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Ustavna pravica do enakosti

 Ustava RS zagotavlja vsem državljanom 

Republike Slovenije enakost pred zakonom 

(14. člen Ustave RS).

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so 

zaradi zakonodaje in pogosto zaradi 

predsodkov, še vedno izključene iz rednega 

trga dela.



Možnosti zaposlovanja 

Obstoječa zakonodaja v RS uresničevanje 

pravice do dela osebam z zmerno, težjo, 

težko motnjo v duševnem razvoju izrecno

ureja: 

 v okviru socialnovarstvenih storitev (storitev 

VDC) v Zakonu o socialnem varstvu, 

 Pravilniku o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev.

Možnosti za njihovo zaposlitev na prostem trgu 
dela ni.



Socialna izključenost-vključenost!

 Zaposlitev je ena boljših varovalk pred 

socialno izključenostjo oseb z motnjo v 

duševnem razvoju.

 Vključenost v delovni proces je priložnost 

za ustvarjanje socialne mreže, učenje 

socialnih veščin, ohranjanje in razvijanje 

socialnega statusa.



Povečevanje zaposljivosti 



Programi zaposlovanja oseb z 

motnjo v duševnem razvoju v CUDV 

Draga

 Lastni program

Gospodinjska opravila

 Kooperantska dela

 Agro program 

 Delo v pralnici Centra

 ART VDC – dramski, glasbeni, športni in 

likovni program

 Posebni programi izobraževanja 

usposabljanja



Lastni program-glina



Lastni program-šivanje, vezenje



Lastni program-les



Gospodinjska opravila



Kooperantska dela



Agro program



Delo v pralnici 



Art VDC



Posebni programi izobraževanja 

in usposabljanja



Izobraževanje in usposabljanje 

mladih oseb z motnjo v duševnem 

razvoju za delo na kmetiji



pomočnik na izbrani kmetiji

Posameznik,  ki konča program je usposobljen za različne 

stopnje samostojnega dela kot



Čebelarstvo

 Začeli leta 2012, v okviru projekta IMEX 

CHALLENGE

 Donacija in pomoč pri postavitvi čebelnjaka



Učni načrt-pomočnik čebelarja 



Pomočnik čebelarja

Marija Mlakar Šumenjak

ČEBELA SE PREDSTAVI

 Učbenik in delovni zvezek v lahko berljivi obliki





Program usposabljanja- pomočnik 

natakarja



Inkluzivno zaposlovanje 

CUDV Draga in Ministrstvo za delo, družino in 

enake možnosti sta:

 sklenili pogodbo o izvedbi pilotnega projekta 

inkluzivnega zaposlovanja

 vključenih je bilo šest oseb (4 osebe z motnjo v 

duševnem razvoju in dve osebi po pridobljeni 

možganski poškodbi) na redni trg dela, 

 trajanje projekta 6 mesecev

CILJ – Izdelava modela inkluzivnega 

zaposlovanja.



Pilotni projekt

 Elektro Ljubljana d. d. 

 PRO HORTO d. o. o 

 RIVE d. o. o. (Dom 
starejših občanov)

 OŠ dr. Franceta Prešerna 
Ribnica 

 Miklova hiša Ribnica



Pilotni projekt

 administrativni 

manipulant in 

fotokopirničar

 pomočnik vrtnarja

 bolniški strežnik

 kuharski pomočnik

 pomočnik v knjižnici



Pilotni projekt

Izbrani kandidati so opravili:

 zdravniške preglede pri specialistu medicine 

dela, prometa in športa 

 preizkus usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri 

delu 

 preizkus usposobljenosti iz varstva pred 

požarom pri pooblaščenih osebah izbranih 

delodajalcev 

 Pri izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije, 

podjetju CENTERKONTURA d. o. o.,  je bila 

naročena izdelava ocene doseganja delovnih 

rezultatov za vključene posameznike. 



Na podlagi zapisanih razgovorov s 
uporabniki in njihovih poročil je bilo 
ugotovljeno: 

 vsi uporabniki, vključeni v projekt, so bili z delom 
zelo zadovoljni in so ga radi opravljali 

 vsi so mnenja, da je bilo delo bolj naporno kot 
običajna zaposlitev, ki jo opravljajo v VDC 

 zadovoljni so, da so imeli priložnost preizkusiti in 
dokazati se v pravem delovnem okolju 

 počutili so se sprejete in enakopravne ostalim 
zaposlenim 

 tudi v bodoče si želijo delati v pravih delovnih 
okoljih in imeti plačo

 njihove želje glede delovnih časov pa so bile 
precej različne. 



Na podlagi opravljenih intervjujev z 

delodajalci smo ugotovili:

 delodajalci so bili zadovoljni z delom uporabnikov 

 večina se strinja, da vključeni uporabniki pri svojem 

delu niso bili povsem samostojni in so potrebovali 

nadzor in usmerjanje 

 presenetila jih je njihova zagnanost, veselje in 

odnos do dela

 projekt so ocenili kot zelo pozitivno izkušnjo za 

kolektiv, saj je vnesel v kolektiv novo dinamiko

 vključeni kolektivi so imeli priložnost, da opravijo z 

nekaterimi stigmami, ki spremljajo to populacijo, saj 

so preko dela z njimi spoznali njihove resnične 

sposobnosti,  posebnosti, način dela in razmišljanja.



Ugotovitve in mnenja podpornih oseb:

 uporabniki so pridobili nova delovna znanja in 

socialne veščine, s tem pa tudi samozavest 

(sposobnost učenja in prilagajanja na nove 

situacije)

 opazno povečana samostojnost vključenih 

uporabnikov 

 dobro sodelovanje z delodajalci in mentorji 

 čas trajanja projekta (4 mesece) je bil za nekatere 

zaposlene uporabnike prekratek za samostojnejše 

delo.



Ugotovitve o ocenjevanju 

doseganja delovnih rezultatov

Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije, podjetje 

CENTERKONTURA d. o. o., je  izdelalo oceno 

doseganja delovnih rezultatov za 6 izbranih 

kandidatov:  

 kandidati so po svojih sposobnostih zelo različni

 v vseh 6 primerih je bilo delovno mesto 

prilagojeno in primerno zanje, za to delovno 

mesto so bili ustrezno usposobljeni

 njihova delovna učinkovitost dosega od 5 % do 

70 %.



Predlogi za  spremembo 

zakonodaje

 Predlagamo spremembo zakonodaje, ki bo 

ustrezno opredelila inkluzivno zaposlovanje oseb z 

MDR in definirala njihov status. 

 Potrebno je omogočiti prehajanje teh oseb med 

redno zaposlitvijo in nazaj v status (ponovno 

uveljavljanje že priznanih pravic in storitev), kar 

mora izhajati iz novega zakona. 

 Upoštevati moramo tudi, da imajo nekatere osebe, 

ki bodo vključene v inkluzivno zaposlitev, 

pridobljene pravice po Zakonu o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju.



Predlogi za podporno okolje

Konkretni delodajalci so poudarili, da bi za 

zaposlovanje potrebovali:

 ustrezno zakonodajo na tem področju, 

 več informacij o obravnavani populaciji, 

 možnost strokovne podpore strokovnih 

delavcev, ki te ljudi poznajo,

 finančno stimulacijo za inkluzivno zaposlitev. 



Predlogi za finančno izhodišče

 Finančno izhodišče za plačo oseb v inkluzivni 

zaposlitvi naj bi bila minimalna plača zaposlene 

osebe v RS. 

 Razliko med zasluženo plačo v inkluzivni zaposlitvi in 

minimalno plačo naj bi subvencioniral financer 

storitve VDC po novem zakonu. 

 Danes k plačilu storitve institucionalnega varstva 

odraslih prispevajo sami uporabniki z vsemi svojimi 

dohodki (nadomestilo za invalidnost). V primeru, da 

bodo v inkluzivni zaposlitvi prejemali minimalno 

plačo, se jim višina prispevka k oskrbnim stroškom ne 

bi smela spremeniti.



Predlogi za obliko inkluzivne 

zaposlitve

1. Glede na delovni čas:

 popolna – za polni delovni čas

 delna – za določeno število ur (dnevno ali tedensko)

2. Glede na trajanje zaposlitve:

 stalna 

 začasna

 občasna

3. Glede na podporo:

 stalna 

 občasna

 brez podpore



Zaključek 

 Inkluzivna zaposlitev je  zaposlitev na 

rednem trgu dela, z možnostjo podpore in 

prilagoditve delovnega mesta. 

 Predlagamo tudi, da se termin »inkluzivna 

zaposlitev« ohrani. 

 Inkluzivne zaposlitve niso konkurenca 

drugim rednim zaposlitvam. 

 So inovativna  delovna mesta, ki 

omogočajo racionalnejšo razporeditev 

dela med zaposlenimi v delovnem okolju. 



https://www.youtube.com/watch?v=NFW_8La7WoI.

„Pri našem delu“

http://www.zveza-gns.si/2015/11/posebne-zgodbe-motnje-v-
dusevnem-razvoju-niso-ovira-za-delo

Inkluzivne zaposlitve

https://www.youtube.com/watch?v=NFW_8La7WoI
http://www.zveza-gns.si/2015/11/posebne-zgodbe-motnje-v-dusevnem-razvoju-niso-ovira-za-delo/



