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LETNO POROČILO
za leto 2015

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
Na sejah predstavnikov sveta Zavoda Jelša se je nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja
soglasno sprejel. Mesečno smo po potrebi nakupovali pisarniški material, material za kreativne
dejavnosti, material za osebno higieno in material za optimalno delovanje proizvodne dejavnosti.

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.
Z upoštevanjem prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev težimo k vedno večji strokovnosti
zaposlenih, saj le primerno usposobnljen kader lahko nudi tudi kvalitetne storitve.
Odlikuje nas zgledno sodelovanje z lokalnim okoljem in delodajalci.
Naše delo je konkretno individualno delo s posameznikom, prilagojeno njegovim specifičnim
potrebam in zahtevam. Poseben poudarek pri našem delu namenjamo tesnemu povezovanju z
delodajalci ter vzpostavitvi aktivne mreže, ki omogoča ne le pridobivanje delovnih izkušenj na
različnih delovnih mestih temveč tudi pripomore h kar najustreznejšemu načrtu poklicne kariere
posameznika.
Z vsemi aktivnostmi se izboljšuje kakovost življenja ter zaposlovanje invalidov, s tem se razbremeni
poraba socialnih prejemkov ter zniža stopnja brezposelnosti.

PREDNOSTNE NALOGE
1. EQUASS Assurance - pridobljen certifikat za obdobje dveh let
Evropski znak kakovosti na področju socialnih storitev (EQUASS) je sistem kakovosti za
socialne programe, izvajalce poklicnega usposabljanja in rehabilitacije in organizacij, ki so
zavezane k zagotavljanju kakovosti , temelječe na bistvenih in temeljnih standardih v
socialnem sektorju. EQUASS Assurance (zagotavljanjeevropske kakovosti v socialnih
storitvah) je sistem zagotavljanja kakovosti in certificiranja na področju poklicne rehabilitacije
in socialnih storitev. EQUASS Assurance je razvila Evropska platforma za rehabilitacijo
(EPR), skupaj s ključnimi zainteresiranimi stranmi na evropski in mednarodni ravni. To so
organizacije uporabnikov, delodajalcev in zaposlenih. Merila temeljijo na ključnih vrednotah
sektorja in so jih potrdili mednarodni strokovnjaki. EQUASS deluje z dobro opredeljenimi
merili, kazalniki uspešnosti , normativi in preizkušenim postopkom zunanje presoje. Ključni
procesi standarda EQUASS Assurance so prijava, notranja presoja (opomnik), zunanja
presoja in certificiranje.
2. Aplikacija programa zaposlitvena rehabilitacija
ZRSZ ima svoje delo podprto z informacijsko tehnologijo, medtem ko izvajalci ZR svojega
dela nimajo ustrezno podprtega. Zaradi neenotnega sistema ter zaradi različnih virov
podatkov, se statistična poročila zunanjim inštitucijam pogosto razlikujejo med seboj.
Informacijski sistem za podporo procesu zaposlitvene rehabilitacije deluje od marca 2013.
Strokovni delavci so program osvojili, ob morebitnih težavah, ki se pojavljajo jim je na voljo
skrbnik spletne aplikacije.

PROJEKTI
Naslov projekta

Teden vseživljenjskega učenja

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju
izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujemo na Andragoškem centru Slovenije in ga
prirejamo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj
naših meja. Z njim opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v
vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki
projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k
udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov
učenja.

PODATKI O PRIREDITVI
Zap.
Naslov oz. kratek opis
št.
prireditve

mesec izpeljave

Kraj izpeljave

19.5.2015

ZAVOD JELŠA
Cesta železarjev 8
4270 Jesenice

2

SODELOVANJE Z OŠ
22.5.2015
POLDETA
STRAŽIŠARJA –
KREATIVNE DELAVNICE

ZAVOD JELŠA
Cesta železarjev 8
4270 Jesenice

3

OBISK KNJIŽNICE Z
UPORABNIKI

21.5.2015

OBČINSKA KNJIŽNICA
JESENICE
Trg Toneta Čufarja 4
4270 JESENICE

4

PARADA UČENJA

20.5.2015

Stara Sava

DAN ODPRIH VRAT
1

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).

V letu 2014 smo izvajali vse štiri module projekta. Vse module smo uspešno zaključili. V prvi modul
je bilo vključenih 204 oseb, v drugi modul 141 oseb, v tretji modul 13 oseb in v četrti modul 11 oseb.
Vključevanje v sam program je temeljilo na prostovoljni bazi, udeleženci, ki so se odzvali vabilu so
se večinoma odločali za vključitev v prvi in drugi modul.

OSNOVNA DEJAVNOST

1. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
Pregled izvajanja programa v letu 2015
Število vseh oseb, ki so bile v letu 2015 vključene v process obravnave:
Skupaj v obravnavi: 52 oseb
Število oseb, ki je v letu 2014 prenehalo z obravnavo:
Število izhodov v zaposlitev
- skupaj 9 oseb

APZ

Zaposlitev

STATUS PO ZAKLJUČENI ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI V LETU 2015
Število po posamezni OS ZRSZ
Vrsta
OS
OS
OS
Skupno
__KRANJ___ _________ _________
Zaposlitev v običajnem delovnem
3
okolju
…. od tega preko programa javnih del
1
Zaposlitev v običajnem delovnem
okolju s podporo (podporna
2
zaposlitev)
…. od tega preko programa javnih del
Zaposlitev v invalidskem podjetju
3
…. od tega preko programa javnih del
Zaposlitev v invalidskem podjetju na
zaščitenem delovnem mestu
Zaposlitev na zaščitenem delovnem
mestu
1
(zaposlitveni center)
Vključitev v program APZ – UDM
Izobraževanje
Drugo:
___________________________
Nezaposljivost

3

Vključitev v program socialne vključenosti

2

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
Vključeni v program:
14.7.2014 – 31.3.2015 13 oseb
1.4.2015 14 oseb
3. PROIZVODNA DEJAVNOST
Povezujemo se z različnimi podjetji v regiji in z njimi uspešno sodelujemo. Uspešnost sodelovanja
ocenjujemo na podlagi stalnosti posla, povečanega obsega dela in povratnih informacij.
4. PROGRAM POVEZOVANJA ZAVODA Z OKOLJEM
- sodelovanje z lokalnim okoljem
- sodelovanje z delodajalci
- projekti
- druge dejavnosti

