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Opredelitev zaposlitvenih 
centrov

Model majhne zaokrožene delovne enote, ki 
omogoča:

Dinamično prilagajanje delovnega procesa
Zagotavlja pogoje za rehabilitacijsko vplivanje
Zagotavlja pogoje za učenje in doseganje optimalne 

delovne  učinkovitosti
Upošteva elemente tržnih zakonitosti



Poslanstvo zaposlitvenih centrov

• Kako opredeliti različne vloge zaposlitvenih 
centrov

• Kako ohranjati ravnotežje med njimi
• Katere vloge opredelimo kot prioritetne
• Na kakšni osnovi se oblikujejo ocene
• Kdaj delamo pravo stvar
• Kdaj jo delamo dobro



Značilnost populacije

• Starost:     do 30 let  - 29%
30 – 40 let  - 38%
40 – 50 let  - 24%
nad 50 let  - 9%

• Izobrazba: 1. do 2. stopnja:  47%
3. do 4. stopnja:  40%
5. stopnja in več: 13%

• Družinsko okolje: polovica jih živi pri starših in polovica v 
družinskih skupnostih s partnerji



Problemska področja

Motnje v duševnem razvoju
Duševne bolezni
Osebe z NMP in drugimi nevrološkimi stanji
Osebe s cerebralno paralizo 
Gibalno ovirani
Senzorne motnje



Vrste težav

Zdravstvene težave
Vedenjske težave
Težave na  področju storilnosti
Težave na odnosnem področju



Vrste zaposlitvene oviranosti

Zmerna težava 25-49% - kaj lahko pričakujemo

Opravlja lahko le ozek izbor delovnih nalog, lahko tudi v omejenem časovnem 
obsegu. 

Potrebuje zaščiteno in prilagojeno delovno okolje. 
Potrebuje redne odmore, delovna učinkovitost je večino časa pod zastavljenimi 

kriteriji. 
Možnost prehajanja na druga delovna opravila, oz. delovna fleksibilnost je 

majhna. 
Ima izrazite težave s prilagajanjem na spremembe v delovnem in socialnem 

okolju. 



Vrste zaposlitvene oviranosti

Potrebuje daljši trening in uvajanje v delo, individualizirane 
in prilagojene tehnike učenja glede na profil ohranjenih 
sposobnosti in deficitov ter prilagoditve delovnega 
procesa. 

Izrazitejše motnje na naslednjih področjih:
motnje kognitivnih funkcij, npr zmerne ali težje motnje na 

področju spominskih funkcij, konstrukcijskih sposobnosti 
ali izvršilnih sposobnosti, oziroma sposobnosti 
načrtovanja in predvidevanja, miselnih strategij, 
fleksibilnosti ter iniciativnosti

izrazitejša gibalna oviranost in  težave na področju 
telesnega delovanja, senzorni deficiti, težje oblike 
epilepsije, psihomotorna upočasnjenost, nizek 
energetski nivo, hitra utrudljivost



Vrste zaposlitvene oviranosti

motnje komunikacije, oziroma motnje govora, branja  in 
pisanja 

motnje na področju obvladovanja vedenja, čustvenih 
reakcij, bodisi v smislu pomanjkljive kontrole ( 
impulzivnost, agresivni preboji in nekontrolirane 
vedenjske in čustvene reakcije) bodisi znižanih čustvene 
in motivacijskih dejavnikov ( zmanjšana čustvena 
odzivnost, brezvoljnost  in neiniciativnost )

prisotnost psihiatrične motenj ali težje oblike osebnostne 
spremenjenosti 



Vrste zaposlitvene oviranosti

Kljub prisotnosti izrazitejših  težav na enem izmed 
navedenih področij ali kombinaciji blažjih težav 
na več področjih, zmore ob ustrezni podpori in 
vodenju, daljša obdobja zadovoljivo opravljati 
svoje delo in se še zadovoljivo vključevati v 
delovno okolje. 

Potrebuje intenzivno pomoč ob morebitnem 
poslabšanju  ali ob vsaki spremembi v okolju ali 
delovnem procesu.



Ocena rehabilitacijskih potreb

Heterogena populacija glede na potenciale, spretnosti v 
socialnih kontaktih, odnos do dela in prilagoditvene 
zmožnosti, kvaliteto socialne podporne mreže, obsega in 
intenzivnosti težav

Pogosto poleg razreševanja konfliktnih situacij in kriznih 
intervencij potrebujejo podporo in svetovanje pri 
razreševanju osebnih težav 

Potrebno je intenzivno povezovanje z drugimi službami s 
področja zdravstva, socialnega varstva, lokalno 
skupnostjo, invalidskimi in drugimi nevladnimi 
organizacijami



Ocena rehabilitacijskih potreb

Veliko jih zadovoljivo razrešuje celotno situacijo ob opori 
mentorjev in domačega okolja

V vseh evalvacijah je potrjena vloga mentorjev kot 
zaupanja vrednih oseb

Ker gre za prevladujočo mlajšo populacijo so težave na 
odnosnem nivoju, s partnerji, v primarni družini 

Postopoma bo potrebno pozornost usmeriti na probleme 
povezane z upadom sposobnosti in procesom staranja



Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potreb

REALNOST OKOLJA
USPEŠNOST
UČINKOVITOST
KONKURENČNI BOJ
DOBIČEK

hierarhično rangiranje
selektivnost
segregacija



Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potreb

REALNOST IZVAJALSKE USTANOVE

Organizacija, strokovna zasedenost, strokovna usposobljenost, 
prenos informacij, 
odnos do populacije 
strategija in vizija
cilji in pričakovanja
odnos z drugimi institucijami
sprejetost ustanove v širši sredini
prostorske in materialne možnosti 



Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potreb

Nivo mentorjev – strokovnih delavcev
• Kakšna so moja znanja in izkušnje 
• Kakšni so moji cilji
• Kaj me spravlja v neugodne situacije – kaj me razjezi
• Kako reagiram na neugodna pričakovana ravnanja

(nezadovoljstvo, odpor, pasivnost, vedenjske težave)
• Kako predelujem negativna čustva
• Kako vidim svojo vlogo v odnosu do uporabnikov



Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potreb

Nivo mentorjev – strokovnih delavcev

Ali sem v stanju, da lahko prepoznam težave zaposlenih 
invalidov?

Ali me njihova ravnanja motijo ali skrbijo?
Kako uravnavate nivo sprejemanja ravnanj drugih?
Kakšne so možnosti za predelavo negativnih čustev in 

doživljanja neuspehov?
Kakšni so pogoji za oblikovanje realnih pričakovanj?



Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potreb

Nivo mentorjev
1. Kakšne vloge prevzemajo v zaposlitvenih centrih

2. Ali se vloge dopolnjujejo ali so si v nasprotjih

3. Kako povezujejo vzpostavljanje dobrih odnosov in 
delovno učinkovitost

4. Kako povezujete spremembe in stabilnost



Pogoji za zadovoljevanje 
rehabilitacijskih potreb

Nivo zaposlenih invalidov:
• Splošne in specifične značilnosti težav in ovir
• Kako in zakaj so motivirani za sodelovanje
• Kako so zadovoljene njihove osnovne potrebe 
• Kaj za njih pomeni zaposlitev v zaposlitvenem centru v 

njihovem ožjem in širšem okolju
• Kaj  realno pridobijo
• Kakšni so njihovi strahovi



OPREDELITEV REALNOSTI

• Realnost na področju rehabilitacije = realnost vseh, ki so 
vanjo vključeni

• Ne samo invalidov, ne samo izvajalcev programov, ne 
samo zavoda za zaposlovanje – ko prevlada ena 
realnost se odmaknemo od resničnosti

• Kaj je realno možno v danih pogojih na področju 
zaposlitvenih centrov

• Kateri so realni – optimalni cilji
• Odmik od realnosti vodi v neuspeh in obrambno vedenje 

ter konflikte med podsistemi



TEMELJNA IZHODIŠČA ZA DELO

• Prepoznati in oceniti potencialne vire in ovire
• Oblikovanje in razvijanje partnerstva
• Oblikovanje skupnih ciljev in dogovorov
• Zavedanje konfliktnosti vlog in pričakovanj
• Vzpostavljanje kvalitetnega pretoka in predelave 

informacij
• Vzpostavljanje učinkovitega modela 

prepoznavanja in razreševanja konfliktov


