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Izvor koncepta

 Ameriška zakonodaja:  Americans with Disabilities Act (1990)

 Sprejeti amandmaji 2008 operacionalizirajo izvajanje koncepta 
za delodajalca in za invalida

Tri kategorije: 

 spremembe ali prilagoditve procesa za prijavo na delovno 
mesto

 Spremembe ali prilagoditve delovnega okolja za invalide, ki se 
vrnejo na delovno mesto po invalidnosti

 Spremembe ali prilagoditve za enake pravice in dodatke

 (širši koncept:  vsakdanje življenje, izobraževanje, doma..)



Povezava koncepta

 Vezana na oviranost in diskriminacijo

 Povezava z kompetencami (kvalifikacijami)

 Ne glede na začasnost, poskusnost opravljanja dela ali 

delo za nedoločen čas

 Invalid mora obvestiti delodajalca o potrebah

 Primerna prilagoditev omogoča invalidu, da opravlja 

zahteve delovnega mesta – enaka možnost, da opravlja 

invalid delo kot v primeru oseb brez invalidnosti



Kaj vključuje koncept

 Uporabo obstoječe infrastrukture (objektov)

 Prestrukturiranje dela

 Krajši čas od polnega ali prilagojena shema delovnega časa

 Nabavo ali prilagoditev opreme

 Sprememba testov, materialov za usposabljanje, politik

 Zagotavljanje bralca ali tolmačev

 Prerazporeditev na prosto delovno mesto



Primeri

 Oseba z okvaro sluha: kako se sporazumevati s strankami? 

TTY – relay center

 Oseba ima težave z utrujenostjo zaradi lupusa – primerna 

prilagoditev je bila zamenjava stoječega mesta s sedečim

 Oseba s težavo v duševnem zdravju ima težave pri 

spremembah: 1. možnost – ostati vedno v enih prostorih, 

2. možnost – ostati v istih prostorih po 2 meseca, 3. 

možnost – prehodno obdobje



Kaj poudarjajo?

 Delovna mesta: organizirana varno, učinkovito, tako da se 

čim bolj zmanjšajo škodljivi vplivi glede na specifične 

potrebe delavca

 Poznavanje univerzalnega oblikovanja  (gradbene 

smernice)



Česa koncept ne zajema?

Po ADA primerna prilagoditev ne zajema:

 če oseba ni zmožna za opravljanje dela oz. če oseba nima 

kvalifikacij

 zmanjšanje proizvodnih standardov (kvaliteta ali 

kvantiteta)

 če pa delodajalec v to privoli, potem se šteje za primerno 

prilagoditev tudi to!



Neupravičeno breme (stroški)

 Edina omejitev je neupravičeno breme, ki bi ga taka 

primerna prilagoditev povzročila!

 Definicija: Neupravičeno breme pomeni bistvene stroške 

ali težave v individualnem primeru delodajalca (preveč 

obsežne, škodljive, ki bi pomenile bistveno spremembo 

dejavnosti). 

 Vsak primer za invalida se ocenjuje individualno.



Postopek

 Invalid oz njegov zastopnik mora obvestiti delodajalca o 

potrebah in prilagoditvah, ki se nanašajo na zdravstveno 

stanje. Ni potrebno navesti zakonske podlage.

 Primeri:

 Oseba ima terapije in ne more hoditi na delo ob določeni uri

 Oseba ne more hoditi v službo zaradi bolečin v hrbtu 6 

mesecev

 Oseba, ki uporablja voziček, ne more uporabljati pisalne mize 

na svojem delovnem mestu



Spletna stran za različne vrste invalidnosti od A 

do Z

 http://www.jan.wvu.edu/links/atoz.htm

 The Job Accommodation Network is a service provided 

by the U.S. Department of Labor's Office of Disability 

Employment Policy. 

 Workplace Accommodations: Low Cost, High Impact

Annually Updated Research Findings Address the Costs and

Benefits of Job Accommodations Updated: 09/01/09

 Namenjena je delodajalcem, invalidom, strokovnim 

delavcem in vsem, ki delajo z invalidi.

http://www.jan.wvu.edu/links/atoz.htm
http://www.dol.gov/odep/index.htm
http://www.dol.gov/odep/index.htm


Zahteve Evropske unije

 Direktiva 2000/78/ES  o splošnih okvirih enakega 

obravnavanja pri zaposlovanju in delu

 Zahteva po učinkovitih/praktičnih ukrepih za prilagoditev 

delovnih mest za invalide:

 prilagoditev delovnih mest, opreme, prostorov, ritma 

delovnega časa, 

 razdelitev delovnih nalog ali 

 zagotavljanje usposabljanja 

 ali uvajanja v delo



Zahteve Evropske unije

 Povezava z individualno prilagoditvijo za konkretno osebo 

- dostop, sodelovanje ali napredovanje v službi – razen,

če bi taki ukrepi delodajalca nesorazmerno obremenili

 Obremenitev ni nesorazmerna, če jo država ustrezno 

kompenzira!



Evropska študija o dobrih praksah in 

finančnih shemah primernih prilagoditev

 Študija je predstavila 24 primerov iz Evropske unije, med 

njimi dva primera iz Slovenije – Mercator in Inštitut Jožef 

Štefan

 Zbiranje informacij o javnih shemah  financiranja in

 Primeri dobrih praks



Zaključki študije

Na ravni držav članic Evropske unije: 

 različna pojmovanja invalidnosti, 

 različna zakonodaja, 

 ni sankcij, 

 In ni vedno razumevanje v smislu da je diskriminacija 

nezagotavljanje primernih prilagoditev!



Različne vrste primernih prilagoditev

 Adaptacije delovnih mest

 Zagotavljanje dostopnosti za osebe na vozičkih

 Uporaba podporne tehnologije

 Adaptacija tehnologije na delovnem mestu

 Ureditev delovnega časa – fleksibilnost, teledelo, 

redistribucija nalog med sodelavce

 Občasna rehabilitacija, usposabljanje

 Delovna asistenca

 drugo



Motivi za prilagoditev

 Bolezen ali poškodba

 Prijava na delovno mesto

 Iniciativa nevladne organizacije ali lansiranje javnega 

programa

 Implementacija strategije različnosti



Ukrepi

 Specifični ukrepi za različne vrste invalidnosti:

 Odprava ovir za gibalno ovirane, job coachinga za 

duševno prizadete, podporna tehnologija za slepe/gluhe..

 Ukrepi osveščanja so primerni za vse invalide/invalidnosti



Osnovne vrste primernih prilagoditev (5)

 Tehnične rešitve

 Organizacijske rešitve

 Zagotovitev asistence

 Ukrepi za kvalifikacijo

 Ukrepi za osveščanje



Ključni dejavniki za uspeh

 Notranji dejavniki v podjetju

 Zunanji dejavniki izven podjetja

 Individualno načrtovan ukrep

 Fleksibilno financiranje in kompenziranje

 Instrumenti na trgu dela, ki podpirajo integracijo

 One stop shop - vse na enem mestu

 Ukrepi osveščanja 



Tržni model invalidnosti

 Novi model gradi na socialnem modelu in priznava 

invalidom in njihovim predstavnikom da pripadajo veliki 

skupini potrošnikov, zaposlenih in volilcev

 Ekonomski vidik je poudarjen: kreiranje lastne usode v 

vsakdanjem življenju

 Mantra je 'results, at all levels, create value'. 

 1.2 milijardi ljudi v svetu, ki menijo da so invalidi. Še dve 

milijardi so njihovi podporni člani

(družina/prijatelji/delodajalci), skupaj je to 53% populacije.

 Vir: Wilkipedia



Mercator invalidom prijazna trgovina

 Mercator je prevzel gradivo s smernicami za razvoj 

trgovine, prijazne do invalidov in oseb s posebnimi 

potrebami, ki ga je pripravil ŠENT v sodelovanju s 

strokovnjaki z različnih področij. 

 Izvaja se kot del svojih strateških in družbeno odgovornih 

aktivnosti. V Mercator centru Ljubljana je že možna 

izposoja posebnih električnih vozičkov za invalide in 

osebe s posebnimi potrebami.



 Smernice za razvoj trgovine, prijazne do invalidov in oseb 

s posebnimi potrebami, ki jih je pripravila strokovna 

skupina v ŠENT-u, so priporočila za delo s kupci s 

posebnimi potrebami, predlogi za izboljšanje trgovske 

infrastrukture in za njeno prilagoditev invalidom in 

osebam s posebnimi potrebami, priporočila za 

izobraževanje zaposlenih za delo s kupci invalidi in takimi 

s posebnimi potrebami ter priporočila za dodatno 

trgovsko ponudbo za invalide in osebe s posebnimi 

potrebami.



Družbena odgovornost podjetij – nov koncept!



ZAKLJUČEK: 

Poudarki iz strokovne literature

 Številne prilagoditve za invalide vključujejo osebni 

računalnik - če uporabimo pravilno opremo, lahko ta v 

nekaterih primeri izniči invalidnost

 Potrebno je bolje analizirati fizično okolje in individualne 

potrebe

 Pomanjkanje informacij, pomanjkanje učenja, pomanjkanje 

strokovnega znanja, pomanjkanje financiranja, manjka 

znanja o izbiri in alternativnih virih financiranja


