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Individualiziran rehabilitacijski načrt  

10. in 16. marec 2010

Pilotna aplikacija sheme IRN in mesečnega poročila

Vmestitev v sistem informacijske podpore zaposlitvene 
rehabilitacije

Osredotočenost izključno na vsebinske vidike izvajanja 
procesa ZR – ločitev od admin./ normativnega vidika

Poudarek na aktivni vlogi uporabnikov

Opredelitev v Standardih storitev zaposlitvene 
rehabilitacije 
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INDIVIDUALIZIRAN REHABILITACIJSKI NAČRT
Dolgoročni cilji (po 

Merilih)

Kratkoročni cilji/ 

aktivnosti/ ukrepi

Rok Vmesna

poročila in

dokumenti

Cilj dosežen

(da/ ne/ delno)

1.

2.

3.
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MESEČNO/ VMESNO POROČILO

Uporabnik:

Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije: 

Poročilo  za obdobje:

Elementi poročila:

 Dolgoročni in kratkoročni cilji zaposlitvene rehabilitacije 

(kot opredeljeni v IRN za to obdobje)

 Uporabljene metode dela in opis aktivnosti

 Ugotovitve vmesne evalvacije

 Načrt za nadaljnje obdobje zaposlitvene rehabilitacije
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Merila

10. in 16. marec 2010

Analiza vprašalnika o uporabnosti  osnutka »Priročnika za 
ocenjevanje z Ocenjevalno lestvico za oceno stopnje 
zaposlitvenih težav in ovir (Merili)«

Oblikovanje dokončnega predloga priročnika in uskladitev 
“Lestvice za ocenjevanje stopnje težav in ovir po izbranih 
merilih”

Vmestitev ocenjevalne lestvice v IRN

Standardizirana oblika   omogoča nadaljnje preverjanja 
uporabnosti, veljavnosti in zanesljivosti
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Standardizacija

Dopolnjevanje storitev ob upoštevanju britanskega 

pristopa k standardizaciji in zagotavljanju 

strokovnosti in etičnosti  

 Ločitev strokovnega dela od admin./ normativnega

Razširjen in posodobljen uvod 

Poenotenja in poenostavitve opisov storitev:

 Kadrovski pogoji, ciljne skupine

 Sheme dokumentov in poročil

Dodan priročnik za ocenjevanje z Merili
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Evalvacija zadovoljstva uporabnikov in 

napotovalcev 

 Enotno povzemanje in analizo podatkov iz  ZU – RO 08  

in ZU- PR 08  - vnosniki 

 Dopolnjena in elektronska oblika vprašalnikov o 

zadovoljstvu napotnih ustanov  (vključno z ZPIZ)

 analiza in poročilo do 31.5.2010 – skupno in 

posameznim izvajalcem

 Prilagoditev vsebine in načina izpolnjevanja ZU – RO 08  

in ZU- PR 08  osebam z motnjami v duševnem razvoju 

ter slepim in slabovidnim
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