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LETNO POROČILO
za leto 2016

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.

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.
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Zap.
Naslov oz. kratek opis
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junij 2016

Jesenice

TELOVADBA V NARAVI

maj 2016

Jesenice

SPREHOD PO
RAZGLEDNI JESENICE
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OSNOVNA DEJAVNOST

1. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
Pregled izvajanja programa v letu 2016
Število vseh oseb, ki so bile v letu 2016 vključene v proces obravnave:
Skupaj v obravnavi: 63 oseb
- storitev B: 27 oseb
- storitev J: 36 oseb
Število izhodov v zaposlitev
- skupaj 10 oseb
STATUS PO ZAKLJUČENI ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI V LETU 2016

OS ZRSZ
Območna služba ZRZS
Zaposlitev v običajnem delovnem okolju

KRANJ
5

... od tega preko programa javnih del
Zaposlitev v običajnem delovnem okolju
s podporo (podporna zaposlitev)
... od tega preko programa javnih del

2

Zaposlitev v invalidskem podjetju

2

... od tega preko programa javnih del
Zaposlitev v invalidskem podjetju na
zaščitenem delovnem mestu
Zaposlitev na zaščitenem delovnem
mestu (zaposlitveni center)

1

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:
1.1.2016 – 20.12.2016 14 oseb
1.9.2016 menjava
2.11.2016 menjava
21.12.2016 13 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

