Zavod Jelša, zavod
Cesta železarjev 8
4270 Jesenice

Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo

LETNO POROČILO
za leto 2013

T: 04/583 56 10 F: 04/583 56 11
E: jesenice@zavodjelsa.si W: zavodjelsa.si
ID št. za DDV: SI21829853

OCENA STANJA
1. PROSTORSKI POGOJI
Zavod Jelša, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo je zasebni zavod, ustanovljen
15.3.2002 in vpisan v sodni register 28.7.2003.
Skrajšano ime: Zavod Jelša
Sedež: Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
Na sedežu zavoda se izvaja proizvodna dejavnost, program socialne vključenosti in program
zaposlitvene in poklicne rehabilitacije.
2. MATERIALNI POGOJI
Načrt nakupov osnovnih sredstev in drobnega inventarja je določen s finančnim načrtom zavoda
za koledarsko leto.
Nakup testnih pripomočkov
3. KADROVSKI POGOJI
a) Program zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter program socialne vključenosti
Strokovni delavci oziroma strokovne delavke na področju zaposlitvene rehabilitacije, zaposlovanja
invalidov in socialne vključenosti invalidov so delavci z univerzitetno, visoko oziroma višjo
strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne
družboslovne usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva,
pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem.
Na področju zaposlitvene rehabilitacije in strokovne podpore pri zaposlovanju invalidov sodelujejo
tudi strokovnjaki s področja tehnične ali druge ustrezne usmeritve.
Podporne storitve invalidom v rehabilitaciji in zaposlitvi lahko nudijo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, imajo pa certifikat o poklicni kvalifikaciji ali
druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje takih del.
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 87/2011 in 96/12 - ZPIZ2; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) v 9. členu določa,
da se strokovni delavci, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, strokovni delavci v
invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih ter člani rehabilitacijskih komisij pri Zavodu RS za
zaposlovanje vsako leto strokovno izobražujejo in pridobivajo nova znanja s področja zaposlitvene
rehabilitacije.
Udeležba na strokovnem izobraževanju je najmanj dvakrat letno obvezna za vse strokovne
delavce, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, in za člane rehabilitacijskih komisij

PREDNOSTNE NALOGE
1. EQUASS Assurance
2. Aplikacija programa zaposlitvena rehabilitacija
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ZAVOD JELŠA
Cesta železarjev 8
4270 Jesenice

JESENICE
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Naslov projekta

Naziv operativnega
programa
Razvojna prioriteta
Prednostna usmeritev

Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko
karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in
neaktivnih
Kratek naziv: Razvoj storitev in pripomočkov VKO
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za
njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko
obravnavo.
Cilj projekta je povečevanje socialne vključenosti oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela.
Program bo ciljni skupini pomagal pri aktivaciji za vrnitev oziroma vstop na trg dela.
Cilji so opolnomočenje udeležencev za vključevanje na trg dela, povečevanje njihove fleksibilnosti
in zaposljivosti ter izobraževanje za njihov lažji prehod iz neaktivnosti v zaposlitev in/ali v storitve
vseživljenjske karierne orientacije (VKO) in aktivne politike zaposlovanja (APZ).
Namen programa je ugotavljanje ovir in potencialov udeležencev ter njihova motivacija za vrnitev
na trg dela, odpravljanje prepoznanih ovir, razvoj potencialov ter motivacija in izobraževanje
udeležencev za učinkovit nastop na trgu dela.
Namen programa je tudi spodbujanje razvoja novih programov, ki bodo odgovarjali na specifične
potrebe te ciljne skupine.
Ciljna skupina so osebe, ki so oddaljene od trga dela in niso prijavljene v evidenci brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Naročnik bo v program napotoval:
•

začasno nezaposljive osebe na podlagi 9., 117. in 186. člena Zakona o urejanju trga
(Uradni list RS, št. 80/2010, v nadaljnjem besedilu: ZUTD), in 40. člena Zakona o
socialno varstvenih prejemkih (Uradni listi RS, št. 61/ 2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12; v
nadaljnjem besedilu: ZSVarPre).

OSNOVNA DEJAVNOST
1. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
Namen procesa Zaposlitvene/poklicne rehabilitacije je strokovno izpolnjevanje delovnih nalog
soglasno s koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Poleg strokovne in etične
obravnave rehabilitandov/zavarovancev smo obvezani stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
sodelovanja pri razvoju doktrine in novih pristopov.
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov definira zaposlitveno rehabilitacijo kot
storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev
zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. S tem zakon daje možnost, da se
storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo tako za brezposelne kot za zaposlene invalide.
IZHODI IZ PROGRAMA 2013

4

Odločba o podporni zaposlitvi

1

Odločba o zaščitni zaposlitvi

1

Brez pridobitve odločbe o zaposljivosti –
zaposljiv v običajnem delovnem okolju

1

Odločba o nezaposljivosti

2

Vključitev v program socialne vključenosti

-

Prekinitev procesa ZR
Mirovanje
Drugo (upokojitev,
smrt,________________)

1
1

Ostalo

Brezposeln
ost

Zaposlitev v običajnem delovnem okolju
Zaposlitev v običajnem delovnem okolju s
podporo (podporna zaposlitev)
Zaposlitev v invalidskem podjetju
Zaposlitev na zaščitenem delovnem
mestu
(zaposlitveni center)
Zaposlitev preko programa JAVNIH DEL APZ
Vključitev v program APZ - UDM
Izobraževanje
Drugo: ___________________________

Skupno

Nezaposljiv
ost

APZ

Zaposlitev

Vrsta

2. SOCIALNA VKLJUČENOST
Namen programa socialne vključenosti je podpora in ohranjanje invalidovih delovnih sposobnosti
ter gradnja socialne skupine, v kateri posameznik vsakodnevno funkcionira. Posledično se tako
uporabniki naučijo medsebojnega sodelovanja in reševanja konfliktov. Poleg strokovne in etične
obravnave uporabnikov smo obvezani stalnega strokovnega izpopolnjevanja, sodelovanja pri
razvoju doktrine in novih pristopov.
CILJI
‐ strpnost, sprejemanje drugačnosti, odgovornost do dela
‐ povečanje motivacije udeležencev programov, usmerjanje udeležencev v aktivno reševanje
lastne problematike
‐ razvijanje socialnih spretnosti in veščin uporabnikov
‐ širjenje socialne mreže uporabnikov
‐ opolnomočenje uporabnikov
‐
V letu 2013 je bila na novo vključena ena oseba. V letu 2014 načrtujemo 2 novi vključitvi.
3. PROIZVODNA DEJAVNOST
V letu 2004 smo navezali stik z različnimi podjetji v regiji. Po obdobju preizkušanja delovnih
potencialov zaposlenih uspešno sodelujemo s podjetji v regiji.
Uspešnost sodelovanja ocenjujemo na podlagi stalnosti posla, povečanega obsega dela in
povratnih informacij.

PROGRAM POVEZOVANJA ZAVODA Z OKOLJEM
- sodelovanje z lokalnim okoljem
- sodelovanje z delodajalci
- projekti
- druge dejavnosti

