinkovitost vključenih  in oblikovanje ocene v kolikšni meri laučinkovitost vključenih  in oblikovanje ocene v kolikšni meri lahko v hko v 
rehabilitacijskem procesu vplivamo na izboljšanje rezultatov. rehabilitacijskem procesu vplivamo na izboljšanje rezultatov. 

•• Posredno pa bi bilo možno podati oceno, da se povečuje  obseg Posredno pa bi bilo možno podati oceno, da se povečuje  obseg 
potreb po storitvah podpornega zaposlovanja in zaščitenih potreb po storitvah podpornega zaposlovanja in zaščitenih 
zaposlitev.zaposlitev.
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Ocena stopnje težav in ovir pri sprejemanju lastne Ocena stopnje težav in ovir pri sprejemanju lastne 
invalidnosti v letih  2006 in 2007invalidnosti v letih  2006 in 2007

•• Slaba tretjina vključenih  (28%) nima težav pri sprejemanju lastSlaba tretjina vključenih  (28%) nima težav pri sprejemanju lastne ne 
invalidnosti, kar je pomembno manj kot v letu 2006 ( 47%),invalidnosti, kar je pomembno manj kot v letu 2006 ( 47%),

•• zmerne težave ima dobra tretjina (36%) podobno kot v letu 2006 zmerne težave ima dobra tretjina (36%) podobno kot v letu 2006 
(35%), (35%), 

•• velike težave ima 32% uporabnikov (v letu 2006 velike težave ima 32% uporabnikov (v letu 2006 –– 15%),15%),
•• popolne težave  4% (leta 2006 3%). popolne težave  4% (leta 2006 3%). 
•• Uporabniki so v letu 2007 imeli pomembno več težav pri Uporabniki so v letu 2007 imeli pomembno več težav pri 

sprejemanju lastne invalidnosti, kot v letu 2006. sprejemanju lastne invalidnosti, kot v letu 2006. 
•• Učinkovitemu spoprijemanju z invalidnostjo  je namenjen celotni Učinkovitemu spoprijemanju z invalidnostjo  je namenjen celotni 

rehabilitacijski proces, zato bi kazalo sistematično spremljati rehabilitacijski proces, zato bi kazalo sistematično spremljati 
dosežene rezultate na tem področju.dosežene rezultate na tem področju.
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Ocena stopnje težav in ovir pri izbiri poklicnih ciljev Ocena stopnje težav in ovir pri izbiri poklicnih ciljev 
v letih  2006 in 2007v letih  2006 in 2007

•• Neustreznost izbranih poklicnih ciljev se kaže kot   eden temeljNeustreznost izbranih poklicnih ciljev se kaže kot   eden temeljnih nih 
problemovproblemov

•• Samo slaba četrtina (23%) ima izbrane ustrezne poklicne cilje (vSamo slaba četrtina (23%) ima izbrane ustrezne poklicne cilje (v
letu 2006 letu 2006 –– 35%),35%),

•• zmerne težave pri izboru poklicnih ciljev ima 27% uporabnikov (lzmerne težave pri izboru poklicnih ciljev ima 27% uporabnikov (leta eta 
2006 2006 –– 34%),34%),

•• velike težave ima 33% (leta 2006 velike težave ima 33% (leta 2006 –– 21%) in popolne težave 18%  21%) in popolne težave 18%  
(leta 2006 (leta 2006 –– 10%).10%).

•• Rezultati statistične obdelave podatkov kažejo,  da je populacijRezultati statistične obdelave podatkov kažejo,  da je populacija v a v 
letu 2007 imela pomembno več težav pri izbiri poklicnih ciljev, letu 2007 imela pomembno več težav pri izbiri poklicnih ciljev, kot kot 
populacija v letu 2006. populacija v letu 2006. 

•• V prihodnjih letih  bo potrebno posvetiti več pozornosti področjV prihodnjih letih  bo potrebno posvetiti več pozornosti področju u 
poklicnega svetovanja na vseh nivojih, tako po zaključeni osnovnpoklicnega svetovanja na vseh nivojih, tako po zaključeni osnovni i 
kot tudi srednji stopnji šolanja in razvijati programe učinkovitkot tudi srednji stopnji šolanja in razvijati programe učinkovitega ega 
prehoda iz izobraževalnega v delovno področje.prehoda iz izobraževalnega v delovno področje.
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Ocena stopnje težav in ovir na področju socialnih Ocena stopnje težav in ovir na področju socialnih 
spretnosti v letih  2006 in 2007spretnosti v letih  2006 in 2007

•• Ocenjena stopnja pridobljenih socialnih spretnosti in veščin  niOcenjena stopnja pridobljenih socialnih spretnosti in veščin  ni
ugodna.ugodna.

•• slaba četrtina  vključenih (23%) ima  ustrezne socialne spretnosslaba četrtina  vključenih (23%) ima  ustrezne socialne spretnosti ti 
(leta 2006 (leta 2006 –– 39%), 39%), 

•• zmerne težave ima 36% (leta 2006 zmerne težave ima 36% (leta 2006 –– 39%), velike težave 33%  39%), velike težave 33%  
(leta 2006 (leta 2006 –– 20%) in popolne težave 65 (leta 2006 20%) in popolne težave 65 (leta 2006 –– 2%) . 2%) . 

•• Uporabniki so v letu 2007 imeli pomembno nižjo stopnjo  socialniUporabniki so v letu 2007 imeli pomembno nižjo stopnjo  socialnih h 
spretnosti in veščin, kot  v letu 2006. spretnosti in veščin, kot  v letu 2006. 

•• Dobljene rezultate lahko ocenimo kot zelo  neugodne v primerjaviDobljene rezultate lahko ocenimo kot zelo  neugodne v primerjavi z z 
letom 2006. letom 2006. 

•• Zbrani rezultati potrjujejo potrebo po sistematičnem razvoju  Zbrani rezultati potrjujejo potrebo po sistematičnem razvoju  
storitev  psihosocialne rehabilitacije in usposabljanju izvajalcstoritev  psihosocialne rehabilitacije in usposabljanju izvajalcev za ev za 
njihovo izvajanje.njihovo izvajanje.
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Ocena stopnje težav in ovir na področju socialne Ocena stopnje težav in ovir na področju socialne 
podporne mreže v  letih  2006 in 2007podporne mreže v  letih  2006 in 2007

•• Samo tretjina uporabnikov (34%) ima ustrezno socialno mrežo, letSamo tretjina uporabnikov (34%) ima ustrezno socialno mrežo, leta a 
2006 2006 -- 57%, 57%, 

•• Zmerne težave je imelo skoraj polovica uporabnikov (43%), leta Zmerne težave je imelo skoraj polovica uporabnikov (43%), leta 
2006 pa 31%. 2006 pa 31%. 

•• Velike oziroma popolne težave je imela leta 2007 skoraj četrtinaVelike oziroma popolne težave je imela leta 2007 skoraj četrtina
uporabnikov (23%)  (leta 2006 uporabnikov (23%)  (leta 2006 –– 13%). 13%). 

•• Uporabniki so  v letu 2007 imeli pomembno nižjo stopnjo socialneUporabniki so  v letu 2007 imeli pomembno nižjo stopnjo socialne
podpore, kot populacija v letu 2006. podpore, kot populacija v letu 2006. 

•• Ocene ustreznosti socialne podporne mreže pri vključeni populaciOcene ustreznosti socialne podporne mreže pri vključeni populaciji ji 
so pomembno manj ugodne v primerjavi z podatki iz leta 2006. so pomembno manj ugodne v primerjavi z podatki iz leta 2006. 
Velike oziroma popolne težave je imela leta 2007 skoraj četrtinaVelike oziroma popolne težave je imela leta 2007 skoraj četrtina
uporabnikov (23%)  (leta 2006 uporabnikov (23%)  (leta 2006 –– 13%). Zanje bo v naslednjih letih 13%). Zanje bo v naslednjih letih 
potrebno razviti ustrezne rehabilitacijske programe (potrebno razviti ustrezne rehabilitacijske programe (samopomočnesamopomočne
skupine, razvoj stanovanjskih skupnosti in druge oblike)skupine, razvoj stanovanjskih skupnosti in druge oblike)
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Ocena stopnje težav in ovir pri iskanju ustreznega Ocena stopnje težav in ovir pri iskanju ustreznega 
dela in zaposlitve v  letih  2006 in 2007dela in zaposlitve v  letih  2006 in 2007

•• Rezultati kažejo, da  samo za 7% uporabnikov  nima ovir pri iskaRezultati kažejo, da  samo za 7% uporabnikov  nima ovir pri iskanju nju 
dela oziroma zaposlitve  (v letu 2006 dela oziroma zaposlitve  (v letu 2006 -- 19%) 19%) 

•• Zmerne ovire jih ima četrtina (23%), v letu 2006 Zmerne ovire jih ima četrtina (23%), v letu 2006 –– 31%,  velike 31%,  velike 
oziroma popolne ovire pa ima 71% uporabnikov (v letu 2006 oziroma popolne ovire pa ima 71% uporabnikov (v letu 2006 ––
51%). 51%). 

•• V letu 2007 so imeli uporabniki  pomembno nižjo stopnjo V letu 2007 so imeli uporabniki  pomembno nižjo stopnjo 
samostojnosti pri iskanju dela in zaposlitve, kot v letu 2006. samostojnosti pri iskanju dela in zaposlitve, kot v letu 2006. 

•• Ob dobljenih rezultatih kaže opozoriti  tudi na nevarnost, da v Ob dobljenih rezultatih kaže opozoriti  tudi na nevarnost, da v 
rehabilitacijskem procesu namesto razvijanja lastne aktivnosti rehabilitacijskem procesu namesto razvijanja lastne aktivnosti 
vzpodbujamo  pasivno in odvisno držo uporabnikov ter na okolje vzpodbujamo  pasivno in odvisno držo uporabnikov ter na okolje 
vezana pričakovanja. vezana pričakovanja. 

•• V strokovni literaturi  takšno naravnanost rehabilitacijskih delV strokovni literaturi  takšno naravnanost rehabilitacijskih delavcev avcev 
povezujejo z visokimi pričakovanji in izrazito usmerjenostjo na povezujejo z visokimi pričakovanji in izrazito usmerjenostjo na 
končne rezultate. Ta nevarnost obstoja tudi v slovenskem prostorkončne rezultate. Ta nevarnost obstoja tudi v slovenskem prostoru, u, 
saj še nimamo jasno oblikovanih pričakovanj, ki bi temeljila na saj še nimamo jasno oblikovanih pričakovanj, ki bi temeljila na 
sprejetih normativih, na evalvaciji rehabilitacijskega procesa isprejetih normativih, na evalvaciji rehabilitacijskega procesa in z n z 
njim povezanega svetovanja ter spremljanja izvajanja sprejetih njim povezanega svetovanja ter spremljanja izvajanja sprejetih 
standardov in sistemsko  uveljavljenega prenosa informacij. standardov in sistemsko  uveljavljenega prenosa informacij. 
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Ocena stopnje gibalne in/ali  komunikacijske Ocena stopnje gibalne in/ali  komunikacijske 
oviranostioviranosti v   letih  2006 in 2007v   letih  2006 in 2007

•• Dobljeni rezultati kažejo, da skoraj polovica vključenih (44%) nDobljeni rezultati kažejo, da skoraj polovica vključenih (44%) nima ima 
težav na gibalnem oziroma komunikacijskem področju (v letu 2006 težav na gibalnem oziroma komunikacijskem področju (v letu 2006 
–– 55%). 55%). 

•• Dobra tretjina (36%) ima zmerne in 20% težke oziroma popolne Dobra tretjina (36%) ima zmerne in 20% težke oziroma popolne 
ovire ovire 

•• Podatke je potrebno interpretirati z opreznostjo, ker merila nisPodatke je potrebno interpretirati z opreznostjo, ker merila niso o 
dovolj enoznačna tako, da ne moremo sklepati, ali ima tolikšen dovolj enoznačna tako, da ne moremo sklepati, ali ima tolikšen 
delež oseb težave na senzornem in gibalnem področju, ampak je delež oseb težave na senzornem in gibalnem področju, ampak je 
možno, da so v ocenjeni delež zajete tudi osebe s težavami na možno, da so v ocenjeni delež zajete tudi osebe s težavami na 
področju medosebnega komuniciranja. področju medosebnega komuniciranja. 

•• Predlagamo, da se merila spremenijo oziroma dopolnijo tako, da sPredlagamo, da se merila spremenijo oziroma dopolnijo tako, da se e 
posebej ocenjuje stopnja gibalne posebej ocenjuje stopnja gibalne oviranostioviranosti uporabnikov in posebej uporabnikov in posebej 
stopnja komunikacijske stopnja komunikacijske oviranostioviranosti oziroma bi bilo boljše, zaradi oziroma bi bilo boljše, zaradi 
večje jasnosti,  področje omejiti na ovire na senzornem področjuvečje jasnosti,  področje omejiti na ovire na senzornem področju. . 
Komunikacijsko Komunikacijsko oviranostoviranost pa posebej definirati in ocenjevatipa posebej definirati in ocenjevati
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Ocena potreb po analizi delovnega mesta, po Ocena potreb po analizi delovnega mesta, po 
prilagoditvi delovnega mesta in pripravi načrta prilagoditvi delovnega mesta in pripravi načrta 
opreme in sredstev za delo v letih 2006 in 2007opreme in sredstev za delo v letih 2006 in 2007

•• Obseg posredovanih podatkov se je  povečal za 16% v primerjavi zObseg posredovanih podatkov se je  povečal za 16% v primerjavi z letom letom 
2006, vendar še vedno zajema samo dobro tretjino vseh uporabniko2006, vendar še vedno zajema samo dobro tretjino vseh uporabnikov.v.

•• Izvajalci ocenjujejo, da več kot polovica uporabnikov (56%) ne pIzvajalci ocenjujejo, da več kot polovica uporabnikov (56%) ne potrebuje otrebuje 
predhodne izdelave analize delovnega mesta, kar je pomembno manjpredhodne izdelave analize delovnega mesta, kar je pomembno manj kot v kot v 
letu 2006, ko so izvajalci ocenjevali, da je takšnih 75%.  Tudi letu 2006, ko so izvajalci ocenjevali, da je takšnih 75%.  Tudi to kaže na to kaže na 
pomemben pozitivni premik v ocenjevanju potreb.pomemben pozitivni premik v ocenjevanju potreb.

•• Po podatkih lahko sklepamo, da bi bilo potrebno za slabo polovicPo podatkih lahko sklepamo, da bi bilo potrebno za slabo polovico  (44%) o  (44%) 
vključenih izdelati analizo delovnega mesta, kar bi glede na posvključenih izdelati analizo delovnega mesta, kar bi glede na posredovane redovane 
podatke obsegali okrog 180 izdelanih analiz. Delež je glede na opodatke obsegali okrog 180 izdelanih analiz. Delež je glede na ocenjeno cenjeno 
stopnjo težav in ovir sorazmerno nizek, če pa ga primerjamo s postopnjo težav in ovir sorazmerno nizek, če pa ga primerjamo s podatki o datki o 
izvedenih storitvah v ocenjevanem obdobju (izvajalci navajajo 36izvedenih storitvah v ocenjevanem obdobju (izvajalci navajajo 36 izvedenih izvedenih 
analiz v letu 2007)  pa lahko sklepamo, da so izvajalci izvedli analiz v letu 2007)  pa lahko sklepamo, da so izvajalci izvedli pomembno pomembno 
manj storitev analize delovnega mesta, kot pa sami ocenjujejo, dmanj storitev analize delovnega mesta, kot pa sami ocenjujejo, da bi bilo a bi bilo 
potrebno. potrebno. 

•• Dobljeni rezultati kažejo na to, da izvajalci temu področju ne nDobljeni rezultati kažejo na to, da izvajalci temu področju ne namenjajo amenjajo 
zadostne pozornosti oziroma, da za navedene naloge niso ustreznozadostne pozornosti oziroma, da za navedene naloge niso ustrezno
usposobljeni. Ob tem velja opozoriti na podobno situacijo usposobljeni. Ob tem velja opozoriti na podobno situacijo –– malo malo 
realiziranih nalog realiziranih nalog –– tudi pri naročnikih, ki financirajo prilagoditve delovnih tudi pri naročnikih, ki financirajo prilagoditve delovnih 
mest (ZPIZ, sklad).mest (ZPIZ, sklad).
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Ocena potreb po analizi delovnega mesta, po Ocena potreb po analizi delovnega mesta, po 
prilagoditvi delovnega mesta in pripravi načrta prilagoditvi delovnega mesta in pripravi načrta 
opreme in sredstev za delo v letih 2006 in 2007opreme in sredstev za delo v letih 2006 in 2007

•• Kvaliteten premik na tem področju lahko pričakujemo samo Kvaliteten premik na tem področju lahko pričakujemo samo 
v primeru, da bi na nacionalnem nivoju v primeru, da bi na nacionalnem nivoju –– v okviru v okviru 
razvojnega centra razvojnega centra –– organizirali posebno strokovno organizirali posebno strokovno 
skupino, sestavljeno iz izbranih strokovnih delavcev, ki bi skupino, sestavljeno iz izbranih strokovnih delavcev, ki bi 
zagotavljali razvoj stroke na tem področju in tudi kvalitetno zagotavljali razvoj stroke na tem področju in tudi kvalitetno 
izvedbo storitev. izvedbo storitev. 

•• izvajalci so pri  uporabnikih  v letu 2007 ugotavljali izvajalci so pri  uporabnikih  v letu 2007 ugotavljali 
pomembno več potreb po izdelavi načrta prilagoditve pomembno več potreb po izdelavi načrta prilagoditve 
opreme in sredstev za delo,  kot pri populaciji v letu 2006. opreme in sredstev za delo,  kot pri populaciji v letu 2006. 

•• Rezultati kažejo na pomemben pozitivni premik pri Rezultati kažejo na pomemben pozitivni premik pri 
izvajalcih  na področju prepoznavanja in ocenjevanja potreb izvajalcih  na področju prepoznavanja in ocenjevanja potreb 
uporabnikov po pripravi načrta prilagoditve  opreme in uporabnikov po pripravi načrta prilagoditve  opreme in 
sredstev za delo.sredstev za delo.
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Ocena stopnje  samostojnost pri usposabljanju in Ocena stopnje  samostojnost pri usposabljanju in 
izobraževanju v letih 2006 in 2007izobraževanju v letih 2006 in 2007

•• Izvajalci ocenjujejo, da je ena od pomembnih Izvajalci ocenjujejo, da je ena od pomembnih –– prevladujočih težav prevladujočih težav 
oziroma ovir pri zaposlovanju invalidov njihova nesamostojnost. oziroma ovir pri zaposlovanju invalidov njihova nesamostojnost. 
Rezultati kažejo, da je le tretjina  (32%) med njimi dovolj Rezultati kažejo, da je le tretjina  (32%) med njimi dovolj 
samostojna v procesu usposabljanja oziroma izobraževanja. Tretjisamostojna v procesu usposabljanja oziroma izobraževanja. Tretjina na 
uporabnikov ima zmerne težave pri samostojnosti, tretjina pa veluporabnikov ima zmerne težave pri samostojnosti, tretjina pa velike ike 
ali popolne težave v samostojnosti v času usposabljanja ali ali popolne težave v samostojnosti v času usposabljanja ali 
izobraževanja. Na tem področju ni razlik v primerjavi s podatki izobraževanja. Na tem področju ni razlik v primerjavi s podatki v letu v letu 
2006.2006.

•• Rezultate bi lahko  interpretirali kot kazalnik pasivne naravnanRezultate bi lahko  interpretirali kot kazalnik pasivne naravnanosti in osti in 
odvisnosti vključene populacije. Problem razvoja samostojnosti  odvisnosti vključene populacije. Problem razvoja samostojnosti  
vsekakor ostaja med temeljnimi nalogami rehabilitacijskega procevsekakor ostaja med temeljnimi nalogami rehabilitacijskega procesa sa 
in bo v naslednjih letih potrebno podrobneje analizirati vplive in bo v naslednjih letih potrebno podrobneje analizirati vplive 
rehabilitacijskega procesa na razvoj samostojnosti (ali večanje rehabilitacijskega procesa na razvoj samostojnosti (ali večanje 
odvisnosti).odvisnosti).
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Ocena stopnje samostojnosti na delovnem Ocena stopnje samostojnosti na delovnem 
mestu po zaposlitvi  v letih 2006 in 2007mestu po zaposlitvi  v letih 2006 in 2007

•• Delež oseb, ki nimajo težav po vključitvi na delovno mesto se jeDelež oseb, ki nimajo težav po vključitvi na delovno mesto se je
povečal iz 10% v letu 2006 na 30% v letu 2007 in da se je delež povečal iz 10% v letu 2006 na 30% v letu 2007 in da se je delež z z 
zadovoljivo samostojnostjo, ki omogoča učinkovito vključevanje vzadovoljivo samostojnostjo, ki omogoča učinkovito vključevanje v
delovno sredino, ki je znašal  v letu 2006  36%, povečal v letu delovno sredino, ki je znašal  v letu 2006  36%, povečal v letu 2007 2007 
na 42%.  na 42%.  

•• Izvajalci so ocenili  uporabnike v letu 2007 kot pomembno  bolj Izvajalci so ocenili  uporabnike v letu 2007 kot pomembno  bolj 
samostojne po zaposlitvi  v primerjavi z letom 2006.    samostojne po zaposlitvi  v primerjavi z letom 2006.    

•• Če stopnjo samostojnosti, ocenjeno v času usposabljanja (32%),  Če stopnjo samostojnosti, ocenjeno v času usposabljanja (32%),  
primerjamo s stopnjo samostojnosti potem, ko so se osebe zaposliprimerjamo s stopnjo samostojnosti potem, ko so se osebe zaposlile le 
(42%), dobimo na eni strani  kazalnik uspešnosti rehabilitacijsk(42%), dobimo na eni strani  kazalnik uspešnosti rehabilitacijskega ega 
procesa, na drugi strani pa kazalnik  potrebe po storitvah procesa, na drugi strani pa kazalnik  potrebe po storitvah 
podpornega zaposlovanja. podpornega zaposlovanja. 

•• Razlika med vhodnimi in izhodnimi podatki je lahko eden od  Razlika med vhodnimi in izhodnimi podatki je lahko eden od  
kazalnikov  učinkovitosti rehabilitacijskega procesa. Samo  podakazalnikov  učinkovitosti rehabilitacijskega procesa. Samo  podatek tek 
o doseženi stopnji samostojnosti ne moremo interpretirati v tem o doseženi stopnji samostojnosti ne moremo interpretirati v tem 
smislu, da rehabilitacijski proces ne vpliva dovolj na povečanjesmislu, da rehabilitacijski proces ne vpliva dovolj na povečanje
samostojnosti, če so izhodni podatki nizki. samostojnosti, če so izhodni podatki nizki. 



Mag. Janez Vidmar, Inštitut za rehabilitacijoMag. Janez Vidmar, Inštitut za rehabilitacijo

POVZETKI IN ZAKLJUČKIPOVZETKI IN ZAKLJUČKI

•• ŠŠtevilo vključenih oseb v evalvacijo v letu 2007 se je  povečalo tevilo vključenih oseb v evalvacijo v letu 2007 se je  povečalo za za 
25% v primerjavi z letom 2006. Pomembno se je povečala 25% v primerjavi z letom 2006. Pomembno se je povečala 
stopnja in obseg potreb po zaposlitveni rehabilitaciji.stopnja in obseg potreb po zaposlitveni rehabilitaciji.

•• Posredno lahko sklepamo, da so bili izvajalci v letu 2007 Posredno lahko sklepamo, da so bili izvajalci v letu 2007 
postavljeni pred zahtevnejše naloge v primerjavi z letom 2006 postavljeni pred zahtevnejše naloge v primerjavi z letom 2006 
tako po obsegu kot tudi kvaliteti in da je mogoče na osnovi tako po obsegu kot tudi kvaliteti in da je mogoče na osnovi 
dobljenih rezultatov sklepati na dvigovanje kvalitete izvajalcevdobljenih rezultatov sklepati na dvigovanje kvalitete izvajalcev..

•• Ocena meril za določanje vrste, obsega in trajanja ter Ocena meril za določanje vrste, obsega in trajanja ter 
načina izvedbe zaposlitvene rehabilitacije:načina izvedbe zaposlitvene rehabilitacije:

•• Merila so sestavni del sprejetih podzakonskih aktov ZZRZI. V letMerila so sestavni del sprejetih podzakonskih aktov ZZRZI. V letu u 
2006 so se prvič uporabila v praksi. Izvajalcem 2006 so se prvič uporabila v praksi. Izvajalcem –– članom članom 
strokovnih timov in članom rehabilitacijskih komisij na ZRSZ so strokovnih timov in članom rehabilitacijskih komisij na ZRSZ so 
bila posredovana na uvodnih seminarjih. Merila zajemajo bila posredovana na uvodnih seminarjih. Merila zajemajo 
ocenjevanje izbranih kazalnikov na 5 ocenjevanje izbranih kazalnikov na 5 –– stopenjski lestvici, v stopenjski lestvici, v 
razponu od odsotnosti težav do popolne težave, ocenjevanje je razponu od odsotnosti težav do popolne težave, ocenjevanje je 
usklajeno z ICF. usklajeno z ICF. 
Ocenimo lahko, da merila omogočajo dovolj diferenciranoOcenimo lahko, da merila omogočajo dovolj diferencirano

ocenjevanje vrste in   stopnje težav.ocenjevanje vrste in   stopnje težav.
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POVZETKI IN ZAKLJUČKIPOVZETKI IN ZAKLJUČKI

Kazalniki sledijo usmeritvam ICF in zajemajo Kazalniki sledijo usmeritvam ICF in zajemajo 
najpomembnejše nemedicinske kazalnike, ki najpomembnejše nemedicinske kazalnike, ki 
odločilno vplivajo na možnost oseb, da pridobijo odločilno vplivajo na možnost oseb, da pridobijo 
delo, ohranijo zaposlitev in napredujejo na delo, ohranijo zaposlitev in napredujejo na 
poklicnem področju.       poklicnem področju.       

Ocenjujemo, da merila omogočajo:Ocenjujemo, da merila omogočajo:
•• Oceno vrste in stopnje invalidnostiOceno vrste in stopnje invalidnosti
•• Izhodišče za pripravo individualnega Izhodišče za pripravo individualnega 

rehabilitacijskega načrtarehabilitacijskega načrta
•• Spremljanje rehabilitacijskega načrtaSpremljanje rehabilitacijskega načrta
•• Izdelavo zaključnega poročila o izvedeni Izdelavo zaključnega poročila o izvedeni 

zaposlitveni rehabilitaciji zaposlitveni rehabilitaciji 
•• Oblikovanje predloga izhodov iz zaposlitvene Oblikovanje predloga izhodov iz zaposlitvene 

rehabilitacijerehabilitacije
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POVZETKI IN ZAKLJUČKIPOVZETKI IN ZAKLJUČKI

Na osnovi vmesnih poročanj izvajalcev in ponovne Na osnovi vmesnih poročanj izvajalcev in ponovne 
analize meril lahko ugotovimo:analize meril lahko ugotovimo:

•• Merila zajemajo obsežno skupino kazalnikov, ki so Merila zajemajo obsežno skupino kazalnikov, ki so 
izbrani tako, da omogočajo oceno potreb po izbrani tako, da omogočajo oceno potreb po 
posameznih storitvah zaposlitvene rehabilitacije, posameznih storitvah zaposlitvene rehabilitacije, 
kot so opredeljeni v Zakonu o zaposlitveni kot so opredeljeni v Zakonu o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

•• Merila niso dovolj jasno in enoznačno definirana, Merila niso dovolj jasno in enoznačno definirana, 
med seboj se delno prekrivajo v ocenjevalnih med seboj se delno prekrivajo v ocenjevalnih 
področjih, zato priporočamo spremembo in področjih, zato priporočamo spremembo in 
dopolnitev meril, s katerimi bi odpravili to dopolnitev meril, s katerimi bi odpravili to 
pomanjkljivost in dosegli boljšo preglednost in pomanjkljivost in dosegli boljšo preglednost in 
jasno definiranost kazalnikov.jasno definiranost kazalnikov.
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Povzetki in zaključkiPovzetki in zaključki

V  letu 2007 so se  pomembno povečale   V  letu 2007 so se  pomembno povečale   
rehabilitacijske potrebe:rehabilitacijske potrebe:

•• Pomembno se je zmanjšal delež uporabnikov, Pomembno se je zmanjšal delež uporabnikov, 
motiviranih za vključitev v rehabilitacijo (iz 46% na motiviranih za vključitev v rehabilitacijo (iz 46% na 
29%)29%)

•• Pomembno nižji je delež uporabnikov z ustreznim Pomembno nižji je delež uporabnikov z ustreznim 
znanjem (znižanje iz 46% na 33%)znanjem (znižanje iz 46% na 33%)

•• Delež uporabnikov z ustreznimi delovnimi izkušnjami Delež uporabnikov z ustreznimi delovnimi izkušnjami 
se je znižal od 42% v letu 2006 na 25% v letu 2007se je znižal od 42% v letu 2006 na 25% v letu 2007

•• Delež uporabnikov z ustreznimi spretnostmi in znanji Delež uporabnikov z ustreznimi spretnostmi in znanji 
se je zmanjšal iz 46% na 25%se je zmanjšal iz 46% na 25%



Mag. Janez Vidmar, Inštitut za rehabilitacijoMag. Janez Vidmar, Inštitut za rehabilitacijo

V  letu 2007 so se  pomembno povečale   V  letu 2007 so se  pomembno povečale   
rehabilitacijske potrebe:rehabilitacijske potrebe:

•• Pomembno se je povečal delež oseb z omejitvami, v letu Pomembno se je povečal delež oseb z omejitvami, v letu 
2006 so izvajalci podali oceno, da je brez omejitev 34% 2006 so izvajalci podali oceno, da je brez omejitev 34% 
uporabnikov, v letu 2007 pa le še 13%uporabnikov, v letu 2007 pa le še 13%

•• Prav tako se je pomembno zmanjšal delež  oseb, ki Prav tako se je pomembno zmanjšal delež  oseb, ki 
dosegajo pričakovano učinkovitost in sicer iz 22% v letu dosegajo pričakovano učinkovitost in sicer iz 22% v letu 
2006 na 11% v letu 20072006 na 11% v letu 2007

•• Delež oseb, ki nimajo težav pri sprejemanju invalidnosti Delež oseb, ki nimajo težav pri sprejemanju invalidnosti 
se je zmanjšal iz 47% v letu 2006 na 28% v letu 2007se je zmanjšal iz 47% v letu 2006 na 28% v letu 2007

•• Prav tako se je pomembno zmanjšal delež  oseb, ki Prav tako se je pomembno zmanjšal delež  oseb, ki 
dosegajo pričakovano učinkovitost in sicer iz 22% v letu dosegajo pričakovano učinkovitost in sicer iz 22% v letu 
2006 na 11% v letu 20072006 na 11% v letu 2007
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V  letu 2007 so se  pomembno povečale   V  letu 2007 so se  pomembno povečale   
rehabilitacijske potrebe:rehabilitacijske potrebe:

•• Delež oseb, ki nimajo težav pri sprejemanju invalidnosti Delež oseb, ki nimajo težav pri sprejemanju invalidnosti 
se je zmanjšal iz 47% v letu 2006 na 28% v letu 2007se je zmanjšal iz 47% v letu 2006 na 28% v letu 2007

•• Delež oseb z ustreznim izborom poklicnih ciljev se je Delež oseb z ustreznim izborom poklicnih ciljev se je 
zmanjšal iz 35% na 23%zmanjšal iz 35% na 23%

•• Delež oseb z ustreznimi spretnostmi in veščinami se je Delež oseb z ustreznimi spretnostmi in veščinami se je 
zmanjšal iz 39% na 23%zmanjšal iz 39% na 23%

•• Delež oseb z ustrezno socialno mrežo in oporo se je Delež oseb z ustrezno socialno mrežo in oporo se je 
zmanjšal iz 57% na 34%zmanjšal iz 57% na 34%

•• Delež oseb, ki so samostojni pri iskanju dela in zaposlitve Delež oseb, ki so samostojni pri iskanju dela in zaposlitve 
se je zmanjšal iz 19% na 7%se je zmanjšal iz 19% na 7%

•• Delež gibalno in komunikacijsko oviranih se je povečal iz Delež gibalno in komunikacijsko oviranih se je povečal iz 
44% na 55% v letu 200744% na 55% v letu 2007
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Izbrani kazalci, na osnovi katerih lahko posredno Izbrani kazalci, na osnovi katerih lahko posredno 
sklepamo na izboljšanje strokovnega pristopa so se sklepamo na izboljšanje strokovnega pristopa so se 
v letu 2007 pomembno spremeniliv letu 2007 pomembno spremenili

•• Delež oseb pri katerih se je prepoznala potreba po Delež oseb pri katerih se je prepoznala potreba po 
analizi delovnega mesta  se je povečal od 25% v letu analizi delovnega mesta  se je povečal od 25% v letu 
2006 na 44% v letu 20072006 na 44% v letu 2007

•• Delež oseb za katere se ugotavlja potreba po iz Delež oseb za katere se ugotavlja potreba po iz 
prilagoditvi delovnega mesta se je povečal iz 16% v prilagoditvi delovnega mesta se je povečal iz 16% v 
letu 2006 na 35% v letu 2007letu 2006 na 35% v letu 2007

•• Delež oseb za katere se ugotavlja potreba po izdelavi Delež oseb za katere se ugotavlja potreba po izdelavi 
načrta opreme in sredstev za delo se je povečal iz 14% načrta opreme in sredstev za delo se je povečal iz 14% 
v letu 2006 na 26% v letu 2007v letu 2006 na 26% v letu 2007

•• Povečal se je delež oseb z zadovoljivo samostojnostjo Povečal se je delež oseb z zadovoljivo samostojnostjo 
na delovnem mestu po zaposlitvi iz 36% v letu 2006 na delovnem mestu po zaposlitvi iz 36% v letu 2006 
na 42% v letu 2007na 42% v letu 2007
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Ocene med posameznimi izvajalci se pomembno Ocene med posameznimi izvajalci se pomembno 
razlikujejo na posameznih postavkah na vseh razlikujejo na posameznih postavkah na vseh 
področjih ocenjevanjapodročjih ocenjevanja. . 

•• Predpostavljamo lahko, da razlike niso v celoti rezultat Predpostavljamo lahko, da razlike niso v celoti rezultat 
razlik v obravnavani populaciji, ampak jih lahko razlik v obravnavani populaciji, ampak jih lahko 
interpretiramo tudi kot kazalce razlik v ocenjevanju in interpretiramo tudi kot kazalce razlik v ocenjevanju in 
sicer: sicer: 

•• da izstopata izvajalca: Center Kontura in ZIP Center  s da izstopata izvajalca: Center Kontura in ZIP Center  s 
pomembno nižjimi ocenami stopenj ovir oziroma težav pomembno nižjimi ocenami stopenj ovir oziroma težav 
pri ocenjevanih osebah in to  pri večini ocenjevanih pri ocenjevanih osebah in to  pri večini ocenjevanih 
področij = trend k bolj pozitivnemu ocenjevanjupodročij = trend k bolj pozitivnemu ocenjevanju

•• pomembno višje ocene stopenj ovir oziroma težav pa pomembno višje ocene stopenj ovir oziroma težav pa 
so pogosto posredovali izvajalci: Ruj, VITIS in  CRI so pogosto posredovali izvajalci: Ruj, VITIS in  CRI 
Celje = trend k bolj negativnemu ocenjevanjuCelje = trend k bolj negativnemu ocenjevanju

•• med izvajalce, ki izstopajo tako po . pomembno višjih med izvajalce, ki izstopajo tako po . pomembno višjih 
kot tudi pomembno nižjih ocenah od povprečja pa bi kot tudi pomembno nižjih ocenah od povprečja pa bi 
lahko navedli: Jelšo in lahko navedli: Jelšo in RacioRacio. = trend k dajanju bolj . = trend k dajanju bolj 
skrajnih ocen skrajnih ocen 
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Posredovane ocene izvajalcev kažejo, da izvajalci Posredovane ocene izvajalcev kažejo, da izvajalci 
ocenjujejo kot prevladujoče ovire in težave pri ocenjujejo kot prevladujoče ovire in težave pri 
vključenih osebah na naslednjih področjih:vključenih osebah na naslednjih področjih:

•• učinkovitost pri doseganju delovnih rezultatovučinkovitost pri doseganju delovnih rezultatov
•• zmogljivost  za delozmogljivost  za delo
•• samostojnost pri usposabljanju, iskanju zaposlitve in samostojnost pri usposabljanju, iskanju zaposlitve in 

po zaposlitvipo zaposlitvi
•• izbor poklicnih ciljevizbor poklicnih ciljev
•• stopnja socialnih spretnosti in veščinstopnja socialnih spretnosti in veščin
•• podpora v socialni mrežipodpora v socialni mreži
•• sprejemanje lastne invalidnostsprejemanje lastne invalidnost
•• motiviranost za zaposlitveno rehabilitacijomotiviranost za zaposlitveno rehabilitacijo
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Največji delež težav so izvajalci ocenili na Največji delež težav so izvajalci ocenili na 
naslednjih področjihnaslednjih področjih

•• nesamostojnost pri iskanju zaposlitve nesamostojnost pri iskanju zaposlitve 
(93%)(93%)

•• nizka učinkovitost pri doseganju delovnih nizka učinkovitost pri doseganju delovnih 
rezultatov (89%)rezultatov (89%)

•• visok delež omejitev za delo (87%)visok delež omejitev za delo (87%)
•• neustrezno izbrani poklicni cilji (71%)neustrezno izbrani poklicni cilji (71%)
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Področje analize delovnega mesta, prilagoditev Področje analize delovnega mesta, prilagoditev 
delovnega mesta in  priprave  načrta opreme:delovnega mesta in  priprave  načrta opreme:

Dobljeni rezultati kažejo na sorazmerno malo število Dobljeni rezultati kažejo na sorazmerno malo število 
ugotovljenih potreb po teh storitvah in še manjše ugotovljenih potreb po teh storitvah in še manjše 
število njihovih izvedb. število njihovih izvedb. 

Ob tem velja opozoriti na še bolj izstopajočo  situacijo Ob tem velja opozoriti na še bolj izstopajočo  situacijo ––
malo realiziranih nalog malo realiziranih nalog –– tudi pri naročnikih, ki tudi pri naročnikih, ki 
financirajo prilagoditve delovnih mest (ZPIZ, sklad). financirajo prilagoditve delovnih mest (ZPIZ, sklad). 

Kvaliteten premik na tem področju lahko pričakujemo samo Kvaliteten premik na tem področju lahko pričakujemo samo 
v primeru, da bi na nacionalnem nivoju v primeru, da bi na nacionalnem nivoju –– v okviru v okviru 
razvojnega centra razvojnega centra –– organizirali posebno strokovno organizirali posebno strokovno 
skupino, sestavljeno iz izbranih strokovnih delavcev, ki skupino, sestavljeno iz izbranih strokovnih delavcev, ki 
bi zagotavljali razvoj stroke na tem področju in tudi bi zagotavljali razvoj stroke na tem področju in tudi 
kvalitetno izvedbo storitev.kvalitetno izvedbo storitev.
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Temeljne naloge za naslednja letaTemeljne naloge za naslednja leta

•• spremembe, dopolnitve meril in oblikovanje jasno spremembe, dopolnitve meril in oblikovanje jasno 
definiranih področijdefiniranih področij

•• usposabljanje in umerjanje izvajalcev zaposlitvene usposabljanje in umerjanje izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije (poenotenje ocenjevanja)rehabilitacije (poenotenje ocenjevanja)

•• usposabljanje za timsko delousposabljanje za timsko delo
•• oblikovanje individualnega rehabilitacijskega načrta oblikovanje individualnega rehabilitacijskega načrta 

(opredelitev in razdelava rehabilitacijskih ciljev, (opredelitev in razdelava rehabilitacijskih ciljev, 
opredelitev opredelitev instrumentarijainstrumentarija za spremljanje in za spremljanje in 
evalviranjeevalviranje učinkov, prenos primerov dobre prakse)učinkov, prenos primerov dobre prakse)

•• Oblikovanje celotnega modela sistemske evalvacijeOblikovanje celotnega modela sistemske evalvacije
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Temeljne naloge za naslednja letaTemeljne naloge za naslednja leta

•• oblikovati programe v skladu z rehabilitacijskimi oblikovati programe v skladu z rehabilitacijskimi 
potrebami, oblikovati potrebami, oblikovati instrumentarijinstrumentarij za za preverjanjenpreverjanjen
učinkov na področju izboljšanja delovne učinkovitosti, učinkov na področju izboljšanja delovne učinkovitosti, 
razvoja samostojnosti in odgovornosti, pridobivanja razvoja samostojnosti in odgovornosti, pridobivanja 
ustreznih znanj in delovnih veščin, razvoj programov za ustreznih znanj in delovnih veščin, razvoj programov za 
specifične skupinespecifične skupine

•• področje psihosocialne rehabilitacije: metode dela, področje psihosocialne rehabilitacije: metode dela, 
vsebine in pristopi in preverjanje rezultatov oziroma vsebine in pristopi in preverjanje rezultatov oziroma 
učinkov na kvaliteto življenja in spoprijemanja z učinkov na kvaliteto življenja in spoprijemanja z 
aktualnimi problemi (izstopa področje izbora poklicnih aktualnimi problemi (izstopa področje izbora poklicnih 
ciljev, socialnih veščin, sprejemanje lastne ciljev, socialnih veščin, sprejemanje lastne oviranostioviranosti, , 
vzpodbujanje vzpodbujanje aktrivneaktrivne vloge in sprejemanje vloge in sprejemanje 
odgovornosti)odgovornosti)
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Temeljne naloge za naslednja letaTemeljne naloge za naslednja leta

•• posebej aktualno izstopa področje priprave in posebej aktualno izstopa področje priprave in 
umeščanja na delovno mesto (sodelovanje z umeščanja na delovno mesto (sodelovanje z 
delodajalci, prilagoditve delovnega mesta in delodajalci, prilagoditve delovnega mesta in 
delovnega okolja)delovnega okolja)

•• poleg tematskih seminarjev bi bilo smotrno poleg tematskih seminarjev bi bilo smotrno 
omogočiti pogoje za izmenjavo izkušenj in omogočiti pogoje za izmenjavo izkušenj in 
prenos primerov dobre prakse (npr. po modelu prenos primerov dobre prakse (npr. po modelu 
študijskih ali študijskih ali intervizijskihintervizijskih skupin)skupin)
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Evalvacija: možnost soočenja dejstev Evalvacija: možnost soočenja dejstev 
in mnenjin mnenj

PA POGLEJMO DEJSTVA IN MNENJAPA POGLEJMO DEJSTVA IN MNENJA

DEJSTVO: Irci so čista rasaDEJSTVO: Irci so čista rasa
MNENJE: Jest sem pa vidu MNENJE: Jest sem pa vidu engaenga tok tok 
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