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(Razvojni center za ZR pri URI Soča)

- Milena Kladnik, Brane Bucaj, Zlatko Perić, Mira Nemec 

(URI Soča)

- Tomaž Čučnik 

(MDDSZ, Direktorat za invalide)

- Damijana Voglar 

(CRI Celje)

- Simona Korez 

(RACIO Celje)

- Korat Ana 

(Center Kontura)

- Sanja Belec, Daira Balta 

(Zavod RS za zaposlovanje)



Gostiteljica:

Organizacija ANACT – Francoska nacionalna agencija za 

izboljšanje delovnih pogojev

Program:

1. dan: ARACT Nord Pas de Calais, Lille ARACT in AGEFIPH

(Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

2. dan: CLRP Lille (Center za poklicno usposabljanje mladih 

invalidov)

3. dan: ESAT de Lys Lannoy, IEM Grafeteaux (podjetji, ki 

usposabljata in zaposlujeta invalide – zaposlitveni centri)

4. dan: Arc International, St.Omer in Les Faconnages, Callais

(podjetji ki zaposlujeta invalide)

5. dan: ISTNF, Lille (Inštitut severne Francije za zdravje pri delu)



ARACT Nord Pas de Calais, Lille ARACT in AGEFIPH 

(Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov)

- 1986 Kvotni sistem z enotno stopnjo 6%

- 2005 Nov zakon o zaposlovanju invalidov: Sklad za 

pomoč invalidom

- Poslanstvo: pomoč invalidom, pospeševanje 

zaposlovanja, povezovanje z ministrstvi in podjetji, 

integracija ljudi v delovno okolje

- 280 zaposlenih (40 v regiji Calais)

- Nadomeščanje kvote le do 3% kvote (3% je vedno 

treba pokriti z lastnimi zaposlenimi, sicer podjetja 

vplačujejo v Sklad)

- podjetja, ki presegajo kvote ne prejemajo nobenih 

stimulacij oz. nagrad za preseganje kvote 



Primer:

1. 20 plač = 1 zaposlen invalid = 3.484 €

2. 50 plač = 3 zaposleni invalidi = 10.452 €

3. 100 plač = 6 zaposlenih invalidov = 20.904 €

4. 150 plač = 9 zaposlenih invalidov = 31.356 €

5. 200 plač = 12 zaposlenih invalidov = 52.260 €



Invalide v Franciji razvrščajo v IV. kategorije:

1. zahtevek za prepoznavanje invalidov,

2. vsaj 10% zmanjšane delazmožnosti,

3. prejemniki invalidskih nadomestil, nadomestil 

za telesne okvare

4. vojni invalidi



- Sistem spremljanja in skrbi za invalida skozi celotno 

delovno dobo

- Poudarek na preprečevanju invalidnosti

- Primer: Ko zaposleni delavec npr. postane invalid, 

podjetje že v fazi pridobitve statusa invalidnosti takoj 

začne iskati rešitve in osebo usposabljati za delo, ki 

je skladno z njegovimi omejitvami za delo. Iz sklada 

je možno za ta ukrep pridobiti sredstva za 6 mesecev 

v višini 2.500 € nagrade in normalno plačo za 

usposabljanje. 

- samo 10% oseb, ki postanejo invalidi dejansko 

zamenjajo delo oz. delodajalca 



Statistika:

- Število brezposelnih (12/2008): 

207.000 v celotni državi in 16.600 na nivoju regije 

(4,2 mio. ljudi je delovno aktivnih v regiji)

- Med brezposelnimi je 10% invalidov

- Sredstva, ki so jih pridobili z izvajanjem kvotnega 

sistema v letu 2008:

• 600 mio.€ v Franciji, 29 mio.€ v regiji (4,9% 

populacije)

• 3.327 podjetij vplačuje v Sklad

• 47% jih od teh je neto plačnikov



CLRP Lille (Center za poklicno usposabljanje mladih 

invalidov)

- poklicna prekvalifikacija invalidov za konkretna 
delovna mesta oz. poklice

- I. faza: ocena (4-6 tednov)

- Programi: 

1. Mehanik

2. Mizar (izdelovanje in popravilo pohištva)

3. Receptor v hotelu

4. Servis elektronike

5. IT

- Simulacija delovnih mest

- Tim: zdravnik, zdravstveni tehnik, fizioterapevt, soc. 
delavec, tehnolog, (specialni) pedagog, psihiater, 
referenti ter zunanji sodelavci in mentorji



ESAT de Lys Lannoy, IEM Grafeteaux

- Kombinacija socialnega vključevanja in 
zaposlovanja

- Francija: 2000 podobnih podjetij

- Gibalno ovirani

- Šolanje, usposabljanje, zaposlitev

- Usposabljanje: 

1. pakiranje in etiketiranje izdelkov za trgovine; 

2. izdelava in kontrola zadrg; 

3. restavratorstvo; 

4. tiskanje logotipov; 

5. notranje oblikovanje; 

6. papirna galanterija 



- Izdelovanje zadrg

- Plača 900-1000€; 35 ur/teden

- Državna letna pomoč cca. 130 mio. €

- Občasno premeščanje v običajno delovno okolje

- subvencije plače v višini od 60% do 95% minimalne 

plače, glede na stopnjo invalidnosti oz. glede na 

delazmožnost

- Organizacija upravičena do kritja 50% stroškov 

delovanja, medtem, ko morajo preostalih 50% zaslužiti 

na trgu 

- Mentorji – tehnologi; socialni delavci; delovni terapevti



Obisk instituta za usposabljanje otrok in mladine

- Poslanstvo: skrb, da se otroci naučijo samostojnega 

življenja

- Spremljanje invalidnih otrok od rojstva: strokovna 

pomoč in podpora pri vključitvi v vrtec, šolo, študij, 

zaposlitev oz. usposabljanje

- Prevoz financiran (podobno kot Sonček)

- Številne dejavnosti

- Ustrezni strokovnjaki za pomoč otrokom

- Cirkus z artisti



ARC INTERNATIONAL - ARQUES, Severna Francija

- Proizvodnja namiznega stekla (Luminarc®, Cristal 

d'Arques® Paris, Arcoroc®, Chef & Sommelier 

and Pyrex®)

- 38 oseb z invalidnostjo, ki imajo težave v duševnem 

zdravju in dosegajo nižjo učinkovitost pri delu 

- do 80% subvencioniranja plače

- 2 mentorja – tehnologa; občasno psiholog

- Delo poteka v obsegu 38-ih ur v vsakem drugem 

tednu (vsak drugi petek prosti)  

- 6-8% absentizem 



ISTNF Lille (Inštitut severne Francije za zdravje pri delu)

- 5 enot v severni Franciji

- Ustanovljen pred 60 leti

- Spletni naslov je www.istnf.fr

- Obiskana enota: 25 zaposlenih (projektni vodje, 

zdravniki, specialisti za informiranje in urejanje spletne 

strani in drugo strokovno osebje) 

• CALL CENTER - informacijski center za zdravje pri 

delu (vsak dan od 13.30 do16.30); 

- Ciljne skupine: bolniki po dolgotrajnem zdravljenju –

po odpustu iz bolnišnice, ki so  zaključili z zdravljenjem 

in potrebujejo poklicno rehabilitacijo 

http://www.istnf.fr/


- Cilji: 

1. informiranje osebnih in družinskih zdravnikov, kam 

naj napotijo bolnike po zaključenem zdravljenju

2. Bolnikom prihraniti čas in jim zagotoviti kar najhitrejšo 

pomoč, da ne bodo dolgo brezposelni

3. Vsem bolnikom zagotoviti dostop do informacij 

4. Zagotoviti odgovore na vsa vprašanja pacientov (od 

medicinskih do pravnih)

5. Ustvariti mrežo vseh, ki sodelujejo pri rehabilitaciji in 

vrnitvi na trg dela 

- Tim: medicinske sestre in trije zdravniki

- Ni osebnega kontakta!



- 2007: preko 1000 klicev

• Partnerstvo pri zagotavljanju dela za invalide:
pomembna vloga pri koordinaciji aktivnosti vseh 
institucij in agencij, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem 
invalidov na regionalnem in lokalnem nivoju 

- Cilji:

1. Ohranitev zaposlitve v podjetju, kjer se je delavcu 
zmanjšala delovna zmožnost 

2. Za vsako podjetje zagotoviti storitve zdravnika 
medicine dela

3. S preventivnimi ukrepi pri ljudeh, pri katerih obstaja 
tveganje za invalidnost, preprečevati, da bi zaradi 
bolezni/invalidnosti izgubili zaposlitev


