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Opredelitev podpornega zaposlovanja

• plačano delo

• integrirano delovno okolje

• zagotavljanje in izvajanje strokovne podpore

invalidu, delovnemu okolju, delodajalcu

• eksperimentalno izvajanje programa PPZ v 

obdobju 2000-2002: cca 500 vključitev letno



ZZRZI

• Podporna zaposlitev –zaposlitev invalida 

na  delovnem mestu v običajnem 

delovnem okolju s podporo

• Podporne storitve – strokovna (in 

tehnična) podpora invalidu in delodajalcu



Podporno zaposlovanje

• Ljubljana, Maribor (junij 2008)

• Opredelitev vsebin podpornih storitev

• Oblikovanje individualiziranega načrta 

podpore

• Gradiva

• Skupinsko delo



Individualizirani načrt podpore (INP) 

delodajalec
BO/Delavec-

invalid



Individualizirani načrt podpore

• Vsebinsko predstavlja nadgradnjo 

rehabilitacijskega načrta

• Postopkovno predstavlja samostojni dokument, 

ki je obvezna priloga odločbi o podpornem 

zaposlovanju



Individualizirani načrt podpore-vsebina

• Splošni podatki

• Vrsta aktivnosti

• Vsebina

• Število ur

• Metode dela

• Odgovorne osebe



Podporno zaposlovanje v praksi



Podporne storitve

• Strokovna pomoč invalidu (informiranje, 

svetovanje in usposabljanje, spremljanje pri 

delu, razvoj osebnih metod dela, ocenjevanje 

delovne uspešnosti)

• Strokovna pomoč delodajalcu in delovnemu 

okolju (informiranje in svetovanje)

• Opredelitev vsebin podpornih storitev 



Vsebina INP-ugotovitve iz prakse

• potreba po podpori v okviru individualnega načrta 

podpore ni dovolj utemeljena

• vsebina predvidene podpore ni v skladu z 

ugotovljenimi okvarami, težavami in ovirami na 

področju zaposljivosti 

• kvantitativna ocena doseganja delovne učinkovitosti na 

70 % ni zadostna utemeljitev potrebe po podporni 

zaposlitvi 

• dopolnitev dokumentacije  in priprava nove ocene ZM



Plačilo podpornih storitev- realizacija

• Zaposlitve nad kvoto

• Zaposlitev za najmanj 24 

mesecev

• (popolna) vloga 

delodajalca na Skladu

• Pogodba o zaposlitvi

• Odločba o podporni 

zaposlitvi 

• INP

• Zaposlitve pod kvoto

• Zaposlitve za DČ 

• Storitev L

• financiranje mreže 

koncesionarjev 2010-

2013



PZ-odprta vprašanja

• Osebna asistenca

• Prilagoditev delovnega mesta

• Vključevanje  nosilcev naravne podpore

• (z)možnosti izvajalcev storitev zaposlitvene 

rehabilitacije v Mreži 2010-2013-poročanje 

MDDSZ

• Usposabljanje/izobraževanje

• Postopkovnik SVZI



Hvala za pozornost!


