
 
 
 
 
 
 

  
 

EVALVACIJA DELOVANJA ZAPOSLITVENIH 
CENTROV V LETU 2007 

 
 
 

 
 
 
ZAKLJUCKI IN PREDLOGI 
 
Zakljucki 
 
1. Ustanavljanje zaposlitvenih centrov se je v letu 2007 nadaljevalo, tako, da lahko v 

naslednjih letih pricakujemo oblikovanje zadovoljive mreže zaposlitvenih možnosti 
zašcitnega zaposlovanja v celotni Sloveniji. Trenutno je še vedno bistveno vec 
ustanoviteljev v severovzhodnem delu Slovenije.  

2. Tudi za leto 2007 lahko ocenimo, da so bili izvajalci dejavnosti zaposlitvenih centrov 
»informacijsko zaprti«, da niso sami ali na pobudo Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve organizirali skupnih srecanj, da ni bila izvedena skupna razprava na 
izdelano evalvacijo za leto 2006, in da tudi niso bile organizirane in izvedene posebne 
oblike usposabljanj za delo na podrocju delovanja zaposlitvenih centrov.  

3. Pravico do zašcitne zaposlitve je v Sloveniji po novem zakonu pridobila zelo 
heterogena populacija, zato lahko zakljucimo, da so razlogi za doseganje znižanih 
delovnih rezultatov zelo razlicni in praviloma kompleksni. V podskupinah imamo osebe 
s primarno znižanimi potenciali kot tudi osebe z naknadnim upadom funkcijskih 
zmožnosti.  

4. Osebe z razvojno pogojenimi nižjimi potenciali sprejemajo programe zašcitne 
zaposlitve bistveno bolj pozitivno kot osebe s kasnejšim upadom doseganja delovnih 
rezultatov. Potrebno pa je poudariti, da v obeh skupinah vec kot dve tretjini sprejema 
zaposlitev v zaposlitvenem centru kot kvalitetno rešitev njihovega zaposlitvenega 
problema. 

5. Delo, ki ga opravljajo, vecina ocenjuje kot ustrezno, prav tako jih vecina meni, da so za 
delo ustrezno usposobljeni. 

6. Vecina invalidov ne izraža potreb po pridobivanju dodatnih znanj, še najvec jih izraža 
željo po zdravstvenih predavanjih in usposabljanju iz racunalništva, manjši del (dobra 
tretjina) pa iz svojega podrocja dela. Zainteresirani pa so za druženje in ekskurzije. 

7. Vecina jih ne navaja potrebe po psihosocialni pomoci, ce potrebujejo nasvete, se 
obrnejo na sodelavce in vodje – mentorje. Ce si že želijo psihosocialno pomoc, 
potem si jo želijo v individualni obliki. Drugacne odgovore so posredovali le invalidi 
z duševno boleznijo in del mladih z motnjo v duševnem razvoju. 



8. Mentorji – vodje programov so za veliko vecino zaposlenih zaupanja vredne osebe, 
nanje se kot prve obracajo v vseh težavah, povezanih z delom, odnosi s sodelavci, pa 
tudi problemi osebne narave (potrebe po svetovanju). Zato lahko mentorje ocenimo 
kot kljucne osebe v zaposlitvenem centru, tako na delovnem kot tudi 
rehabilitacijskem podrocju. 

 
 
Predlogi 
 
V uvodnem delu želimo opozoriti, da so predlogi v veliki meri identicni s predlogi, ki smo jih 
posredovali že v evalvaciji, ki je bila izvedena v letu 2007, ki pa v vecji meri niso bili 
realizirani, vendar ocenjujemo, da so še vedno aktualni. 

1. Ustanavljanje zaposlitvenih centrov je zahtevna naloga tako z vidika zagotavljanja 
zašcitenih delovnih mest, zagotavljanja zacetnih zagonskih sredstev kot tudi z 
organizacijskih in rehabilitacijskih vidikov. Ustanavljanje ne sledi v celoti potrebam in to 
tako po obsegu zašcitenih delovnih mest, še bolj pa je problem izrazit glede na 
pokritost potreb pa celotni Sloveniji. Stanje se je v letu 2007 nekoliko izboljšalo glede 
prostorske porazdelitve.  

2. Zaposlitveni centri delujejo v pomembno bolj zahtevnih (strokovnih, organizacijskih in 
financnih) pogojih kot invalidska podjetja in druge oblike socialne ekonomije, zato ni 
mogoce postavljati enakih kriterijev za pravico do sistemskih virov. To še posebej velja 
za uveljavljanje uredb v okviru Evropske unije, saj se v njih definira zašcitna zaposlitev 
v primeru, ko se zaposluje najmanj 50 % invalidnih oseb, kar je bistveno bolj ugodno 
od opredelitev zaposlitvenih centrov v naši zakonodaji. Zato predlagamo, da se pri 
dolocanju sistemskih virov za zaposlitvene centre ne upošteva enotnih dolocil v okviru 
Evropske unije, ampak se ohranijo dosedanja merila.  

3. Ce želimo pokriti potrebe in vzpodbuditi ustanavljanje zaposlitvenih centrov, bo nujno 
potrebno v okviru razpisov (npr. Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov) 
zagotoviti posebna, namenska sredstva za podrocje razvoja zaposlitvenih centrov.  

4. Pojavljajo se pobude za spremembo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov, in sicer tako, da bo zakonsko omogoceno izvajanje zašcitenih 
zaposlitev tudi v obicajnih delovnih okoljih. Pobude so vezane predvsem na aktualno 
situacijo, ko ni dovolj zašcitenih delovnih mest glede na potrebe. Predlagamo, da se z 
nacrtovano spremembo zakona ohrani sedanje pogoje za ustanavljanje zaposlitvenih 
centrov in razširi možnost izvajanja zašcitne zaposlitve tudi v invalidskih podjetjih 
in realni delovni sredini. Ob tem pa je potrebno oblikovati pogoje, ki bodo zagotavljali 
ustrezno strokovno pomoc osebam, zaposlenim v zašcitni zaposlitvi. 

5. Ceprav je v Pravilniku o zaposlitvenih centrih predvidena zakonska možnost, da 
zaposlitveni center lahko zagotovi invalidu zašciteno delovno mesto tudi na njegovem 
domu v skladu s predpisi o delovnih razmerjih Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov zaposlitveni centri te možnosti še ne koristijo. 

V prihodnosti kaže preizkusiti tudi možnost dela na domu.  

6. Vsekakor bi kazalo, že brez spreminjanja zakona, pilotsko preizkusiti možnost, da se 
program zašcitene zaposlitve izvaja pri delodajalcu (v razlicnih delovnih okoljih), vodijo 
pa ga strokovni delavci zaposlitvenega centra, kjer bi bila oseba tudi zaposlena. 

7. Z vidika vodenja in organiziranja dela ter tudi možne zlorabe priložnosti bi bilo 
korektno, da se limit števila zaposlenih invalidov za pridobitev statusa zaposlitvenega 
centra postopoma (npr. v treh letih) dvigne z dosedanjih 5 zaposlenih invalidov na 
najmanj 10 in da se enaka zahteva oblikuje tudi za sedanje zaposlitvene centre z 
minimalnim številom zaposlenih invalidov.  



8. Placa direktorja zaposlitvenega centra bi morala biti odvisna od števila zaposlenih 
invalidov in tudi od poslovne ucinkovitosti. Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve naj bi sprejelo ustrezen pravilnik enotnega dolocanja place direktorjev 
zaposlitvenih centrov. S tem želimo že vnaprej prepreciti možnost, da bi imeli v 
zaposlitvenem centru zaposlene invalide z najnižjimi placami v Sloveniji in 
nesorazmerno visokimi placami direktorjev. Ocenjujemo, da je glede na sorazmerno 
visok delež sistemskih virov (60 %) to pravica in naloga Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve. 

9. Glede na razmerje vloženih financnih sredstev v poslovanje zaposlitvenih centrov, bi 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Sklad RS za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov morala imeti v svetih zaposlitvenih centrov obvezno svoje 
predstavnike, ki bodo zastopali javni interes in spremljali izvajanje poslanstva 
zaposlitvenih centrov. 

10. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj bi zaposlitvenim centrom povecalo 
sredstva za upravljanje zaposlitvenih centrov tako, da bi priznalo za upravljanje 
zaposlitvenemu centru, ki zaposluje do 10 invalidov sredstva v višini kot do sedaj 
(enega delavca s VII. stopnjo izobrazbe, pri cemer se upošteva primerljiva placa v 
javnem sektorju), zaposlitvenemu centru, ki zaposluje vec kot 10 invalidov, pa se za 
vsakega dodatno zaposlenega invalida prizna po 10 % stroška za upravljanje. Na ta 
nacin bi se pogoji za delovanje zaposlitvenih centrov v vecji meri izravnali. 

11. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mora spremljati in vzpodbujati razvoj 
mreže zaposlitvenih centrov na celotnem obmocju Slovenije. 

12. Ko bo vzpostavljena zadovoljiva mreža zaposlitvenih centrov v Sloveniji in druge 
možnosti zašcitnega zaposlovanja, pa naj postavi zaposlitvenim centrom (in ostalim 
izvajalcem zašcitnega zaposlovanja) zahtevo, da oddaljenost od zaposlitvenega centra 
ne sme predstavljati ovire za zaposlitev oziroma osnove za diskriminirano zaposlovanje 
invalidov v zaposlitvenih centrih. 

13. Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov za invalide, ki se zaposlujejo v 
zaposlitvenih centrih, naj izvedejo strokovni timi, ki niso lastniško, organizacijsko ali 
ustanoviteljsko povezani. 

14. Predlagamo tudi organizacijo združenja zaposlitvenih centrov ali poslovne skupnosti, ki 
bi skrbelo za razvoj zaposlitvenih centrov, za usposabljanje menedžmenta 
zaposlitvenih centrov in za uveljavljanje primerov dobre prakse, ki se je v teh letih že 
razvila in uveljavila. 

15. V okviru razvoja programov usposabljanja na podrocju zaposlitvene rehabilitacije in 
zaposlovanja invalidov je nujno potrebno pripraviti tudi program usposabljanja 
obstojecega in prihodnjega menedžmenta in potencialnih poslovnih in strokovnih 
menedžerjev ter strokovnih delavcev v zaposlitvenih centrih. 

16. Za ustanavljanje novih zaposlitvenih centrov in za posodabljanje tehnologije, bi morali 
zagotoviti sistemski vir za investiranje, s cimer bi omogocili zanesljivost obstoja in 
zagotovili osnovne pogoje za ustanavljanje novih zaposlitvenih centrov. 

17. Mentorjem, kot kljucnim osebam v zaposlitvenih centrih, je potrebno, na nacionalnem 
nivoju, zagotoviti, programe usposabljanja tako s podrocja organizacije dela in 
prilagoditev v delovnem okolju kot tudi s psihosocialnega podrocja. 

18. Sistematicno spremljanje delovanja zaposlitvenih centrov in zagotovitev pomoci na 
nacionalni ravni pri prilagajanju dela in delovnega okolja potencialom zaposlenih 
invalidov.  

19. Zagotoviti prenos primerov dobre prakse med zaposlitvenimi centri in vzpodbujati 
razvojne naloge na tem podrocju. 



20. Sistematicno primerjalno spremljati osnovna in vsa dodatna izplacila zaposlenim 
invalidom in ostalim zaposlenim v zaposlitvenem centru.  

21. Zagotoviti primerjalno enoten sistem spremljanja doseganja delovne ucinkovitosti v 
zaposlitvenih centrih, kot osnovo za potencialna nagrajevanja uspešnosti in kot osnovo 
za omogocanje prehodnosti med programskimi oblikami (prehod v podporno zaposlitev 
ali v socialno vkljucenost oziroma invalidsko podjetje). 

22. V povezavi z nevladnimi organizacijami in Centri za socialno delo bo potrebno 
postopno razvijati možnosti bivalnih enot tudi za del populacije, vkljucene v 
zaposlitvene centre. 

23. Ob spremembi zakona bo potrebno ustrezno dopolniti 43. clena Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov s tem, da bi dosedanjo deklarativno obveznost 
obcin spremenili v bolj obvezujoco obliko. Vecina zaposlitvenih centrov lokalno 
skupnost vidi kot pomemben faktor pri razvoju in delovanju zaposlitvenih centrov  

Pri tem je zlasti potrebno poudariti, da bi pomoc lokalne skupnosti pri zagotavljanju 
prostorskih možnosti za delovanje zaposlitvenih centrov, ter zlasti za oddajanje javna 
narocila za svoje potrebe po postopku pridržanih narocil po trenutno veljavnem Zakonu 
o javnih narocilih  bila zelo dobrodošla. Enako velja za oddajanje del zaposlitvenim 
centrom na podlagi pogodb o nadomestni kvoti. 

24. Vecina zaposlitvenih centrov izvaja tudi nadomestno kvoto, pri cemer pogrešajo 
izvajanje le-te v vecjem obsegu za lokalno skupnost, saj ravno tam vidijo veliko 
poslovnih možnosti za v zaposlitvenih centrih zaposlene invalide. 

25. Zaradi tega je potrebno mehanizem nadomestnega izpolnjevanja kvot ohraniti, saj je 
zelo pomemben za delovanje zaposlitvenih centrov. 

Zaradi dolocil Zakona o delovnih razmerjih, ki casovno in drugace omejuje »posojanje« 
delavcev drugemu pravnemu subjektu imajo zaposlitveni centri težave, saj bi nekateri 
lahko pridobili dalj casa trajajoce in stabilno delo v prostorih drugega podjetja (npr. 
pakiranje izdelkov na lokaciji drugega podjetja, ker prenos izdelkov v prostore 
zaposlitvenega centra zaradi kolicine in zakljucenega proizvodnega procesa ni mogoc). 

Mogoce bi kazalo razmisliti o predlogu za spremembo tega zakonskega dolocila v 
delovni zakonodaji. 

26. Zaposlitveni centri zaposlujejo tudi delavce iz bolj oddaljenih krajev od sedeža 
zaposlitvenega centra, kar preprecuje diskriminacijo pri sprejemanju v delovno 
razmerje. Vkljucevanje delavcev iz bolj oddaljenih krajev od sedeža zaposlitvenega 
centra bi bilo vec, ce bi imeli za to ustrezen dodatni vir. 

27. Prisotni so bili tudi predlogi, da bi se v zaposlitvenih centrih morala dopušcati tudi 
možnost zaposlovanja manjšega števila invalidov z višjo delovno storilnostjo ter tudi 
kakega zdravega delavca, kar bi povecalo uspešnost zaposlitvenih centrov in 
omogocilo zaokrožitev delovnega procesa, kar sedaj vcasih ni možno.  

28. V zaposlitvenih centrih, ki zaposlujejo starejše delavce, lahko poseben problem 
predstavlja odpravnina ob upokojitvi, saj za to ni posebnega razpoložljivega vira o 
cemer bi bilo potrebno v bodoce razmišljati. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

EVALVACIJA 
IZVAJANJA PROGRAMOV SOCIALNE 

VKLJUCENOSTI V LETU 2007 
 
 
 
 

 
Skupne ocene 
 
 
1. V letu 2007 je bilo v Sloveniji v programih socialne vkljucenosti povprecno 137 uporabnikov, kar 

je 22% vec kot v letu 2006, z delom sta pricela dva nova izvajalca.  
2. Z izvajalci je primerjalno najboljše pokrita severovzhodna Slovenija (Štajerska, Prekmurje in 

Koroška) ter Zasavje. Delno je pokrito podrocje Osrednje Slovenije in Gorenjske. 
3. Izvajalci imajo organiziran program kot samostojno dejavnost v okviru invalidskega podjetja, 

varstveno delovnih centrov, zaposlitvenih centrov in društev. Ocenjujemo, da so vse navedene 
organizacijske oblike ustrezne in imajo svoje prednosti. Vecje, programske, težave so se 
pokazale, samo v primeru, ko je program organiziran kot samostojna dejavnost v okviru 
društva. 

4. Velikih razlik med izvajalci pri izvajanju programa glede na razlicno osnovno dejavnosti nismo 
ugotavljali, izstopa pa pomembno vecja ponudba dodatnih programov pri izvajalcih v varstveno 
delovnih centrih in praviloma boljše razvita mreža delodajalcev in delovnih programov pri 
invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih. 

5. Na podrocju razvoja delovnih programov v letu 2007 ne ugotavljamo bistvenih sprememb, 
izvajalci, podobno kot v letu 2006, poleg lastnih programov, v pretežni meri izvajajo dodelavne 
naloge v povezavi z delodajalci v lokalnem okolju, vecina ima vzpostavljeno mrežo z vec 
razlicnimi partnerji, tako zagotavljajo vecjo stabilnost in tudi raznolikost dela. Pri tem navajajo 
kot oviro težave v upoštevanju rokov, omejen izbor ustreznih programov, dosežena sorazmerno 
nizka cena storitev. Dodatno kot oviro navajajo tudi dejstvo, da se omenjeno sodelovanje z 
delodajalci ne upošteva pri uveljavljanju predpisane kvote. 

6. Vecina izvajalcev sistematicno spremlja doseženo delovno ucinkovitost uporabnikov, vecina 
uporabnikov pri tem aktivno sodeluje in so seznanjeni z doseženimi rezultati. Težave imajo 
predvsem izvajalci, ki nimajo ustreznih programov, ki bi jim omogocali realno oceno 
ucinkovitosti. To predstavlja težavo predvsem pri uporabnikih z mejnimi rezultati, kjer se 
predvideva možnost ponovne ocene in zaposlitve v zaposlitvenem centru (problem realne ocene 
možnosti napredovanja). 

7. Rezultati izvedenih usmerjenih intervjujev z uporabniki kažejo, da je velik del uporabnikov 
sprejel svoj status kot realno oceno lastnih zmogljivosti, delež uporabnikov, ki vidijo svojo 
perspektivo v zaposlitvi pa tudi v letu 2007 ni zanemarljiv in jim bo potrebno posvetiti dodatno 
pozornost. Podatki kažejo, da bo 5 uporabnikov zajetih v anketo, vkljucenih v proces ponovne 
ocene zaposljivosti.  

8. Velik del uporabnikov ni zadovoljenih z višino denarne nagrade, ki jo prejemajo. Ob tem je 
potrebno poudariti, da je na osnovi podatkov izvajalcev povprecno izplacana nagrada 65 EUR in 
tako dosega višino minimalne nagrade, ki jo je dolocilo MDDSZ, nekateri izvajalci (DETEL, INDE, 
CRI) pa izplacujejo višjo, diferencirano nagrado (od 65 do 100 EUR). Tako lahko ugotovimo, da 
so se nagrade uporabnikom v letu 2007 povecale v primerjavi z letom 2006.  

9. Uporabniki tudi v letu 2007 navajajo, da jim pomeni vkljucenost v program: družbo in druženje, 
možnost da delajo, možnost socialnega vkljucevanja, dodaten vir dohodka, možnost 
vkljucevanja v dodatne programe, predvsem pa jih vecina navaja dobre mentorje.  



10. Ocenimo lahko, da je program pomembna možnost delovnega in predvsem tudi socialnega 
vkljucevanja populacije, ki bi bila sicer povsem pasivna, na družbenem robu istocasno pa 
omogoca ohranjanje in tudi razvoj delovnih potencialov in s tem možnost prehodov v zašcitno 
zaposlitev. 

11. Na podrocju psihosocialne rehabilitacije in svetovalne pomoci so ocene enake kot v letu 2006. 
Vsi izvajalci zagotavljajo individualno in praviloma tudi skupinsko pomoc uporabnikom, iz ocen 
uporabnikov pa izhaja, da nekateri uporabniki niti ne vedo zanjo, velik del populacije pa navaja, 
da je ne potrebuje.  

12. Pomembno je izpostaviti ugotovitev, da se vecina uporabnikov pri razreševanju osebnih težav in 
stisk, v velikem delu obracajo na neposredne mentorje, ki so tako v dveh funkcijah: organizirajo 
in vodijo program in istocasno nudijo svetovalno pomoc in oporo. Na osnovi posredovanih ocen 
uporabnikov lahko zakljucimo, da so neposredni mentorji zaupanja vredne osebe za uporabnike 
in da ostalim sodelavcev pripisujejo majhno vlogo, razen manjšega dela uporabnikov, ki 
potrebujejo intenzivnejšo svetovalno pomoc. 

13. Podatki kažejo, da so se velike razlike med izvajalci pri financnih kazalcih, ki so bile izkazane v 
preteklem letu, v letu 2007 zmanjšale.  

14. Podatki kažejo, da je bilo poslovanje v letu 2007 pri izvajalcih programov socialne vkljucenosti 
dosti bolj stabilno, saj je vecina izvajalcev pokrila celotne stroške s skupnimi prihodki. Trije 
izvajalci pa nakazujejo nižje prihodke od stroškov v letu 2007 

15. Med izvajalci so zelo velike razlike v stroških na udeleženca nekoliko zmanjšale v letu 2007, še 
vedno se gibljejo od najnižjih pri RUJ-u (371 EUR) do najvišjih pri INDE Sevnica (678 EUR), 
razlika tako znaša 307 EUR.  

16. Razlike v deležu pokritosti stroškov programa z lastnimi prihodki so med izvajalci velike, od 
najvišjega deleža pri CUDV Crna 837% do najnižjih pri OZARI in VITIS-u v višini 2 %. 

17. Na osnovi podatkov lahko zakljucimo, da izvajalci, ki uspevajo dosegati višje lastne prihodke 
praviloma dosegajo tudi boljše skupne rezultate in nudijo višje povprecne nagrade 
uporabnikom. Posredno bi lahko sklepali da je to, z možnimi izjemami, kazalnik ucinkovitosti 
celotnega poslovanja. 

18. Na osnovi rezultatov izbranih kazalnikov nimamo osnove da bi predlagali spreminjanje sistema 
financiranja. 

 
 
Predlogi 
 
1. Pri pregledu predlogov, ki jih je delovna skupina oblikovala v letu 2006 smo ugotovili, da jih 

vecina ni bila realiziranih, na osnovi dobljenih rezultatov evalvacije pa ostajajo aktualni tudi v 
letu 2007, se je delovna skupina odlocila, da jih ponovno posredujemo tudi v evalvaciji za leto 
2007. 

2. Ponovno, kot v letu 2006, predlagamo, da se oblikuje enotna metodologija ocenjevanja 
doseganja delovnih rezultatov v programih socialne vkljucenosti in da se individualno 
ocenjevanje izvede najmanj dvakrat letno.  

3. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo možno oblikovati pri posameznih uporabnikih predlog za 
ponovno ocene delovne ucinkovitosti in možnega prehoda v zašcitno zaposlitev. Ocenjujemo, da 
bi ponovno oceno moral izvesti zunanji strokovni tim. MDDSZ naj opredeli postopek ponovne 
ocene.  

4. Predlagamo, da se v okviru Zakona o izenacevanju možnosti, ki je v pripravi uredi za osebe, ki 
so ocenjene kot nezaposljive, pravica do »invalidnine« oz. denarnega prejemka, ki ne bo vezan 
na materialno stanje posameznika ali skupne družine (prihodek partnerja), ampak bo kot 
pravica vezan na oceno o zaposljivosti. Povsem utemeljeno lahko trdimo, da pravic nezaposljive 
osebe ne moremo enaciti s pravicami brezposelne osebe, ki je sicer sposobna za delo. Oceno, 
da je oseba nezaposljiva, moramo razumeti kompleksno, navedena ocena praviloma pomeni 
tudi zmanjšane možnosti na socialnem podrocju, vecjo odvisnost od socialno podporne mreže 
(predvsem domacih).  

5. Predlagamo, da se pripravi in sprejme enoten pravilnih o nagrajevanju uporabnikov (izplacilu 
denarnih nagrad), ki bo zagotavljal izplacilo primerljivih nagrad pri vseh izvajalcih. Z dolocili 
pravilnika naj bodo ustrezno seznanjeni vsi uporabniki, da bodo vedeli na kakšni osnovi 
pridobijo višino nagrade, prav tako naj se uvede enoten formular, na katerem bodo mesecno za 



vsakega uporabnika loceno izkazani podatki o višini povrnjenih potnih stroškov in višini denarne 
nagrade. V primeru, da izvajalec ne-bi mogel zagotavljati navedene nagrade v skladu s 
pravilnikom, bi moral predhodno pismeno obvestiti Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Direktorat za invalide in pridobiti njihov pristanek. 

6. Predlagamo, da MDDSZ v sodelovanju z Razvojnim centrom na Inštitutu za rehabilitacijo 
zagotovi vsako leto strokovno srecanje za izvajalce programov socialne vkljucenosti. 

7. Predlagamo, da se ohrani sedanji sistem in višina sofinanciranja s strani MDDSZ, ki zagotavlja 
dostopnost vsem invalidom v program, ne glede na oddaljenost od kraja izvajanja programa. 

8. Predlagamo, da se (za zacetek) uvedejo enodnevna »intervizijska« srecanja izvajalcev v vsakem 
tromesecju, ki bodo omogocila izmenjavo izkušenj, prenos dobre prakse in oblikovanje skupnih 
predlogov in pobud. 

9. Kvaliteta družinskega okolja in kvaliteta življenja sicer ni bila predmet analize, vendar je tudi na 
tem podrocju potrebno upoštevati:  
• da pomemben del uporabnikov živi pri starših, ki bodo postopoma sami ostareli in ne 

bodo vec mogli nuditi ustrezne pomoci, 
• da del uporabnikov živi v neustreznem domacem okolju, 
• da pomemben del uporabnikov ne-bi zmogel živeti in se vzdrževati sam (predvsem 

materialno, pa tudi v smislu samoorganizacije), 
Zato predlagamo, da izvajalci izvedejo analizo potreb po vkljucevanju uporabnikov v 
stanovanjske skupine in da se na tej osnovi pridobijo podatki o obsegu potreb in oblikuje 
program razvoja stanovanjskih skupin (predvidi nosilce, možne sisteme financiranja, … ). 

10. Predlagamo, da MDDSZ v sodelovanjem z ZRSZ oceni obseg potreb po programih socialne 
vkljucenosti v Sloveniji in vzpodbudi izvajanje programov predvsem na podrocju Dolenjske in 
Primorske, da bo zagotovljena enaka dostopnost do programov vsem uporabnikom. 

 
 
 
 
 
 


