HENDIKEP, DELO IN DRUŽBA

HENDIKEP,
DELO IN DRUŽBA

Dodatno usposabljanje
dijakov s posebnimi potrebami
in zagotavljanje kakovosti
prehajanja v delovna okolja

Dušan Rutar
Rok Kralj
Irena Praznik

KAZALO

Dušan Rutar, Rok Kralj, Irena Praznik
HENDIKEP, DELO IN DRUŽBA
Dodatno usposabljanje dijakov s posebnimi potrebami
in zagotavljanje kakovosti prehajanja v delovna okolja
© 2015, vse pravice pridržane

U Dušan Rutar
L Jelka J. Makoter
O Žiga Valetič, Grafični atelje Zenit
I   DepositPhotos
F Osebni arhivi avtorjev
T Tiskarna Pleško, Medvode
Z CIRIUS, Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
N 350 izvodov
Kamnik, 2015
Operacijo delno fininancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete: enakost možnosti; prednostne usmeritve: Povečanje dostopnosti in
enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Dušan Rutar

SOCIOLOGIJA HENDIKEPA IN NOVE DRUŽBENE PRAKSE ........... 7
Predgovor ...................................................................................... 8
Temeljna spoznanja .................................................................... 10
Teoretični uvod ........................................................................... 18
Praktično nadaljevanje ali novi pristopi k novim
družbenim strategijam .............................................................. 41
Vmesna sklepna ugotovitev ........................................................ 53
Empirične koordinate strategij in tranzicijski načrti ............. 55
Konceptualni okvir za nadaljevanje in nadgradnjo projekta ..... 66
Rok Kralj

SOCIALNA EKONOMIJA IN TRANZICIJSKI NAČRT .................... 77
Vse pravice so pridržane.
Nobenega dela te knjige ni dovoljeno reproducirati in
razširjati brez pisnega dovoljenja založnika in avtorjev.
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Socialna ekonomija .................................................................... 79
Opredelitev socialne ekonomije ................................................. 81
Socialna ekonomija in skupnost ................................................. 82
Pravica do dela – za vse ............................................................. 83

376(082)

Socialna ekonomija in zaposlovanje ranljivih družbenih skupin .... 84

RUTAR, Dušan

Pravičnost, ne dobrodelnost ...................................................... 85

Hendikep, delo in družba : dodatno usposabljanje dijakov s posebnimi
potrebami in zagotavljanje kakovosti prehajanja v delovna okolja / Dušan Rutar,
Rok Kralj, Irena Praznik ; [fotografije osebni arhivi avtorjev]. - Kamnik : CIRIUS,
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2015
ISBN 978-961-93866-1-3
1. Kralj, Rok 2. Praznik, Irena
280515072

Medsebojna delitev namesto tržnega pristopa ........................... 85
Socialna vključenost, družbene inovacije in partnerstvo
s civilno družbo ......................................................................... 87

7

Socialno podjetništvo ................................................................. 88
Modul socialnega podjetništva .................................................. 88
Slovenski model socialnega podjetništva .................................... 89

SOCIOLOGIJA HENDIKEPA IN
NOVE DRUŽBENE PRAKSE

Kratek premislek o zakonu ZSocP .............................................. 93
‘Shema’ slovenskega socialnega podjetja .................................... 94

Dušan Rutar

Tranzicijski načrt – praktični primer ........................................ 96
Nino Raković – kratka predstavitev ........................................... 97
‘Podjetniška’ ideja ..................................................................... 98
Priprava tranzicijskega načrta .................................................. 99
Cilji tranzicijskega načrta ......................................................... 99
Deležniki v tranzicijskem načrtu ............................................. 100
Faze tranzicijskega načrta in časovnica ................................... 101
Sklepni razmislek o socialni ekonomiji in
tranzicijskem načrtu ................................................................ 119
Irena Praznik

TRANZICIJSKI NAČRT – IDRIJA .................................................. 121
Uvod ........................................................................................... 123
Srečanja v Idriji .......................................................................... 134
Zaključek ................................................................................... 169
Zakonodaja, viri ....................................................................... 174
Dušan Rutar

DODATEK: EVROPA 2020 ............................................................ 175

Dr. Dušan Rutar je diplomiral iz psihologije na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral z razpravo o Freudovem
konceptu Onega. Bil je koordinator podiplomskega programa iz teorij in politik telesa, ki ga je izvajal Institutum studiorum humanitatis
(ISH), sodeloval je v podiplomskem izobraževanju Fakultete za podiplomski humanistični študij, Ljubljana. Nekaj časa je predaval na Fakulteti za socialno delo, kot zunanji sodelavec je na Filozofski fakulteti
poučeval izbirni predmet psihoanaliza in epistemologija. Ustanovil je
filmsko šolo Vzgajanje pogleda, zadnja leta veliko predava po slovenskih knjižnicah, gimnazijah in inštitutih. Objavil je več kot 800 prispevkov v obliki knjig, znanstvenih in strokovnih člankov, kolumen,
predavanj, recenzij knjig, filmov in teoretskih razprav.

8

Hendikep, delo in družba

PREDGOVOR

P

red dobrim letom dni so bili objavljeni izsledki obsežne mednarodne študije, ki bralcu omogočajo temeljit in celovit vpogled v temeljno dinamiko družbenih procesov, zaradi katerih smo se lotili projekta, za
katerega pričuje tale zapis. Naslov študije je Mednarodna raziskava o implementaciji konvencije Združenih narodov glede pravic hendikepiranih ljudi.1
Uvodoma bi radi komentirali nekatere osnovne koordinate raziskave in tako tlakovali pot nadaljnjemu razmišljanju o lastnem projektu,
ki smo ga skušali umestiti v napredne koordinate družbenega življenja
hendikepiranih ljudi v 21. stoletju, ki bo gotovo povsem drugačno od
življenja v času industrijske revolucije, ko so bili invalidi preprosto razglašeni za delovno nesposobne ljudi, številni pa so se tudi vedli skladno s to zamislijo, saj niso imeli nobene druge možnosti.2
Novo in bistveno drugačno razmišljanje o pomenu hendikepa v
družbenem okolju3 ter o zmožnostih ljudi za kreativno delo je vsekakor smiselno in koristno razumeti v zgodovinski luči, zato bomo uvodoma to tudi storili.4
1 International study on the implementation of the UN convention on the
rights of persons with disabilities, Zero project, report 2013. http://zeroproject.org/wp-content/uploads/2013/12/Zero-Report_e_-2013.pdf
2 Danes ne govorimo več o invalidnosti, temveč o človeškem kapitalu (human
capital). Cf. D. S. Salkever, Alan L. Sorkin (ured.). The Economics of Disability (Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2001). Spremembe v razmišljanju o delavcih, naravi hendikepa in delu so zares velike, zato bo tudi naše
razmišljanje bistveno drugačno, kot je v navadi. Cf. Anna Coote, Jane Franklin (ured.). Time on Our Side: Why We All Need a Shorter Working Week
(London: New Economics Foundation, 2013).
3 Cf. Crawford Brough MacPherson. Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke (Oxford, 1962).
4 Brez poznavanja zgodovine bojev ljudi kot družbenih bitij za svoje pravice
ne moremo dobro razumeti sedanjosti in prizadevanj ljudi za boljše življenje
v bodočnosti. Cf. Henri-Jacques Sticker. A History of Disability (Ann Arbor,
MI: The University of Michigan Press, 2000). Prim. tudi: Alan Roulstone, Simon Prideaux. Understanding Disability Policy (Bristol: Policy Press, 2012).
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Mednarodna raziskava o pravicah hendikepiranih ljudi je zajela triindvajset socialnih indikatorjev, ki so jih raziskovalci spremljali in podrobno analizirali v petinpetdesetih državah. Kompleksnost raziskave je velika že zato, ker je v vsakdanjem življenju težko artikulirati vse
indikatorje in dobiti celovit vpogled v življenje in delo hendikepiranih ljudi. Vse preveč je namreč tudi stereotipov, puhlic in predsodkov,
ki zamegljujejo pogled na realna družbena stanja in eksistence ljudi.5
Raziskava je zajela deset socialnih indikatorjev, ki se nanašajo na
usposabljanje in zaposlovanje hendikepiranih ljudi, in sicer v dvainosemdesetih državah sveta. In morda je pri tem najbolj vznemirljivo
oziroma zanimivo dejstvo, da prinaša tudi pregled štiridesetih inovativnih praks, ki so se razvile na številnih koncih sveta, praks, ki dokazujejo, kako je mogoče učinkovito reševati konkretne probleme, ki nastajajo pri usposabljanju, vseživljenjskem učenju in zlasti zaposlovanju hendikepiranih ljudi v kapitalističnem svetu.6
Hitri pregled izsledkov raziskave, ki se nanašajo na Slovenijo, nam
pove tole.
Hendikepirani mladi ljudje imajo zagotovljene pravico in možnosti
šolanja na vseh ravneh. Kljub temu velja opozoriti, da je dostop do
usposabljanja in izobraževanja zunaj šol tak, da je praksa še precej nedorečena in dokaj nejasna, kajti ne obstaja celovit in materialno dobro
delujoč sistem inkluzije ali vključevanja hendikepiranih otrok v ustanove, ki niso narejene posebej zanje.7
Največji problemi so na področju zaposlovanja mladih hendikepiranih ljudi, ki so končali šolanje in imajo v rokah spričevala oziroma
5 Cf. Colin Cremin. Capitalism's New Clothes: Enterprise, Ethics and Enjoyment in Times of Crisis (London: Pluto Press, 2011). Prim. tudi: Sara Ahmed.
The Promise of happiness (North Carolina: Duke University Press, 2010).
6 V tej perspektivi je vsekakor nujno poudariti, da potrebujemo dodatni kritični razmislek o socialni varnosti ljudi v neoliberalnem svetu, o revščini, varnosti in političnem žargonu, ki pogosto zgolj zamegljuje pogled na resnična, empirična družbena stanja ljudi in njihove resnične materialne eksistence. Naš
cilj je zato iskanje oziroma ustvarjanje povezav med dejavniki socialnih politik
ter družbenimi konstrukcijami hendikepa in njihovimi materialnimi učinki.
7 Cf. David Mitchell. What Really Works in Special and Inclusive Education:
Using Evidence-Based Teaching Strategies (London: Routledge, 2014).
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potrdila o zaključenem šolanju oziroma usposabljanju. Izsledki raziskave so skoraj katastrofalni: na področju zaposlovanja s strani države se ne dogaja ničesar; širjenje zaposlovanja v zasebnem sektorju je
blokirano in ujeto v začarani krog, ki ga določajo dejavniki, kot so pomanjkanje denarja, birokratske ovire, počasnost pri reševanju problematike; prilagoditve na delovnih mestih so skromne prav zaradi pomanjkanja denarja, še bolj pa zaradi pomanjkanja interesa; na področju promoviranja samozaposlovanja pogosto naletimo na diskriminacijo; rast števila zaposlenih hendikepiranih delavcev pa je tako rekoč
ničelna, kar pomeni, da je preprosto ni.
Problemi torej niso majhni, zato je tudi nastal pričujoči zapis o projektu, v katerem smo iskali nove načine usposabljanja in ustvarjanja
socialnih mrež, da bi povečevali realne, materialne možnosti za zaposlovanje in produktivno delo pri mladih hendikepiranih ljudeh, ki so
končali šolanje v srednješolskih programih.8
V zvezi z zapisanim je res vredno prebrati še izjemno študijo, ki je
izšla nedavno.9

TEMELJNA SPOZNANJA
Še preden so končali šolanje, so se kajpak šolali, zato je dobro še enkrat
premisliti nove zamisli o naravi hendikepa, nove koncepte otrok s posebnimi potrebami, inkluzije in tega, kar otroci in mladi ljudje zares potrebujejo, da bi bili uspešni ne le v šoli, temveč tudi na delovnih mestih.
8 Ko govorimo o realnih možnostih, mislimo predvsem na finance, brez katerih ne
moremo zagotavljati ustreznih delovnih pogojev za ljudi, ki potrebujejo razumne
prilagoditve (reasonable accommodations). Cf. Jane Campbell (2014). Without the
Independent Living Fund, it's a bad time to be disabled. http://www.theguardian.
com/commentisfree/2014/mar/31/independent-living-fund-disabled
9 Tiffany Stiles, Heather Haeger. At the Intersection of Class and Disability: The Impact of Forms of Capital on College Access and Success for Students
with Learning Disabilities (Charleston SC: Proquest, Umi Dissertation Publishing, 2011). To je ena redkih študij, v katerih se avtorji lotevajo realnih družbenih razmerij in empiričnih položajev tako imenovanih ranljivih družbenih
skupin v družbenih poljih na začetku enaindvajsetega stoletja.
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V strokovni literaturi se v zadnjih nekaj letih pojavljajo novi koncepti inkluzije otrok s posebnimi potrebami, saj se je že pred časom izkazalo, da so empirični in izmerljivi učinki inkluzije, kakršno poznamo, daleč od pričakovanega. Razlike kajpak niso enake v vseh državah,
toda kljub temu je očitno napočil čas za drugačno razmišljanje o naravi inkluzije in otrok s posebnimi potrebami.10 Novi načini razmišljanja
niso le naprednejši, temveč zlasti niso diskriminatorni, kot so bili stari, čeprav tega morda ni bilo videti na prvi pogled.11
Nove zamisli so res nove, zlasti pa so produktivne.12
Prvič. Tipično ni tako zelo tipično, kot bi morda radi, in normalno ni
tako zelo enoznačno določeno, kot se nam zdi. V praksi se je na žalost
že pred časom uveljavilo sporno razdeljevanje otrok in mladostnikov
na dve skupini; v resnici gre za razdeljevanje vseh ljudi, ne le otrok in
mladostnikov.13 V eni skupini so tisti s posebnimi potrebami, v drugi
so kajpak vsi drugi, za katere smemo logično in upravičeno domnevati, da nimajo posebnih potreb. Strokovno, teoretično in znanstveno je
taka delitev zastarela, povsem neprimerna, neustrezna in neetična.14
Delitev postavljajo pod vprašaj tudi empirične raziskave, ki potrjujejo spoznanje, da ima neprimerno več otrok razvojne motnje, kot so
mislili strokovnjaki še pred nekaj desetletji. Če že torej moramo govoriti o otrocih s posebnimi potrebami, potem moramo sprejeti vsaj empirično dejstvo, da jih je več, kot pa smo mislili doslej.
Podatki so objektivni, omenjamo jih le nekaj. Zadnje ocene razvojnih motenj pri otrocih dokazujejo, da jih ima vsak šesti otrok. Na sto
10 Cf. Sara Ahmed. On Being Included: Racism and Diversity in Institutional
Life (North Carolina: Duke University Press, 2012).
11 Cf. Thomas Lemke, Susanne Krasmann, Ulrich Bröckling. Gouvernementalität, Neoliberalismus und Selbsttechnologien. V: Ulrich Bröckling, Susanne
Krasmann, Thomas Lemke (ured.). Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen (Frankfurt/M., 2000), str. 7-40.
12 Cf. Anna Grear (ured). Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2014).
13 Cf. Michel Foucault. The Subject and Power. V: Hubert L. Dreyfus, Paul
Rabinow (ured.). Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics
(Chicago: University of Chicago Press, 1983), str. 208–226.
14 Cf. Tom E. C. Smith, Edward A. Polloway, James R. Patton. Teaching Students With Special Needs In Inclusive Settings (Prentice Hall, 2011).
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deset otrok je eden z avtističnimi motnjami. Dva otroka od desetih
imata izmerljive težave v duševnem zdravju.15
Podatki nam povedo, da je večja občutljivost v ugotavljanju težav,
motenj in problemov, s katerimi se soočajo otroci in starši, vzgojitelji
in učitelji, nujno izhodišče za nove premisleke o smiselnosti razdeljevanja otrok na te s posebnimi potrebami in one brez njih. Otrok s posebnimi potrebami, če bi že hoteli vztrajati pri tem izrazu, je bistveno
več, kot jih je danes vključenih v procese inkluzije, kar zagotovo ni pošteno do vseh tistih otrok, ki nimajo odločb, v katerih je zapisano, da
imajo posebne potrebe.
Sklep je torej povsem jasen: naloga strokovnih delavcev je razvijanje takih šolskih in drugih praks, ki bodo zajemale vse otroke, in sicer
na način, ki bo povečeval njihovo blagostanje in kakovost življenja.16
Izraz prilagojeni programi moramo zaradi zapisanega razumeti v
novi luči. Pomeniti morajo namreč ustrezne programe, najboljše programe za psihofizični razvoj različnih otrok.17
Na kratko lahko rečemo takole: vsak otrok lahko postane otrok s
posebnimi potrebami. Ne gre le za možnosti, da zbolijo ali da se jim
pripeti nesreča, temveč zlasti za razvojne dejavnike.
Vse prevečkrat tako slišimo, da otrok ne sodi v določeno ustanovo, program ali oddelek. Obstajajo zelo prefinjene oblike izključevanja
otrok. Otrok ne sodi v našo ustanovo. Ta stavek slišimo velikokrat. Če se
bomo ukvarjali z njim, se ne bomo mogli ustrezno ukvarjati z vsemi drugimi.
Tudi ta stavek slišimo pogosto.
Otrok ne bi smeli deliti na te s posebnimi potrebami in vse druge. V
ospredju bi moralo biti vedno njihovo psihično, fizično in družbeno blagostanje.
15 Cf. The State of the World’s Children 2013. Childen with Disabilities.
http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/SOWC_2013_75.pdf
16 Cf. John Peter White. Exploring Well-Being in Schools: A Guide to Making Children's Lives More Fulfilling (London: Routledge, 2011). Izjemno pomembno je, da so oblikovalci sodobnih šolskih praks vse bolj naklonjeni zamislim o blagostanju otrok (well-being), o izpolnjenosti njihovega življenja (human fulfilment) in o pomembnosti kakovostnega življenja (meaningful life).
17 Cf. Angela McRobbie (2001). 'Everyone is Creative': artists as new economy
pioneers? http://www.opendemocracy.net/arts/article_652.jsp (10/18/2005)
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Drugič. Inkluzija različnih otrok je nov, sodoben koncept. Inkluzija
posebnih otrok s posebnimi potrebami – ta koncept je zastarel in neuporaben. Vsak otrok je drugačen, vsak otrok je različen, vsak potrebuje
sebi ustrezne programe, ki mu zagotavljajo optimalni razvoj. To mora
biti naš cilj, pa če zveni še tako idealno.
Dobro narejeni šolski programi zato niso dobri le za otroke s posebnimi potrebami, temveč so dobri za vsakega otroka. Ali drugače rečeno: inkluzija je način dela z otroki, ki je dober za vsakogar. Nobene potrebe ni po delitvi, kot rečeno, nobene potrebe ni po prilagojenih in
neprilagojenih programih.18
Čas je torej za nov pogled na usposabljanje in izobraževanje otrok:
čisto vsak otrok mora dobiti priložnosti, da se bo šolal in usposabljal
skladno z lastnimi kapacitetami, potenciali, sposobnostmi, kar pomeni, da potrebujejo nadarjeni otroci prav tako kot otroci z razvojnimi
motnjami in težavami svojim kapacitetam primerne programe.19
Inkluzija zato pomeni razvijanje primernih oziroma ustreznih programov, ki zajemajo različne načine učenja, različne načine poučevanja, različne načine razvijanja otrokovih potencialov. Ne obstajata
samo dva programa: eden za normalne otroke in drugi za otroke s posebnimi potrebami; ta, ki je prilagojen, in oni, ki ni.
Kar je torej dobro, je dobro za vsakega otroka, to pa je natanko prilagajanje njegovim zmožnostim in potencialom. V prihodnosti otroci
zato ne bodo več razdeljeni po skupinah, saj bo tako rekoč vsakdo svoja skupina – obstajajo zgolj različni otroci.
Prav je torej, da končno opustimo zastareli besednjak in zastarele prakse vključevanja otrok s posebnimi potrebami v običajne šole in
običajne šolske programe.
18 Ena izmed prvih britanskih šol, ki je vpeljala v učilnice kurikularne vsebine s
področja blagostanja (well-being and happiness curriculum), je Wellington College.
Cf. Ian Morris. Teaching Happiness and Well-being in Schools: Learning to Ride
Elephants (London: Continuum International Publishing Group Ltd., 2009).
19 Namesto o sposobnostih otrok govorimo o njihovih kapacitetah, kajti polno
družbeno življenje zajema tudi polno politično participiranje, to pa ni izraz psihičnih ali psihofizičnih sposobnosti oziroma zmožnosti posameznikov. Cf. Etienne Balibar. Equaliberty: Political Essays (Duke University Press, 2014), str. 101.
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Namesto tega moramo zagovarjati različnost. Ali kot pravi Thomas
Armstrong: human diversity.20 Otroci imajo različne možgane in živijo v različnih okoljih, zato mislijo različno, se razvijajo različno, se vedejo različno in se učijo na različne načine. Neurodiversity je zato gotovo eden ključnih konceptov šole za XXI. stoletje, v kateri bodo različni
otroci na različne načine dosegali različne cilje.
V razredih se torej šolajo različni otroci, ki jih smemo imenovati tako, kot jih imenuje Thomas Armstrong: neurodiverse students. To
so učenci oziroma dijaki, ki potrebujejo inovativne strategije učenja
in poučevanja, ukrojene po njihovih edinstvenih kapacitetah, potencialih, zmožnostih, sposobnostih, interesih in drugih dejavnikih. Take
strategije terjajo korenite spremembe v šolskih okoljih, da bodo lahko
bolj kot doslej realizirali svoje potenciale. Pri tem ne bi smeli izhajati
iz medicinskih diagnoz in poudarjanja patologije, temveč iz potencialov, kapacitet, zmožnosti in sposobnosti otrok.21
Za popolnejše razumevanje novih strategij dela z dijaki, opisanih na
začetku, moramo dodati, kar sledi.22
V knjigi z naslovom The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice23 naletimo na dobro predstavljen koncept učnih okolij (learning environments),24 ki je za naše potrebe izjemno pomemben.25
Še pred prehodom dijakov na trg dela moramo namreč poskrbeti za
spodbudna učna okolja, katerih učinke na dijakih zlahka prepoznavamo.
20 Thomas Armstrong. Neurodiversity in the Classroom: Strength-Based Strategies to Help Students with Special Needs Succeed in School and Life (Association for Supervision & Curriculum Development, 2012).
21 Cf. Robert J. Marzano. The Art and Science of Teaching: A Comprehensive Framework for Effective Instruction (Association for Supervision & Curriculum Development, 2007).
22 Cf. Centre for Educational Research and Innovation CERI. http://www.
oecd.org/edu/ceri/
23 The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice. http://www.
oecd.org/edu/ceri/thenatureoflearningusingresearchtoinspirepractice.htm
24 Innovative Learning Environment project. http://www.oecd.org/edu/ceri/
The%20ILE%20project.pdf
25 Cf. O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse /uredili Hanna Dumont, David Istance in Francisco Benavides; [prevedli Sonja Sentočnik ... et al.]
(Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013)
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Ključno je kajpak učenje, ki je socialno in pogosto sodelovalno. V takem
okolju so učitelji zelo močno naravnani na motivacijo in čustva dijakov.
Poleg tega so občutljivi za razlike med njimi. Njihove dosežke ocenjujejo konsistentno z učnimi cilji (learning aims) in pri tem skrbijo za formativne povratne informacije (formative feedback).
Koncept je pomemben zlasti zato, ker so hendikepirani dijaki bolj
kot drugi izpostavljeni možnostim diskriminatornega vedenja in izključevanja.26
Vendar pa ne smemo biti naivni.27
Vsakdanja ideologija, ki nas vse bolj pritiska k tlom, je paradoksna:
ustvarja vtis, da je duhovna, v resnici pa je vulgarno materialistična.
Nagovarja nas, naj bomo pri svojem vsakdanjem delovanju skrajno
praktični in pragmatični, obenem pa nam pridiga o morali, vrednotah
in etiki. Naše dejavnosti naj bodo strogo določene z instrumentalnimi zamislimi, da bomo imeli od njih koristi in da bodo vodile k uspehu, sočasno pa naj bi se duhovno razvijali in osebnostno preobražali,
da bomo še bolj prilagojeni zahtevam kapitala.
Naša drža do sveta naj bo torej cinična, saj ne smemo preveč resno
jemati, kar se dogaja v njem, kajti ves čas moramo biti na voljo kapitalu. Biti moramo zadržani, obenem pa moramo nenehno odkrivati
nove dejavnosti, biti moramo kreativni, skrbeti moramo zase in se nenehno prilagajati novim zahtevam kapitala. Morda je bistvena razsežnost vsakdanje ideologije prav egoistična skrb zase, zaradi katere ljudje vse bolj zgolj uporabljajo drug drugega za doseganje lastnih ciljev v
življenju, obenem pa govorijo o pomembnosti timbildinga in skupnega
delovanja, o sinergijah in seveda o dodajanju vrednosti.
Metafizika je vse bolj prezirana in zaničevanja vredna, čeprav je ključna naravna zmožnost človeških bitij. To je namreč naravna zmožnost
26 Cf. Governing Complex Education Systems. http://www.oecd.org/edu/
ceri/governingcomplexeducationsystemsgces.htm
27 Cf. Gilles Deleuze (1992). Postscript on the Societies of Control. Besedilo
je dostopno na tejle spletni strani: http://www.nadir.org/nadir/archiv/netzkritik/societyofcontrol.html (20/10/05). Prim. tudi: Stuart Hall (1997). The
Spectacle on the 'Other'. Besedilo je dostopno na tejle spletni strani: http://
www.pf.jcu.cz/stru/katedry/spol_vedy/emmirreader/03Stuart%20Hall_
the%20spectacle%20of%20the%20other.pdf.
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človeka, da se dviguje nad neposredno, empirično naravo oziroma realnost, kot jo spontano zaznava. Ne gre torej za iskanje naravnih ritmov življenja, ki naj bi bili najbolj zdravi, temveč gre za strast, za vedenje in delovanje človeka, ki se zanje sploh ne zmeni.
Jacques Lacan je vsekakor prepričljivo zavrnil zagovornike oportunizma in instrumentalnega uma, ko je pokazal na vlogo nezavedne želje in človekovo zmožnost, da ji sledi. Bolj etično je slediti svoji želji kot
željam skupin in pričakovanim normam, pravi Lacan sredi petdesetih let dvajsetega stoletja, v času torej, ko se ameriški ego psihologi in
humanistični psihologi trudijo dokazati, da je za vsakega človeka pomembno prilaganje družbenemu življenju in krepitev lastnega naravnega ega, da bi bil pri tem čim bolj realističen.
Govorimo o zvestobi singularni želji, ki je ne moremo misliti z besednjakom ego psihologije, kajti ideja singularnosti je povsem neprimerljiva s konceptom normalnega, prilagojenega, instrumentalnega
ali pragmatičnega vedenja človeških bitij.
Zlasti je neprimerljiva z vedenjem ljudi, ki se na prelomu dvajsetega
stoletja že precej časa potapljajo v to, kar je napovedal Gustave Le Bon
v knjigi z naslovom Psychologie des foules (1895): pomembne so podobe.
Slavni raziskovalec človeškega se ni motil: danes so podobe pomembnejše od besed. Z razvijanjem kapitalizma se vse bolj razvijajo
tudi spektakelske kulture vsakdanjega življenja ljudi, v katerih imajo
pomembno vlogo preusmerjanje pozornosti namesto njihovega opolnomočenja (empowerment), performansi namesto emancipacije, razvijanje zavesti o sebi, izobraževanja in sofisticiranosti, množični spektakli in dvigovanje morale namesto razvijanja zgodovinske zavesti o lastnem družbenem življenju.
Ideologija vsakdanjega življenja zato ne osvobaja ljudi, temveč jih
spreminja v srečne sužnje; srečni so kajpak le nekateri, saj ima polovica odraslih ljudi v rokah zgolj 1 % vsega premoženja, medtem ko ima
1 % najbogatejših v rokah že skoraj polovica premoženja vseh ljudi.28
Metafizična zmožnost človeških bitij je zmožnost za dvigovanje nad neposredno empirijo, kot rečeno. Osvobajanje zato pomeni
28 Cf. Michael Hardt, Antonio Negri. Empire (Cambridge/Mass., London,
2000).
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odcepljanje od lastne odvisnosti, ki je v kapitalizmu vse večja. Razvijanje terapevtske kulture, potrošniške kulture in kulture strahu ne more
prispevati k osvobajanju, zato je teoretska misel danes pomembnejša
kot kadarkoli prej.29
Izginjanje metafizike zato pomeni zaton pristno človeškega, zaton
avtentične zmožnosti ljudi, da ne živijo v vulgarnosti lastne empirije,
temveč se dvigujejo nad njo kot duhovna, simbolna bitja.30
Ena najbolj cenjenih in spoštovanih knjig o pravkar zapisanem, o
sodobnem šolanju, izobraževanju in usposabljanju otrok oziroma mladine je tista, pod katero se je podpisal Peter McLaren, izšla pa je leta
2014. Njen naslov je Življenje v šolah.31
V svetu jo strokovnjaki štejejo med ducat najboljših knjig, kar jih je
kdo kdaj napisal o izobraževanju in šolanju, zato jo je res vredno prebrati, za nas pa ima še posebno vrednost.
Osnovna avtorjeva ideja je empirično preverljiva: obstaja razredna
diskvalifikacija kritične pedagogike in kritičnega izobraževanja.
Razredno oziroma zainteresirano blokiranje kritične pedagogike ni
naključno. Spremlja ga zaton demokracije, o kateri govori McLaren,
ko razmišlja o oblikah sodobne represije družbenega življenja, o korporativnem napadanju izobraževalnih praks, o sanjah ljudi o egalitarnosti, o družbenem konstruiranju znanja, o razmerjih med znanjem,
vednostjo in oblastnimi praksami, o reproduciranju oblik družbenega življenja, o kritičnih socioloških perspektivah, o razrednih odnosih in razrednem boju, o neokonservativizmu, o naravi kulturnih odporov ljudi, ki se ne strinjajo z logiko kapitalističnega izkoriščanja, o
mitih v šolskem polju, zlasti o mitu demokratičnega šolanja oziroma
29 Cf. Mike Featherstone. Consumer Culture and Postmodernism (London:
SAGE, 2007).
30 Glede te teme velja prebrati eno najpomembnejših socioloških razprav
dvajsetega stoletja z naslovom Osamljena množica. David Riesman, Nathan
Glazer, Reuel Denney. The Lonely Crowd (New Haven: Yale University Press,
2001). Prim. tudi Herbert Marcuse. One-Dimensional Man: Studies in the
Ideology of Advanced Industrial Society (London: Routledge, 2002).
31 Cf. Peter Mclaren. Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in
the Foundations of Education (E. Boulder: Paradigm, 2014).
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izobraževanja, o učitelju kot moralnem družbenem agensu, o revolucionarni socialistični pedagogiki.32
Naivnost se nam lahko vrne kot bumerang, kajti pozitivna psihologija ni dovolj za spreminjanje družbenega okolja, v katerem poteka
vzgajanje otrok za potrebe kapitalizma.33

TEORETIČNI UVOD
Sodobno razmišljanje o tako imenovanih ranljivih družbenih skupinah34 in njihovem produktivnem vključevanju v družbeno življenje
ima dolgo tradicijo, zato je v nadaljevanju tega zapisa dobro skicirati
osnovne koordinate, med katere se umešča tudi pričujoče delo, v katerem skušamo predstaviti empirični model prehajanja mladih hendikepiranih ljudi iz institucij, v katerih se šolajo in usposabljajo, v domača
okolja, kjer živijo in kjer se želijo zaposliti, da bi živeli čim bolj neodvisno, produktivno in kakovostno življenje.35
Omenjena tradicija sega v čas, ko se rojeva moderno obdobje, v čas,
ki ga močno zaznamuje renesansa in povsem nov način razumevanja

32 Cf. Michel Foucault. Governmentality. V: Graham Bruchell et al. (ured.)
The Foucault Effect: Studies in Governmentality (Chicago: Chicago University Press, 1991), str. 87–104. Prim. tudi: Mitchell M. Dean. Governmentality:
Power and Rule in Modern Society (London: SAGE, 2009).
33 Cf. Isabell Lorey. Als das Leben in die Politik eintrat. Die biopolitisch gouvernementale Moderne, Foucault und Agamben. V: Marianne Pieper, Thomas
Atzert, Serhat Karakayali, Vassilis Tsianos (ured.). Empire und die biopolitische Wende (Frankfurt/M., New York, 2006).
34 Ko govorimo o ranljivih družbenih skupinah, mislimo vsaj na tele skupine
ljudi: invalidi, otroci, starejši ljudje, ljudje z duševnimi težavami, etnične skupine, brezdomci. Po natančnem premisleku spoznamo, morda nekoliko presenetljivo, da predstavljajo večino vseh ljudi. Cf. Mary Larkin. Vulnerable Groups in Health and Social Care (London: SAGE, 2009).
35 Klasično delo o nastajanju postindustrijske družbe, ki ga moramo upoštevati pri razvijanju zamisli o življenju v sodobnih občestvih, je spisal Daniel Bell
(The Coming of Post-Industrial Society (NY: Basic Books, 1999)).
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človeškega posameznika.36 To spoznanje je zelo pomembno, čeprav
tega morda ni videti na prvi pogled.
Moderni državljan, koncept, ki ga v renesansi komaj slutijo, dokončno pa razvijejo razsvetljenski avtorji, na primer Rousseau,37 ima
pravice, kakršnih ni imel pred njim še nihče, saj jih tudi nihče ni znal
ali mogel misliti; do modernih časov niso obstajali ustrezni teoretski koncepti.38 Tudi to spoznanje je zelo pomembno ne le za pričujoče
delo, temveč je pomembno mnogo širše, saj ima univerzalno vrednost,
kot bo razvidno v nadaljevanju.
Najprej velja izpostaviti univerzalno pravico ljudi do političnega delovanja v občestvih.39 Morda je nekoliko nenavadno govoriti o tem,
toda človek ni zgolj racionalno psihološko bitje, atom v družbenem
polju, ki naj skrbi sam zase, temveč je tudi socialno, družbeno in politično bitje; prav v tem je velik napredek, ki ga prinese moderno razmišljanje o posamezniku kot družbenem bitju in demokraciji ter o tehnološkem razvoju.40 Pravica je torej povezana s povsem novim razumevanjem družbenega prostora oziroma prostorov družbenega življenja, pa tudi z drugačnim razumevanjem sveta oziroma samega vesolja, ne le posameznika.
Renesansa in razsvetljenstvo dokončno uveljavita zamisel o pravici
ljudi, da sami odločajo o lastnih usodah, in ne da o njih odločajo drugi
ljudje – na primer zastopniki oblasti ali pripadniki vladajočih družbenih elit. Poleg tega se umika na smetišče zgodovine razmišljanje, da je
usoda ljudi odvisna od božjih želja, kozmičnih sil ali vnaprej napisanih
36 V tej perspektivi je vsekakor izjemno zanimivo brati knjigo z naslovom
Nemo telo (Robert Murphy. The Body Silent: The Different World of the Disabled (NY: W. W. Norton & Co, 2001)). Zagotovo ni naključje, da je podnaslov
knjige Drugačen svet hendikepiranih ljudi.
37 Cf. Jean-Jacques Rousseau. Družbena pogodba (Ljubljana: Krtina, 2001).
38 Eden najmočnejših teoretskih konceptov je vsekakor ta, ki nam pomaga
misliti ranljivost (vulnerability) človeških osebkov v občestvih. V tej perspektivi je zares potrebno prebrati tole delo: Martha Albertson Fineman, Anna
Grear (ured.). Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law
and Politics (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2014).
39 Cf. Dario Azzellini, Marina Sitrin. They Can't Represent Us!: Reinventing
Democracy from Greece to Occupy (London: Verso 2014).
40 Cf. Merritt Roe Smith, Leo Marx (ured.). Does Technology Drive History?:
The Dilemma of Technological Determinism (Cambridge, Mass.: MIT, 1994).
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scenarijev, na katere posamezniki ne morejo vplivati. Družbeni položaj ljudi zato ni več določen vnaprej in ni več nespremenljiv, ni več usojen, če smemo tako reči.
Prostor, v katerem živijo ljudje, zaradi novega načina razmišljanja o
njem ni več končen, zaprt in statičen, temveč je odprt in neskončen.41
V takem svetu ima novi državljan univerzalno pravico do političnega
delovanja, s katerim skuša spreminjati svoj družbeni položaj in položaj v svetu.42 Njegova pravica je sedaj pravica do moči, do oblasti, do
delovanja, s katerim spreminja občestveni prostor, v katerem živi, prostor, ki je odprt, kar pomeni, da fizične meje države niso obenem tudi
meje občestva. Moderna država seveda še ne obstaja, toda to ne spremeni pomena in vrednosti zapisanega.43
V modernem svetu, čigar nastajanje sega vsaj do renesanse, kot rečeno, se izoblikujeta dve temeljni obliki subjektivnosti ljudi, ki predstavljata zgodovinsko novost, o kateri moramo temeljito razmisliti.
Prva je tista, za katero nastajajo posebne ustanove, v katerih skrbijo
zanjo, ker ljudje sami ne morejo poskrbeti zase; taka je splošno sprejeta domneva. Mednje seveda sodijo tudi invalidi, ki v vse bolj industrijsko razvitem svetu dejansko niso nič drugega kot to, kar izraža beseda: nesposobni za delo.44
41 Cf. Alexandre Koyré. Od sklenjenega sveta do neskončnega univerzuma (Ljubljana: ŠKUC; Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1988). Prim.
tudi: Giordano Bruno. O neskončnem, vesolju in svetovih. Poligrafi, Ljubljana: Nova revija, let. 2, št. 5/6 (1997), str. 177-224.
42 Cf. Immanuel Kant. Zgodovinsko-politični spisi (Ljubljana: Založba ZRC,
ZRC SAZU, 2006).
43 Zametki moderne države, kakršno poznamo danes, segajo precej v preteklost. Nastajajo v današnji Evropi v 12. stoletju, dokončno pa se razvijejo na
začetku 17. stoletja. Cf. Joseph R. Strayer. On the Medieval Origins of the
Modern State (New Jersey: Princeton University State, 2005).
44 K temu spoznanju velja dodati zamisli iz sedaj že skoraj klasične razprave, ki je izšla leta 1994 (Peter F. Drucker. Post-capitalist Society (NY: HarperCollins)). Avtor v njej analizira nekatere prehode v modernih kapitalističnih družbah, ki so danes še bolj vredni razmisleka kot tedaj: od kapitalizma
k družbam znanja (knowledge society); družba organizacij; odgovorne organizacije (responsibility based organizations); od nacionalnih držav k mega državi;
ekonomija in produktivnost znanja; odgovorne šole (accountable schools); izobražena oseba (educated person).
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Druga oblika subjektivnosti je bistveno drugačna in je dobila v dvajsetem stoletju veliko empiričnih oprijemališč za družbeno uveljavljanje.
To je oblika subjektivnosti, ki ne želi biti odvisna od ustanov, v katerih
bi skrbeli zanjo, temveč hoče živeti samostojno, neodvisno, enakopravno in enakovredno z drugimi ljudmi; to je oblika subjektivnosti, za katero preprosto ni mogoče reči, da je nesposobna za delo. Tudi kapitalizem se je na poti iz devetnajstega stoletja v dvajseto močno spremenil.45
Močno se je spremenil zlasti zato, ker so se razvijala nova družbena
gibanja, nastajali so novi besednjaki, s katerimi so ljudje opisovali svet
in svoje položaje v njem, zlasti pa se je spremenil zaradi razrednih bojev, zaradi kolektivnih prizadevanj ljudi, da si izborijo drugačen družbeni položaj in poskrbijo za drugačno življenje.
Po eni strani se je kapitalizem razvijal z vse večjo naglico, nastajale
so nove tehnologije, proizvodnja dobrin je postajala vse večja, po drugi strani pa so se razvijale tudi nove zamisli o drugačnem svetu, v katerem ne bo edini in prevladujoči imperativ neskončna gospodarska rast.
Morda je na tem kraju treba poudariti zlasti zamisel, ki si jo delijo številni ljudje, da je razvoj kapitalizma zares dober za vse ljudi le, če
prevlada prepričanje o egalitarni naravi ljudi.46
Nič čudnega torej ni, da postane ta druga oblika subjektivnosti nosilka sodobnih demokratičnih družbenih gibanj, v katerih se združujejo ljudi, ki terjajo enake možnosti za življenje vseh ljudi, univerzalnost
torej. Pri tem je bistvena zmožnost ljudi za neodvisno življenje in delo
oziroma kreativnost, ki je univerzalna in zaradi tega neodpravljiva.47
45 Cf. Kelley Johnson, Rannveig Traustadottir (ured.). Deinstitutionalization and People with Intellectual Disabilities: In and Out of Institutions (London: Jessica Kingsley Publishers, 2005).
46 Velja tudi poudariti, da egalitarnost ne pomeni enakosti ljudi, ki so nujno, kar je trivialno res, drugačni drug od drugega. Cf. Peter Ryley. Making
Another World Possible: Anarchism, Anti-Capitalism and Ecology in Late
19th and Early 20th Century Britain (NY: Bloomsbury Academic USA, 2015).
47 Morda je dobro, da za to spoznanje preberemo še eno knjigo. Njen avtor
je Jean-Pierre Dupuy, naslov knjige pa je Ekonomija in prihodnost (L'Avenir de
l'économie: Sortir de l'économystification); izšla je pred dvema letoma pri založbi
Flammarion. Nadvse zanimivo je, da ima uvod v knjigo naslov Zbeganost ekonomije, prvo poglavje pa Ekonomija in problem zla.
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Boj za univerzalnost in egalitarnost je torej boj za pravice vseh ljudi in državljanov, ne le nekaterih. To je boj za vsakega človeka in je boj
za idejo oziroma zamisel, da nihče ne bi smel biti izključen iz občestvenega življenja in prikrajšan za blagostanje.48 Obenem je tudi boj za demokracijo, ki ni nujno zajamčena, čeprav je zapisana.49
Boj za demokracijo je torej boj za moč eksistence, s katero se človek
uveljavlja v svetu. To ni boj za oblast ali za uspeh v kapitalističnem svetu, temveč je univerzalni etični boj za kakovost eksistence in življenja,
kar je nekaj povsem drugega.
Neodvisno življenje kajpak ne pomeni absolutno samotnega življenja na otoku sredi oceana, temveč pomeni, prav nasprotno, demokratično življenje z drugimi ljudmi, ki zajema tudi nove besednjake, s katerimi ljudje opisujejo svoja življenja, lastne eksistence in identitete. V
demokratičnem in egalitarnem svetu ljudje dokončno niso več invalidni v nobenem pomenu besede.50
Ena ključnih besed novega besednjaka je tudi neodvisnost oziroma
svoboda. Neodvisnost ali neodvisno življenje pomeni predvsem tole.51
Naprej pomeni realno možnost odločanja, kako bo posameznik živel.
O njegovem življenju tako ne odločajo drugi, o tem odloča sam oziroma
48 Cf. Kathi Weeks. The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork
Politics, and Postwork Imaginaries (North Carolina: Duke University Press,
2011). V knjigi naletimo na dober koncept: a post-work society.
49 Pregledovanje zgodovinskih dogodkov v različnih državah bogati naš pogled na dvajseto stoletje in na boje za egalitarnost ljudi, zlasti hendikepiranih.
Cf. Robert D. Putnam, Robert Jean Leonardi, Raffaella Y. Nanetti. Making
Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (NJ: Princeton University Press, 1994).
50 Zelo zanimivo je raziskovati tudi dramatične družbene spremembe, ki so se
zgodile po drugi svetovni vojni. Premalo znano je, kako velike so razlike med
resničnimi eksistencami hendikepiranih ljudi in javno razgrnjenimi socialnimi politikami, ki so navadno polne lepih besed. Za boljše razumevanje družbenih in historičnih sprememb v XX. stoletju, ki so prepletene z resničnimi življenji hendikepiranih ljudi, cf. Sonali Shah, Mark Priestley. Disability and
Social Change: Private Lives and Public Policies (Bristol: Policy Press, 2011).
51 Cf. Alex Carey (Andrew Lohrey (ured.)). Taking the Risk Out of Democracy: Corporate Propaganda versus Freedom and Liberty (Baltimore, University of Illinois Press, 1996).
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skupaj z njimi. O njegovem življenju ne odločajo pripadniki elit, ne odločajo strokovnjaki in ne odločajo zastopniki institucij oziroma ustanov.
V modernem svetu se rojevajo nove zamisli o svobodnem delovanju
posameznikov, o razvijanju egalitarnega duha in solidarnosti. Ti posamezniki zato niso več zgolj atomizirani člani družbenih skupin, temveč so vse bolj samostojni moralni posamezniki, o katerih govori Kant
v znamenitem odgovoru na vprašanje o naravi razsvetljenstva.52
Nova filozofska zamisel povezuje tri druge: moralno, socialno oziroma družbeno in politično. Končno se rodi ideja, da politično delovanje pripadnikov družbenih manjšin ni nič drugega kot pomemben prispevek k spreminjanju samega družbenega življenja in njegovih ureditev. Očitno postaja, da družbene ureditve ne morejo biti dokončne in
nespremenljive.
Pomembno spoznanje sodobnega razmišljanja o družbenem življenju ljudi in pripadnikov družbenih manjšin, kot jih imenujejo, je torej
tole: družbeno polje ni statično in zaprto, temveč je dinamično in odprto, v njem pa živijo ljudje, ki imajo univerzalne pravice. A kaj to v resnici, empirično pomeni?
Na zapisano vprašanje moramo odgovoriti zelo konkretno, pošteno in jasno. Življenje v sodobnem kapitalističnem svetu je namreč preveč kompleksno in preveč zapleteno, da bi se smeli zadovoljiti s puhlicami in prekratkimi odgovori, ki ne pojasnijo dovolj; zlasti pa ne smemo biti naivni.
V knjigi z naslovom Sedemnajst kontradikcij in konec kapitalizma, ki
jo je spisal David Harvey,53 tako beremo.
Kapitalistični sistem deluje po železnih zakonitostih, ki jih moramo
imeti ves čas pred očmi, ko razmišljamo o posamičnih ranljivih družbenih skupinah ljudi, o možnostih, da njihovi predstavniki sploh kdaj
dobijo službe, se zaposlijo in kakovostno živijo, o naravi izključevanja
52 Immanuel Kant. Odgovor na vprašanje: kaj je razsvetljenstvo? Nova revija, Ljubljana: Nova revija, let. 14, št.156/157 (april/maj 1995), str. 141-145.
Glej tudi: Michel Foucault. Človeška narava: pravičnost proti moči. Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo, Ljubljana: Društvo za proučevanje
zgodovine, literature in antropologije, let. 58, št. 630/634 (2006), str. 94-145.
53 David Harvey. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism (London: Profile Books Ltd, 2014).
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iz družbenega življenja in o logiki inkluzije oziroma družbenega vključevanja, o kateri sicer veliko razmišljajo ne le hendikepirani posamezniki, temveč razmišljajo tudi politiki in zastopniki oblasti.
Pri tem res ne bi smeli biti naivni in se ne bi smeli zadovoljevati z
všečnimi besedami, kako bodo sprejete resolucije in politične strategije poskrbele za socialno in družbeno pravičnost,54 za vključevanje ranljivih skupin ljudi v procese odločanja in za kakovostno skupno življenje.55 V kapitalizmu namreč odločajo predvsem lastniki kapitala, med
katere sodijo velikanski konglomerati korporacij.56
V tej perspektivi je popolnoma jasno, da mora v kapitalizmu za ranljive družbene skupine ljudi skrbeti predvsem država.57
Kapitalizem že stoletja deluje tako, da akumulira kapital, ki se kopiči v rokah majhnega števila elitnih posameznikov; podrejen je imperativu, da nenehno znižuje stroške in ponuja potrošnikom poceni izdelke, ki se pokvarijo, kako hitro jih prinesejo iz trgovine, da so primorani
kupovati nove; izkorišča naravne vire, na primer nafto, dokler jih preprosto ne zmanjka; sproža množično nezaposlenost ljudi, ki ne bodo
nikoli dobili služb.58
54 Glede ideje pravičnosti cf. John Rawls. A Theroy of Justice (Cambridge,
Mass.: The Belknap Press, 2005).
55 Klasično idejo o tem je razvijal Spinoza: družbena aktivnost par excellence je
tista, zaradi katere se povečuje solidarnost med posamezniki.
56 Kar so nekoč imenovali ekonomija, pravi Dupuy (2012), je danes pošast. Je
monstruozna spaka, lena, počasna in neumna pošast, je poblazneli spektakel,
ki ga sicer ljubkovalno imenujejo svobodni trg. Pošast se boji ljudi in njihovih
naravnih pričakovanj, povezanih z vrednotami, kakršne so egalitarnost, medsebojno spoštovanje, dostojanstvo življenja, solidarnost, pravičnost, zato jih
skuša pospešeno spreminjati v sebične priveske in egocentrične srečne sužnje.
O tej temi cf. Dušan Rutar. Psihologija v kapitalizmu: o srečnem sužnju v neoliberalnem svetu (Škofije: Za-misli, 2014).
57 Ni samoumevno, katere so socialne in družbene potrebe ranljivih družbenih
skupin. Prav zato potrebujemo dobro teorijo, ki nam pove, kako občestva skrbijo za hendikepirane ljudi in kako bi morala skrbeti. In ko govorimo o hendikepiranih ljudeh, ne mislimo le na disabled people, temveč mislimo tudi na
nezaposlene, otroke, stare ljudi, duševno bolne ljudi, etnične manjšine, brezdomce in druge družbene skupine. Cf. Mary Larkin, 2009.
58 Cf. Brigitta Kuster (2006). Die eigenwillige Freiwilligkeit der Prekarisierung. Besedilo je objavljeno na tejle spletni strani: http://www.grundrisse.
net/grundrisse18/brigitta_kuster.htm.
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V orisani perspektivi je razmišljanje o ranljivih družbenih skupinah
ljudi dodatno dramatično in izjemno aktualno, saj jih je veliko, oziroma jih je vse več, in ne vse manj.59 Prav zato je tako pomemben nedavni sklep ameriške vlade, ki nalaga državnim ustanovam pripravo modelov in načrtovanje konkretnih aktivnosti, s katerimi bodo zaščitili
pripadnike ranljivih družbenih skupin.60
Ne smemo se slepiti: ranljive družbene skupine si brez pomoči države ne morejo izboriti neodvisne eksistence in kakovostnega samostojnega življenja.61 V kapitalizmu, v katerem so ljudje siljeni v medsebojno tekmovanje in dokazovanje, pa še zlasti ne. In njihovih problemov ne moremo reševati s psihologijo, s psihoterapijo ali z zdravili, ki
jih lahko predpišejo psihiatri.62
Ves čas mislimo na razredni boj.63
Kljub temu moramo nadaljevati z razmišljanjem, s katerim smo začeli. Ne gre namreč za to, da si ranljive družbene skupine s pomočjo države izborijo prostor pod soncem, ampak gre za mnogo več.
59 Nikoli ne smemo biti naivni in ne smemo pozabiti, da ves čas nastajajo
nove oblike izključevanja ljudi. Danes je celo struktura globalnega kapitalizma paradoksna, saj nastajajo nove delitve na ljudi, ki imajo dostop do kapitala
in dobrin, ter ljudi, ki ga nimajo. Cg. Jock Young. The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity (London: SAGE, 1999).
Avtor v tej knjigi spregovori o ekonomskem izključevanju ljudi s trga dela, o
socialnem in družbenem izključevanju ljudi znotraj civilnih družb ter izključevanju ljudi, za katere skrbi sistem pravne države.
60 Further Action Needed to Oversee Efforts to Meet Federal Government
Hiring Goals. http://www.gao.gov/assets/600/591133.pdf
61 Svoboda posameznih državljanov narašča le ob sistematičnem razgrajevanju gospostvenih struktur, ki povečujejo ekonomsko in vsako drugo obliko
neenakosti med državljani. Cit. po Étienne Balibar. Equaliberty: Political Essays (Duke University Press, 2014), str. 122.
62 Zamisel je zelo aktualna, kajti spreminjanje subjektivnosti ljudi, o čemer je
že tekla beseda, je danes bolj patološko, kot si je kdorkoli predstavljal še nekaj
desetletij nazaj. Cf. Maurizio Lazzarato. The Making of the Indebted Man: An
Essay on the Neoliberal Condition (New York: Semiotext (E), 2012).
63 Ko mislimo na razredni boj, se učimo iz zgodovine; sodobne prakse in zamisli o inkluziji niso kar padle z neba, ampak imajo dolgo zgodovino, ki jo je
dobro poznati, saj se lahko iz nje marsičesa naučimo za bodočnost. Cf. Samuel
Moyn. Human Rights and the Uses of History (London: Verso 2014).
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Gre natanko za spreminjaje samega družbenega življenja, kajti projekti neodvisnega življenja hendikepiranih ljudi niso moralno nevtralni, temveč so etični in politični po naravi, kot rečeno.64
Končna ugotovitev je zato nekoliko šokantna: projekti inkluzije
družbenih marginalcev in pripadnikov ranljivih družbenih skupin so
usmerjeni k nepredvidljivemu spreminjanju družbe in k odpiranju bodočnosti, za katero ni mogoče povedati vnaprej, kakšna bo.65
Sociološka misel tako ni le skupek všečnih idej ali zamisli o dobrem
družbenem življenju enakopravnih posameznikov, temveč je vrsta
orodij za razumevanje družbenih praks in njihovo spreminjanje.
Družbe namreč niso nevtralna naravna polja, kjer živijo različni človeški osebki, temveč so prostori eksistenc moralnih družbenih bitij, ki jih
prečijo notranje kontradikcije samega kapitalizma kot družbenega sistema, ki jih prečijo razredni boj in nepravično izkoriščanje ljudi delavcev.
Ko torej razmišljamo o povečevanju možnosti za samostojno življenje,
delo in neodvisnost pripadnikov ranljivih družbenih skupin, mislimo
na same kapitalistične pogoje, ki številnim ljudem preprosto objektivno
onemogočajo, da bi sploh dobili delo, pa naj bodo hendikepirani ali ne.66
Dobro je imeti pred očmi empirične, objektivne zgodovinske materialne okoliščine, ki določajo kakovost življenja ljudi. Zlasti je pomembno

64 Cf. Bill Hughes, Kevin Paterson (1997). The social model of disability and
the disappearing body: towards a sociology of impairment. Disability and Society, 12 (3), str. 325-340. Prim. tudi: Mike Oliver (1986). Social Policy and
Disability: Some Theoretical Issues. Disability and Society, 1 (1), str. 5-17; Carol Thomas (2004). How is disability understood? An examination of sociological approaches. Disability and Society, 16 (6), str. 569-583.
65 Cf. Étienne Balibar. Equaliberty: Political Essays (Duke University Press,
2014), str. 127.
66 Še enkrat velja poudariti, da ne smemo biti naivni. V sodobnem neoliberalnem svetu delujejo močni mehanizmi, ki pospešujejo razpadanje socialne države in pospešujejo umikanje ljudi v lastne subjektivnosti. Nekateri raziskovalci družbenega življenja zato opozarjajo, da socialno življenje ljudi v radikalnem smislu ne obstaja več. Winlow in Hall tako trdita, da je socialno in družbeno izključevanje ljudi (social exclusion) na žalost bistvena značilnost sodobnega življenja v globalnem kapitalizmu. Cf. Simon Winlow, Steve Hall. Rethinking Social Exclusion: The End of the Social? (London: SAGE, 2013).
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dobiti vpogled v to, kar imenuje Alex Callinicos a new era of protest.67
Nihče torej ne more napovedati, kako se bodo organizirali posamezniki in posameznice ter ustvarjali projekte, s katerimi bodo skušali
preoblikovati družbeno polje in spreminjati svojo usodo v njem. Ključno vlogo pri tem ima etično in pogumno delovanje posameznikov in
posameznic ter njihova zmožnost za povezovanje in skupno delovanje, kajti družbenega položaja, s katerim bi bili resnično zadovoljni,
jim ne bo zagotovila niti država.68
Inkluzija zato ne more biti nevtralno ali tehnično vključevanje hendikepiranih ljudi v obstoječe družbeno polje; lahko je le spreminjanje
le-tega. Če tega ne moremo zagotoviti, smo ujeti v to, kar imenujemo
družbeno normaliziranje sprememb.69
Spoznanje je izjemno pomembno, kajti pove nam, da kapitalističnemu sistemu ne moremo in ne smemo pripisovati človeških lastnosti.
Ne moremo reči, da ima sistem interes za vključevanje ranljivih družbenih skupin. Interes imajo lahko le ljudje, lahko ga imajo predstavniki ranljivih družbenih skupin, lahko ga imajo predstavniki države.
Lahko ga imajo celo lastniki kapitala.
Mehanizem, ki ga imenujemo normaliziranje sprememb, je izrazit
v sodobnem, postmodernem neoliberalnem svetu, v katerem so spremembe v vedenju in delovanju ljudi celo zaukazane, obenem pa se izjemno hitro normalizirajo in celo izginjajo kmalu potem, ko se pojavijo. Obstajajo torej sile, ki očitno delujejo proti spremembam, za katere
se zavzemajo predstavniki ranljivih družbenih skupin.70
67 Cf. Alex Callinicos. Deciphering Capital (London: Bookmarks, 2014). V
luči demonstracij, ki so potekale pred leti v Genovi in Seattlu, je vsekakor dobro prebrati tudi drugo knjigo tega priznanega britanskega misleca z naslovom An Anti-Capitalist Manifesto (Oxford: Polity Press, 2003).
68 Cf. Janie Percy-Smith. Policy Responses to Social Exclusion: Towards Inclusion? (Milton Keynes: Open University Press, 2000).
69 Nikakor ne smemo biti naivni: brez nenehnega delovanja v družbenem polju morebitne spremembe hitro postanejo del vsakdanjih rutin v službi profitabilnosti. Pomembno je torej ustvarjanje odprtih in neodvisnih družbenih
prostorov, ki jih ne smejo posrkati ideološke prakse. Cf. Perry Anderson. A
Zone of Engagement (London: Verso, 1992).
70 Že pred desetletji je postalo obče sprejeto dejstvo, da v postmodernih družbah
znanja, kot so jih začeli imenovati družboslovni raziskovalci, zlasti pripadniki
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Družbeno normaliziranje sprememb je zelo nevarno, kajti zaradi
tega se položaji nekaterih družbenih skupin nikoli ne morejo bistveno spremeniti na bolje; na žalost se kajpak lahko spremenijo na slabše.
Podatki so vsekakor zelo zgovorni.
Dejstvo je, da velika večina ljudi na tem svetu še vedno nima v lasti dobesedno ničesar, če odštejemo obleke, ki jih imajo na sebi, kak lonec, da si skuhajo, in še kakšno malenkost. Kdor ima v lasti hišo, na
primer sredi Londona, ki jo je morda podedoval, je že skoraj bogat. Pomenljivo je tudi, da imajo zelo veliko milijonarjev države, kot so Kitajska, Brazilija in Mehika, kjer živi zelo veliko revnih in izključenih ljudi, še bolj pomenljivo pa je, da ne naraščajo le razlike v dohodkih, temveč se povečujejo tudi razlike v premoženju, kar je nekaj drugega. Torej lahko izobražujete ljudi in jih usposabljate, da bodo duhovno rasli, se zaposlili in tako prišli do denarja, medtem pa bo nekdo preprosto podedoval od svojih staršev milijone ali celo milijarde ter vse skupaj prehitel po desni.71
Sodobno individualiziranje državljanov prepoznavamo skupaj z
razvijanjem procesov, ki jih povezuje v nove oblike občestvenega življenja. Zamisel inkluzije je zato treba dodatno spremeniti: nova občestva imajo lastno kulturo in lastne načine medsebojnega povezovanja.
Spoznanje je vredno, kajti sodobne sociološke raziskave potrjujejo
neko drugo spoznanje, da družbeno zlo ni zgolj abstrakcija ali proces,
vezan na katastrofe in vojne, kot pravita Zygmunt Bauman in Leonidas Donskis,72 temveč je mnogo več. In izključevanje ljudi iz procesov
odločanja je prav gotovo škodljivo, dogaja pa se ves čas.73
ranljivih družbenih skupin lahko računajo na vključevanje, s katerim naj bi popravljali zgodovinske nepravičnost in odpirali nova polja za emancipatorično življenje vseh ljudi. Utopičnost takega razmišljanja je danes empirično dejstvo, ki
pa ga razumejo le redki strokovnjaki. Cf. Andrew Feenberg. The Philosophy of
Praxis: Marx, Lukács and the Frankfurt School (London: Verso 2014).
71 Cf. Michael Roberts. Global wealth: 1% own 48%; 10% own 87% and bottom
50% own less than 1%. http://thenextrecession.wordpress.com/2014/10/15/
global-wealth-1-own-48-10-own-87-and-bottom-50-own-less-than-1/
72 Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis. Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity (Oxford: Polity Press, 2013).
73 V tej luči se je dobro seznaniti z zamislimi, ki jih razvija izjemni francoski filozof Henri Lefebvre: koloniziranje vsakdanjega življenja z dobrinami in
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Nobeno naključje zato ni, da je podnaslov Baumanove knjige izguba občutljivosti v modernem svetu. Današnje zlo v vsakdanjem življenju prepoznavamo natanko kot izgubo senzibilnosti ljudi, kot brezbrižnost do trpljenja drugih ljudi in celo kot samodestruktivno vedenje,
ki pa je najprej objektivno, sistemsko, šele potem ga smemo prepoznavati v posameznikih kot nekaj subjektivnega.74
Hendikep je v takem okolju spontano prepoznan kot posebna motnja, ki je ljudje v glavnem ne želijo razumeti, zato so do nje brezbrižni ali v najboljšem primeru usmiljeni in pokroviteljski; od tod tudi izraz ljudje s posebnimi potrebami. Moralno in etično vedenje je zato pogosto zgolj maska usmiljenja, ki je v ostrem nasprotju s siceršnjo brezbrižnostjo v kapitalističnem družbenem polju. Moralna slepota, pravi Bauman, je na žalost sestavni del sodobnega kapitalističnega sveta,
zato tudi ne bi smeli prehitro sklepati, da je značilna zgolj za nekatere ljudi, ki se niso uspeli dovolj prilagoditi sistemu. V resnici je strukturna in sistemska, kar pomeni, da je objektivna in neodvisna od posameznikov.
Kar je strukturno, sistemsko in objektivno, je vgrajeno v samo vsakdanje življenje, v njegove prakse in rutine ter v to, kar imajo ljudje med
seboj. To ni vrsta naključij, temveč so sistematični, empirični dejavniki, mehanizmi, postopki, prakse, procedure in procesi, ki jih ni lahko
prepoznati, saj se prikazujejo ljudem kot naravni, organski deli njihovih eksistenc; še teže je nanje vplivati.75
servisnimi storitvami, paradoksno zmanjševanje odgovornosti posameznikov
za lastna življenja, ker so vse bolj odvisni od nasvetov strokovnjakov. Cf. Henri
Lefebvre. The Critique of Everyday Life: The One-Volume Edition (London: Verso 2014). Dobro je tudi razmisliti o tem, o čemer piše Zygmunt Bauman v knjigi z naslovom Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts, ki je izšla leta 2004 pri
založbi Polity Press.
74 Cf. Lisa Ferentz. Letting Go of Self-Destructive Behaviors: A Workbook of
Hope and Healing (London: Routledge, 2014).
75 V tej perspektivi je kajpak dobro znova premisliti še klasično razmišljanje o
naravi ideološke interpelacije, o kateri je razmišljal Louis Althusser. O tem je
res vredno razmišljati, kajti v oči pada ostro nasprotje med življenjem ljudi v
občestvih, v katerih vsi vedo, da je zanje značilno poudarjanje idealov svobode in enakosti, obenem pa prav tako vedo, da je povsod naokoli njih veliko nasilja, neenakosti, izkoriščanja in oblastnih odnosov oziroma razmerij med ljudmi.
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Zlo in moralna slepota, pravi Bauman, sta že del našega življenja, in
nista naključna dejavnika, ki sem in tja vdreta v sicer normalno, harmonično življenje, v katero so vključeni vsi ljudje. Povejmo še enkrat:
obstaja nevidno objektivno družbeno zlo, ki je del sistema in vsakdanjega življenja, ujetega v notranje kontradikcije, nekonsistentnosti in
razlike. Obstaja torej tudi zlo, ki ni eksces, ampak je del normalnosti
vsakdanjega življenja.76 To spoznanje je težko sprejeti, vendar ga preprosto moramo, če hočemo razumeti naravo družbenih procesov in
učinkov, ki jih prenašajo na svojih plečih posamezniki.77
Ključna razsežnost objektivnega družbenega zla, zaradi katerega trpijo številni ljudje, je prav moralna slepota ali brezbrižnost, ki ni le
brezbrižnost do trpljenja drugega človeka, ampak je mnogo več: je
brezbrižnost do obstoja drugega, tudi če ta ne trpi. V tej perspektivi
moramo prepoznati mehanizme družbenega izključevanja ljudi, ki je
seveda ujeto v železne zakonitosti kapitalističnega življenja, med katerimi izstopa zakon profitabilnosti.78
Klasično besedilo je kajpak tole: Louis Althusser. On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses (London: Verso, 2014).
76 Cf. Fredric Jameson. The Antinomies of Realism (London: Verso, 2013).
Avtor v tem delu temeljito analizira temo, ki je predpogoj vsakega resnega
razmišljanja o naravi tega, kar imenujemo realizem, s čimer vnovič opozori
na pomanjkljivost običajnega razmišljanja o realnosti, za katero um pogosto
domneva, da je objektivna in od ljudi neodvisna danost. Jameson pokaže na
družbene in historične pogoje samega realizma.
77 Cf. Daniel Miles, Karl Gruber. Evil at the Heart of Capitalism (Lulu.com,
2014). Avtorja v knjigi dokažeta, da je objektivno res, da na tem planetu ogromno ljudi trpi in da so podnebne spremembe že katastrofalne. Pripadniki elit
se za to v glavnem ne menijo, celotna civilizacija pa ni nič drugega kot vse bolj
blazna mašina za proizvajanje profitov – zanje. Vsi drugi ljudje naj bi skrbeli za
delovanje te Mašine, pravita avtorja, kar je že samo po sebi zlo.
78 Posamezniki se kot moralna, socialna, družbena in politična bitja hočejo
povezovati med seboj in delovati skupaj, kajti vsakdo ima preprosto potrebo,
da živi in dela skupaj z drugimi ljudmi. Zlahka prepoznavamo sodobne neoliberalne družbene procese, ki silijo ljudi k načinom življenja, v katerih ravno ne
sodelujejo, temveč skuša vsakdo skrbeti zgolj zase. Cf. Régis Debray. Critique
of Political Reason (London: Verso 2014).
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Ko govorimo o izključevanju, torej ne mislimo nujno na aktivno, namerno in zlonamerno izključevanje ljudi, ne mislimo na preprečevanje
in blokiranje njihovega družbenega delovanja. Daleč od tega.
Mislimo na to, o čemer govorita tudi Bauman in Donskis. Ljudje so
v svetu, v katerem postajata vse bolj pomembna Znanost in Tehnologija, gnani in siljeni k vedenju oziroma delovanju, pri katerem dobesedno nimajo časa drug za drugega. Nimajo niti časa za to, da bi se zanimali za dogajanja v svetu, saj jih mora zanimati zgolj ozek pas dogodkov, ki je pomemben za njihovo delo, za njihov morebitni uspeh in za
njihovo golo preživetje.
In vse več je ljudi, ki so pogrešljivi, čeprav ne spadajo v tako imenovane ranljive družbene skupine. Tak je realizem sodobnega neoliberalnega globalnega kapitalizma.79
Moralna slepota zato ni osebnostna značilnost nekaterih premalo
prilagojenih ali normalnih ljudi, temveč je nujni strukturni mehanizem, vgrajen v samo objektivno, empirično realnost, ki se ji ljudje samoniklo prilagajajo, saj hočejo preživeti. To je kapitalistična realnost,
v kateri je zlasti pomembno, da vloženi denar prinaša profite oziroma dobičke. Ljudje so v takem svetu preveč zaposleni s stroji in z napravami, ki so povsod okrog njih. Strežejo jim, posvečajo se jim, zato
imajo vse manj časa drug za drugega. Vedo, da živijo hitro in dinamično, ne vedo pa, zakaj je tako, kaj jih priganja. Redko si vzamejo čas, da
kaj preberejo in razmišljajo o objektivnem družbenem zlu.80 Veliko več
časa posvečajo pametnim napravam, življenju zvezd, manekenk in politikov, ki so uspeli in se jim prikazujejo kot avtoritete oziroma kot blagovne znamke. Prebirajo lahko literaturo in si polnijo glave s senzacionalnimi podatki. Moralna občutljivost je zato vse manjša, saj je vse
79 Morda je eno najbolj strašljivih spoznanj o naravi globalnega kapitalizma
to, da so globalni trgi vse bolj odvisni od državnega poseganja vanje, kar seveda pomeni, da se države vse bolj podrejajo logiki kapitala, ki jih potrebuje za
svoje preživetje. Cf. Sam Gindin, Leo Panitch. The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire (London: Verso, 2013).
80 Cf. Chris Harman. Zombie Capitalism: Global Crisis and the Relevance of
Marx (Chicago: Haymarket Books, 2010).
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pomembnejša individualnost oziroma egoistična skrb zase, ki pa je v
resnici podrejena gospostvu avtoritet oziroma elit.81
Bauman zato govori o utapljanju ljudi v tekočem svetu (liquid-modern world).82
V tej perspektivi moramo vsekakor omeniti delo Hannah Arendt, ki
je močno zaznamovalo prelom XX. stoletja. Delo je nastalo leta 1958,
nosi pa naslov The Human Condition.83 Zakaj je ta knjiga slavne avtorice tako zelo pomembna za naše tukajšnje razmišljanje?
Hannah Arendt v knjigi najprej pokaže, da človek nima vnaprej
dane narave in da je beseda condition primernejša, ko skušamo razmišljati o vprašanju, kaj je najbolj značilno za človeška bitja.
Njeno razmišljanje je radikalno, kajti v samem človeku ne prepoznava ene same notranje potencialne narave, ki bi se lahko izrazila v okolju, temveč prepoznava različne zmožnosti za oblikovanje zelo različnih
identitet. Na kratko: človeško bitje je multipliciteta, mnoštvo. Človek
nima ene same enoznačno določljive in določene naravne identitete.84
Iz tega spoznanja sledi zanimiv sklep: mnoštvo identitet istega človeka je lahko med seboj tudi v sporih, konfliktih, razhajanjih. Človeško bitje je zato vedno znova v položaju, da svobodno oblikuje samega
sebe, se kreira in iznajde. Če smo čisto natančni, noben človek ne more
reči jaz sem tak in nikoli ne morem biti drugačen. Res je prav nasprotno.
Paradoks sodobnega družbenega življenja, na katerega opozarja
Hannah Arendt, pa je tale. Človeška bitja so zmožna za družbeno delovanje, njihova moč narašča z razvojem znanosti in tehnologije, obenem pa so premalo sposobna nadzorovati učinke lastnega delovanja. V
81 Cf. Alexandre Kojève. The Notion of Authority (London: Verso, 2014). Koncept avtoritete stoji na štirih temeljih, pravi filozof: sodnik, gospodar, vodja, oče.
Osnovno spoznanje za vse, ki bi želeli družbene spremembe, je tole: absolutna
forma svobode mora ohranjati na razdalji absolutno revolucionarno svobodo.
82 Cf. Zygmunt Bauman. Liquid Modernity (Oxford: Polity, 2000).
83 Cf. Hannah Arendt. The Human Condition (Chicago: Chicago University
Press, 1999).
84 Ali kot pravi Balibar v razpravi z naslovom Identiteta in diferenca: identiteta posameznika se ohranja oziroma ponavlja skozi diference (Étienne Balibar.
Identity and Difference (London: Verso, 2013), str. xxviii).
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tej luči je dodatno aktualno spoznanje, da velikanska večina ljudi nima
skoraj nobenega premoženja in nima politične moči, da bi vplivala na
lastna življenja.85
Pri tem pa moramo biti zelo pazljivi in izjemno natančni, kajti prav
poznavanje in razumevanje objektivnih družbenih okoliščin omogoča
ljudem, da začnejo misliti nove prakse družbenega življenja, nove načine medsebojnih odnosov, nove oblike skupnega delovanja. To kajpak
pomeni, da je zelo koristno poznati besednjake, s katerim ljudje opisujejo sebe in svoje življenje z drugimi ljudmi. Iz njih je mogoče razbrati
potenciale za družbene spremembe.
Francoski sociolog Pierre Bourdieu je tako že pred desetletji na zelo
izviren način pisal o človeških osebkih in njihovih rabah jezika znotraj
občestev, kjer živijo.86
Zanimalo ga je, kako so rabe jezika prepletene z družbenimi razmerji moči, z oblastnimi praksami in s politiko, saj noben človek kot
simbolno in družbeno bitje ne uporablja jezika v praznem prostoru.
Njegovo razmišljanje je za nas zelo pomembno.87
85 Ob tem spoznanju se zastavlja še radikalno vprašanje o povezavah med
vero, ljubeznijo, religijo in objektivnim družbenim nasiljem. Naj ljudje tiho
sprejemajo dane razmere in upajo, da bodo zgolj preživeli, ali obstaja tudi alternativa? Cf. Simon Critchley. The Faith of the Faithless: Experiments in Political Theology (London: Verso 2014).
86 Cf. Pierre Bourdieu. Language and Symbolic Power (Oxford: Polity, 1993).
87 Vzporedno moramo misliti ideološke prakse, ki imajo v sedanjem času zelo
nenavadno obliko. Cf. Robert Pfaller. On the Pleasure Principle in Culture: Illusions Without Owners (London: Verso, 2014). Za ugodje, prepričanja in iluzije morajo namreč ljudje plačevati določeno ceno. Temeljna zamisel ideološkega razmišljanja je zato že dolgo tale: pripadniki družbenih elit naj bi bili
razsvetljeni, vsi drugi naj bi bili preprosta množica. Zgodba pa ima tudi nadaljevanje. Pasivnost ljudi se kaže kot prepuščanje drugim tega, kar je sicer naše:
drugi ljudje delajo nekaj za nas. Cinizem je zato povsod, toda ideologija kljub
temu deluje, kot poudarja Žižek. Posamezniki verjamejo, da drugi verjamejo,
da delajo, kar bi sicer delali tudi sami. Tako se postopoma razvija prepričanje,
da je fuzbal zares pomemben, da so rezultati tekem pomembni, da so smučarski dosežki naših zelo pomembni, da je nadvse pomembno, kako so oblečene
manekenke. Obstajata dve vrsti iluzij, pravi Pfaller: iluzije, ki imajo lastnike,
in iluzije brez njih. Slednje imenuje avtor iluzije brez subjekta.
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Bourdieu razvije pri tem zlasti ostro kritiko tradicionalnih razmišljanj
o razumevanju jezika in njegovih rab. Pokaže, da jezik ni zgolj sredstvo
za komuniciranje in prenašanje misli, informacij, podatkov in vsega
drugega, kot še danes mislijo številni avtorji, pa tudi navadni ljudje.88
Rabe jezika so namreč tudi sredstvo oziroma medij za oblast, moč,
za oblastne prakse in za oblastna družbena razmerja. Ljudje uporabljajo jezik, da se sporazumevajo in da komunicirajo, saj je to trivialno
res, toda mnogo pomembnejše je, da prav prek jezika tudi skušajo uveljavljati svoje interese, želje, potrebe in zahteve. Z jezikom izražajo lastne kompetence in skušajo doseči cilje, ki si jih zastavljajo.89
Ko ljudje uporabljajo jezik, pravi Bourdieu, njihova raba nikoli ni
zgolj njihova invencija ali iznajdba, ni njihov izdelek, ni njihova last,
temveč je produkt, je učinek delovanja številnih mehanizmov in virov,
iz katerih črpajo. Nihče nima vseh virov v sebi, v svoji notranjosti. Viri
so zlasti zunanji, simbolni, družbeni.
Človek kot simbolno bitje torej uporablja vire in nakopičeni kapital,
kot bi rekel Bourdieu, to pa pomeni, da nenehno prilagaja svoje izražanje zahtevam, potrebam, pričakovanjem okolja, v katerem govori. Radikalno vzeto, človek nikoli ni povsem neodvisen od družbenega okolja, zato so njegove rabe jezika vselej tako ali drugače prilagojene zahtevam družbenega polja in so odvisne od njega.90
Vsak posameznik se torej izraža v družbenem polju, zato so njegovi
nastopi, njegovo vedenje, njegovo delovanje, njegove rabe jezika vselej
zaznamovani z delovanjem družbenih struktur. To pa seveda pomeni,
da ljudje prav kot posamezniki tako ali drugače nujno proizvajajo in
88 Francoski filozof Jacques Rancière opozarja v knjigi z naslovom The Intellectual and His People: Staging the People Volume 2 na vse pogostejši proces, ki
omogoča normaliziranje teorije, če lahko tako rečemo. Zaradi tega procesa
ugotavljamo, kako hitro postajajo radikalne misli prazne puhlice in konvencije oziroma komercialne dobrine.
89 Klasično delo, eno najbolj radikalnih del, ki slavi moč posameznika in njegovo samostojno delovanje, ima naslov Teorija subjekta, pod katero se je podpisal Alain Badiou.
90 Cf. Daniela Böhmler, Peter Scheiffele. Überlebenskunst in einer Kultur
der Selbstverwertung. V: Franz Schultheis, Christina Schulz (ured.). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Zumutungen und Leiden im deutschen Alltag (Konstanz, 2005), str. 422-448.
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reproducirajo družbena polja in družbene strukture. Čeprav verjamejo, da se vedejo kot samostojni posamezniki, se vselej vedejo tudi kot
družbena bitja. Ne reproducirajo zgolj sebe in svojih eksistenc, temveč
vselej reproducirajo tudi družbeno polje, katerega del so.
Besednjak, ki ga uporabljajo ljudje, tako neposredno izraža pripadnost družbenim strukturam, izraža identiteto posameznika in njegovo vpetost v strukture, poleg tega pa tudi njegovo usodo, njegovo prihodnost, njegova bodoča dejanja.
Rabe besednjakov pa so seveda šele pol zgodbe, ki jo lahko povemo.
Druga polovica se nanaša na neposredno praktično delovanje v družbenem polju, ki sledi jeziku, besedam ali izjavam.
V vsakdanjem življenju poznamo razliko med govorjenjem o nečem
in delovanjem, med teorijo in prakso, med izjavljanjem in udejanjanem tega, o čemer govorimo. Pomembna je tudi razlika med razlaganjem sveta in simbolnim obvladovanjem le-tega, med praktičnim obvladovanjem sveta in oblikami podrejenosti ljudi.
Na tem mestu nas zanima zlasti razlika, ki jo je analiziral Pierre Bourdieu v znameniti razpravi z naslovom Logika prakse.91
Prav o praksi tudi moramo govoriti, kajti vsakdo ve, da so ideje ali zamisli brez prakse povsem nemočne. Družbene prakse so vselej povezane z rabami besednjakov, zato pomeni poznavanje le-teh tudi možnost
za nove prakse in za samo razumevanje praks v družbenih poljih.92
Bourdieu v razpravi o logiki prakse analizira prepletenost družbenih struktur in praks vsakdanjega življenja, besednjakov, ki jih spontano uporabljajo ljudje, in tega, kar se jim nenehno dogaja, zlasti pa ga
zanima narava simbolnega kapitala v povezavi z oblikami medsebojnih odnosov med člani občestev, ki so pogosto na videz povsem spontano odnosi nadrejenosti in podrejenosti.
Ko govorimo o hendikepu in mladih hendikepiranih ljudeh, ki se izobražujejo, usposabljajo in pripravljajo na vlogo delavcev v družbenem
91 Cf. Pierre Bourdieu. Le sens pratique (Les Éditions de Minuit, 1980).
92 Pri tem imajo zelo pomembno vlogo globalni mediji. Cf. Dan Hind. The Return of the Public: Democracy, Power and the Case for Media Reform (London: Verso, 2012). Na tem mestu velja poudariti, da si danes ni mogoče predstavljati družbenih sprememb brez neodvisnih medijev, zavezanih etičnemu
idealu, ki je resnica.
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polju, nas zanima zlasti to, kar imenuje Bourdieu konstruiranje domačega okolja, konstruiranje socialnih in družbenih kategorij oziroma
klasifikacij ter ritualiziranih izmenjav.93
Konstruiranje družbenega okolja pa nikoli ni nevtralno, saj je družbeno polje, o katerem govorimo, polje sil. V sodobnem svetu je spoznanje pomembno predvsem zato, ker se ljudje vse bolj zadevajo s terapijami, s potrošništvom, z zabavami, s spektakli.94 To spoznanje je
pomembno predvsem zato, ker dokazuje, da vse preveč verjamejo svojim gospodarjem.95
Ali kot pravi Jacques Rancière v knjigi z naslovom La haine de la
démocratie: politiki, ki trdijo, da branijo politično svobodo, so v resnici ljudje, ki močno prezirajo in celo sovražijo resnično demokracijo.96
In prav o resnični demokraciji želimo govoriti, saj nas zanimajo
objektivne družbene okoliščine, v katerih si hendikepirani ljudje prizadevajo za samostojno in kakovostno življenje.
Resnična demokracija je možna le, če se ljudje bojujejo za demokratični ideal, ki je: samoupravljanje. In bojujejo se lahko le, če najprej v
sebi presežejo cinično razmišljanje, da demokracija sploh ni mogoča,
da bodo ljudje vselej podrejeni gospodarjem, da je bilo vselej v zgodovini tako, da so se ljudje delili na elite in rajo …97
Leta 2007 izide dobra knjiga, pod katero se podpiše ameriški sociolog Richard Sennett. Naslov knjige je Kultura novega kapitalizma.98
93 Cf. Dario Azzellini, Marina Sitrin. They Can't Represent Us!: Reinventing
Democracy from Greece to Occupy (London: Verso, 2014). Razmišljanje nas je
že pripeljalo do vpogleda, da je participatorna demokracija temelj revolucionarnih družbenih sprememb. Liberalna demokracija namreč ni demokratična,
kot skušata pokazati avtorja knjige.
94 Cf. McKenzie Wark. The Spectacle of Disintegration: Situationist Passages
out of the Twentieth Century (London: Verso, 2013).
95 Cf. Alexandre Kojève. The Notion of Authority (London: Verso, 2014).
96 Jacques Rancière. La haine de la démocratie (La Fabrique éditions, 2005).
97 Cf. Luc Boltanski, Eve Chiapello. The Role of Criticism in the Dynamics of
Capitalism: Social Critique vs. Artistic Critique. V: Max Miller (ured.). Worlds
of Capitalism. Institutions, Governance, and Economic Change in the Era of
Globalization (London, New York: Routledge, 2005), str. 237-267.
98 Richard Sennett. The Culture of the New Capitalism (New Haven: Yale
University Press, 2007).
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Avtor v njej spregovori tudi o konceptu, ki ga imenuje the spectre of uselessness. Za naše tukajšnje potrebe je zelo pomembna.
To je namreč dober koncept, ki nam pomaga misliti sodobno neuporabnost ljudi v kapitalizmu, delavcev in potrošnikov, če ti niso ravno naši.
Takih je seveda malo, zato duh neuporabnosti prežema življenja velike
večine ljudi, ki sami postajajo vse bolj neuporabni za kapital. Neenakosti med ljudmi so nujno vse večje, zato se zastavlja novo vprašanje, kaj
ljudje sploh lahko naredijo, da bodo poskrbeli za lastno dostojanstvo, ki
počasi izginja, v svetu, v katerem je demokracija pogosto le še beseda.99
Tri leta pred knjigo, o kateri govorimo, napiše Sennett še eno knjigo.100 V kapitalističnem svetu neenakosti in izkoriščanja, piše Sennett,
je naša najsvetejša dolžnost, da mislimo samo logiko izkoriščanja in o
njej govorimo javno, kajti v nasprotnem primeru smo obsojeni na izginjanje in neuporabnost. V taki perspektivi je govorjenje o inkluziji
ranljivih družbenih skupin zgolj množica puhlic brez moči.
Neuporabnost ljudi pomeni, da so množice ljudi delavcev nekoristne in povsem neuporabne za kapitalizem, za kapitalistično mašino,
za profite. S psihologijo posameznikov in posameznic je ne moremo
misliti; še manj jo lahko pojasnimo in vplivamo nanjo. Ljudje namreč
niso sami krivi, da so postali neuporabni in nekoristni, pogrešljivi, odveč, saj je njihova neuporabnost sistemska in objektivna.
V vse bolj netransparentnem, nepreglednem in zmedenem globalnem kapitalističnem svetu se je res izjemno težko racionalno vesti.
Taka je tudi naša prihodnost, zato jamranje ne bo pomagalo. Demokracije in svobode preprosto ni več, zato se je treba boriti za nove ideje in nove prakse.101
99 Na tem mestu je vsekakor dobro za hip pomisliti na znamenito tezo, ki jo
večkrat analizira Alain Badiou: imanentno pretrganje z obstoječim. Teza je produktivna, saj se nanaša na vsako možno področje delovanja človeških bitij,
pa naj gre za znanost, politiko ali umetnost. Cf. Alain Badiou, Judith Balso (2014). Contemporary art: considered philosophically and poetologically.
https://www.youtube.com/watch?v=g83Qni9alYM
100 Richard Sennett. Respect in a World of Inequality (New York: WW Norton & Co, 2004).
101 Posebej velja poudariti, da s tem ne mislimo na dodajanje novega k obstoječemu, temveč mislimo na pretrganje z obstoječim. Cf. Alain Badiou (2013).
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Potrebujemo tudi to, kar imenuje Sennett odprto mesto, koncept, ki
na poseben način naddoloča njegovo razmišljanje iz knjige z naslovom
Fall of Public Man,102 v kateri pokaže, kako pomembno je za ljudi, da se
upirajo tišini, v kateri bolj ali manj pasivno opazujejo javno življenje,
življenje ulic in trgov.
Zamisel je izvrstna in vredna resnega razmisleka: ljudje so družbena, socialna in javna bitja samo, če obstaja zaščita, če obstajajo kodirani načini vedenja, ki se jih držijo. Produktivno socialno in družbeno življenje je mogoče le, če so ljudje zavarovani pred nasiljem, pred poseganjem drug v drugega, če torej obstajajo meje, ki jih ne skušajo prekoračiti.103
V orisani perspektivi je zato treba prebrati še eno Sennettovo knjigo. Izšla je leta 2009, njen naslov pa je izjemno zgovoren in prepričljiv
za naše tukajšnje razmišljanje.104
Avtor razmišlja v knjigi o klišejih, ki jih ljudje običajno sprejemajo
z odprtimi rokami. Mislimo na klišeje o naravi družbenega življenja v
sodobnih konglomeratih, v katerih se nenehno poudarja pomen tako
imenovanih ranljivih družbenih skupin in potrebo po njihovem vključevanju v družbene tokove in procese odločanja.
Sennett razmišlja bistveno drugače in zlasti produktivno. Razmišlja
o drugačni bodočnosti ljudi, o drugačnih možnostih za skupno življenje brez izključevanja ljudi, ki naj bi jih vključevali. Njegove zamisli so
radikalne in anarhistične v najboljšem pomenu besede.105
Nujno nadaljevanje je zato Sennettova knjiga z naslovom Skupaj.106
Event and Truth, Part 1. https://www.youtube.com/watch?v=IE97dwA8wrU
102 Richard Sennett. Fall of Public Man (Cambridge: CUP, 1977).
103 Prav v tem smislu moramo skušati razumeti paradoks družbenega življenja in delovanja ljudi, ki je v tem, da se držijo norm in obenem delujejo kot subjekti, zmožni za pretrganje z obstoječim. Cf. Alain Badiou (2013). Event and
Truth, Part 2. https://www.youtube.com/watch?v=fQ8XadTKa1c
104 Richard Sennett. The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life
(New Haven: Yale University Press, 2009).
105 Cf. Philosophie et vérité (1965) – Badiou, Canguilhem, Dreyfus, Foucault,
Hypolite, Ricoeur. https://www.youtube.com/watch?v=v3M0SJ2sJqg
106 Cf. Richard Sennett. Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Co-operation (London: Penguin Books Ltd, 2013).
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Skupno življenje različnih ljudi nikakor ni samoumevno. Pravzaprav je tako življenje eden največjih izzivov človeštva danes, pravi Sennett. Pri tem ne misli le na tako imenovane marginalne družbene skupine ali ranljive skupine. Daleč od tega.
Razmišljanje o takih skupinah je pravzaprav diskriminatorno in pokroviteljsko, kajti pri tem nastaja napačen vtis, da drugi ljudje nimajo problemov s skupnim življenjem. Inkluzija zato ne more pomeniti vključevanja ranljivih družbenih skupin v občestveno življenje, ki
je domnevno urejeno, harmonično in brez problemov, ki jih nujno
ustvarja skupno življenje različnih ljudi.
Sodelovanje, solidarnost, egalitarnost so zato izrazi, ki terjajo veliko več kot zgolj dobro voljo osamljenih družbenih agensov, poudarja
Sennett. Terja veliko več kot dogovore ali protokole, kako naj bi tako
življenje potekalo.
Njegovo razmišljanje je pomembno zlasti zato, ker je ključna dimenzija vsakega razmišljanja dialektika, ta pa je nujno materialistična, kot poudarja Alain Badiou v Teoriji subjekta.107
Materialistična dialektika zlasti pomeni, da družba ali občestvo ne
more biti identična s seboj, da ne more biti notranje konsistentna, neprotislovna ali nekontradiktorna. Družbena neenakost je neizogibna,
čeprav to še ne pomeni, da je zamisel o egalitarnosti ljudi povsem nesmiselna in neuporabna.
Družbena neenakost ne pomeni trivialnosti, da smo ljudje medsebojno različni. Pomeni nekaj drugega. Prav tako egalitarnost ne pomeni, da smo vsi enaki.
Družbena neenakost pomeni, da obstajata v kapitalističnih družbah, v katerih živimo danes, objektivno nasprotje med lastniki produkcijskih sredstev in delavci ter nasprotja med različnimi družbenimi agensi oziroma skupinami.108
Ideološko je zato vsako razmišljanje o naravi družbenega življenja,
ki ne upošteva temeljnega spoznanja o njegovi nekonsistentnosti in
notranji kontradiktornosti, kar pomeni, da ne upošteva spoznanj o
107 Cf. Alain Badiou. Theory of the Subject (NY, London: Continuum 2009),
str. 3.
108 Cf. ibid., str. 26.
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naravi razrednega spopada, ki je inherentno družbenemu življenju v
kapitalističnih družbah.109
Vsak človek kot družbeni agens je subjekt in vsak subjekt je nujno
političen.110 Tak je aksiom, ki se ga bomo držali v tem besedilu.
Politična narava subjekta je neposredna povezana in prepletena s
političnim delovanjem v družbenem polju, z etičnim obratom, z etičnim delovanjem in s spoznanjem o nujni notranji kontradiktornosti
vsakega družbenega polja.
S tem povzetkom doslej zapisanega prehajamo na posebno področje delovanja družbenih agensov, kjer postaja izjemno pomembno
vprašanje, kako besednjak, kako rabe besednjakov, zlasti teoretskih,
seveda, usposabljajo agense za družbeno delovanje, s katerim spreminjajo družbeno okolje sebi v prid.
V nadaljevanju zato predstavljamo nekaj ključnih zamisli sodobnih strategij za spreminjanje družbenih struktur, v katere so vključeni
hendikepirani ljudje. Zamisli so del novega besednjaka, ki ga ne uporabljajo zgolj oni, temveč ga uporabljajo tudi politiki, kar nikakor ni nepomembno, kajti prav politika je kraj, kjer morda pride simbolna moč
jezika še najbolj (ali pa najmanj) do izraza.
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PRAKTIČNO NADALJEVANJE ALI NOVI PRISTOPI
K NOVIM DRUŽBENIM STRATEGIJAM
Pregled dokumentov, v katerih so opisane in predstavljene evropske strategije razvoja do leta 2020, nam postreže z izrazi, ki danes bolj
kot v preteklosti dokazujejo, kako naj bi se spreminjala družbena polja, da bomo lahko upravičeno govorili o egalitarnosti, solidarnosti,
vključenosti ljudi kot družbenih agensov.111
Na začetku naj orišemo štiri ključna področja, na katerih nastaja nov
besednjak in se oblikujejo empirična izhodišča za družbene spremembe:
1. dostopnost, participacija, enakost, zaposlenost, izobraževanje in
usposabljanje, socialna varnost, zdravje in neodvisno družbeno
delovanje;
2. oblikovanje novih kakovostnih lokalnih programov oziroma projektov (community-based services), ki zajemajo tudi osebno asistenco (personal assistance);
3. usposobljenost številnih hendikepiranih ljudi, ki so zmožni sami
zaslužiti za preživetje na trgu delovne sile;
4. promocija inkluzivnega izobraževanja (inclusive education) in vseživljenjskega izobraževanja (lifelong learning) za hendikepirane
mlade ljudi.112
Besednjak je del moderne zgodovine emancipatoričnih prizadevanj
družbenih skupin, da bi spremenile tokove zgodovine in opozorile
nase. Pomemben del besednjaka sledi.113

109 Kapitalistično družbeno življenje je tudi nujno tako, da imajo pripadniki družbenih elit veliko premoženja le, če ga imajo pripadniki ranljivih družbenih skupin malo ali celo nič. Cf. Ursula K. Le Guin. The Dispossessed (NY:
Harper Perennial, 2014). V orisani perspektivi je zato koristno tudi razmišljanje o svobodi ljudi kot družbenih bitjih in neposredni demokraciji. Cf. Murray
Bookchin. The Next Revolution: Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy (London: Verso, 2014). Brez političnih vizij pripadnikov ranljivih družbenih skupin si seveda ne moremo predstavljati neposredne demokracije in preobrazbe družbenega življenja, zato je vredno prebrati še tole knjigo: Murray Bookchin. The Ecology of Freedom (Edinburgh: AK Press, 2006).
110 Cf. Alain Badiou (2009).

111 Cf. Ulrich, Bröckling, Susanne Krasmann, Thomas Lemke (ured.). Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen
(Frankfurt/M: 2000).
112 Cf. Sally Tomlinson. Education in a Post Welfare Society (Open University Press, 2006).
113 Ključni del besednjaka je koncept, ki je, zgodovinsko vzeto, nastal šele
pred kratkim, zajema pa refleksivno, svobodno in samodolučujoče bitje, ki ga
imenujemo subjekt. V resnici je zgodba o njem veliko bolj zapletena, kot se zdi
zdravemu razumu, kajti tako razumljeni subjekt se prepoznava kot svobodni
družbeni agens, ki spreminja družbeno okolje, v katerem živi. Prav tu pa se
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1. Od institucionalizirane skrbi k skupnostni skrbi in neodvisnemu
življenju
2. Uvod v socialno in integralno ekonomijo
3. Ranljive družbene skupine, socialna omrežja, socialni kapital in
socialna ekonomija
4. Financiranje socialnega podjetništva
5. Poslovni načrti
6. Menedžment socialnega podjetja
Besednjak je prepleten s sodobnimi evropskimi projekti, s katerimi
skušajo različni izvajalci in uporabniki ustvarjati boljše pogoje za samostojno in neodvisno življenje pripadnikov ranljivih družbenih skupin.114 Naštejemo jih zgolj nekaj.

zastavi znamenito Heglovo vprašanje o statusu in pomenu filozofske refleksije, ki je vselej refleksija historične aktualnosti, zgodovinske sedanjosti samega
subjekta kot družbenega agensa. Cf. Robert B. Pippin. The Persistence of Subjectivity: On the Kantian Aftermath (Cambridge: CUP, 2010).
114 Cf. Robert Castel. From Manual Workers to Wage Laborers: Transformation of the Social Question (Somerset, NJ: Transaction Publishers, 2003).
To je eno ključnih del, na podlagi katerih je nastala pričujoča publikacija, kajti sociolog Robert Castel v njem natančno in zares prepričljivo analizira tako
imenovano historično vprašanje družbenega. Zajema namreč zgodovinsko dekonstrukcijo načinov organiziranja družbenega življenja v Evropi od srednjega veka do danes. Osnovna razsežnost njegove analize je odkrivanje mehanizmov in družbenih procesov, ki dinamično določajo: kdo je v družbenem polju
privilegiran in kdo je izključen; kdo lahko dela in kdo lahko živi od dela svojih
rok; kdo je deležen blagostanja in kako se spreminja to, kar imenujemo social
welfare. Analizo je treba brati skupaj z neko drugo analizo sodobnih družbenih
sprememb, ki jo naredi McKenzie Wark: The Spectacle of Disintegration: Situationist Passages out of the Twentieth Century (London: Verso, 2013). Avtor v knjigi razvija dva za nas zelo pomembna koncepta. Prvi naredi zemljevid
historičnih sprememb družbe spektaklov, drugi pa predstavi povsem novo zamisel, ki jo avtor imenuje the disintegrating spectacle.
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• Social platform on innovative social services (INNOSERV)115
• Disability rights accessible expanding markets (DREAM)116
• Expert group on the transition from institutionalized to community based care117
Neposredno delo na terenu oziroma v lokalnih okoljih smo zastavili, kot sledi. Naš cilj je bil vzpostavljanje edukacijskih, ekonomskih in
socialnih mrež, ki bodo zagotavljale delovanje novih programov usposabljanja mladih in njihovo produktivno vključevanje v sfero dela.
Delo je zahtevno in izjemno težko, kajti stanje družbene negotovosti
je zelo veliko.118
V tabeli so prikazani osnovni koraki k vzpostavljanju pogojev za neodvisno življenje hendikepiranih ljudi.119
115 Projekti so predstavljeni na tejle spletni strani: http://inno-serv.eu/content/social-platform-innovative-social-services.
116 Vse o projektu najdete na tejle spletni strani: http://disabilityrightsresearch.
com/.
117 Besedilo z naslovom Common European Guidelines on the Transition from
Institutional to Community-based Care je na tejle spletni strani: http://www.
enil.eu/wp-content/uploads/2012/12/Guidelines-11-16-2012-For-dissemination-WEB.pdf.
118 Danes je zelo pomembno, da razumemo prekernost, kajti če je ne razumemo, ne moremo pojasniti naraščanja nezaposlenosti med pripadniki ranljivih
družbenih skupin. Zaton družbe blagostanja in vzpon neoliberalnih oblastnih
aparatov sta namreč bistveno pripomogla k oblikovanju tega, kar imenuje Isabell
Lorey nova družba prekernih delavcev (a new society of the precarious). Cf. Isabell
Lorey. State of Insecurity: Government of the Precarious (London: Verso, 2014).
Avtorica opozori v knjigi na povsem nov način razumevanja produktivnosti v takem svetu, ki ga tudi podrobno analizira: produktivnost ni vezana le na delo v
tradicionalnem pomenu besede, temveč je vse bolj vezana na to, kar imenujemo
oblikovanje samega sebe (the formation of the self). Delo je zato performativno ter
prepleteno z afekti in identitetami posameznikov, prav s tem pa nastajajo nove
oblike izključevanja ljudi, kajti novi načini dizajniranja samega sebe terjajo vlaganje, to pa je odvisno od denarja. Samoupravljanje (self-government) je zato nova
tema, ki se je moramo lotiti, da bi razumeli, kakšne možnosti za neodvisno in kakovostno življenje imajo v novem svetu pripadniki ranljivih družbenih skupin.
119 Common European Guidelines on the Transition from Institutional to
Community-based Care, str. 23.
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1. Zagotovite, da bodo vodili spremembe zagovorniki skupnostne
skrbi in neodvisnega življenja.
2. Osrednje mesto pri načrtovanju sprememb naj imajo realne potrebe ljudi.
3. Spoštujte izkušnje in vlogo družin.
4. Poskrbite za osebno podporo vsakega posameznika.
5. Osredotočite se na kakovostne servisne storitve in skrbite, da
bodo življenja ljudi varna.
6. Zaposlite usposobljene ljudi in skrbite za njihovo nadaljnje usposabljanje.
7. Poskrbite za široke mrežne povezave s partnerji, ki jih zanimajo
podobne ali enake spremembe.
8. Naredite jasne načrte in zapišite časovne termine, do kdaj morajo
biti projekti narejeni.
9. Vlagajte v prenašanje informacij in obveščanje vseh zainteresiranih za projekte, na katerih delate.
10. Podpirajte vsakega posameznika v njegovih prizadevanjih, da bi
živel neodvisno in kakovostno življenje.
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Prva faza: identificiranje nosilcev interesov in zbiranje podatkov.
Druga faza: oblikovanje delovnih skupin in identificiranje virov.
Tretja faza: razdelitev nalog in zadolžitev (Community
Collaboratives Toolbox). Zajema: najboljše prakse iz preteklosti,
orodja in modele za učinkovite skupne pristope k reševanju
problemov.
Četrta faza: povezovanje mladih ljudi s potencialnimi delodajalci.
Ustvarjanje pogojev za oblikovanje vzajemno koristnih programov
(engagement program).
Peta, zaključna faza: poročilo o številu mladih ljudi, ki bodo
vključeni v projekt, o potrebnih sredstvih in stroških, o koristih
projekta za posameznike in občestvo kot celoto.

Tabela 2: Pet osnovnih faz pri izvajanju projektov
Spodaj so shematično prikazane osnovne, začetne zamisli, ki jih je
treba premisliti pred samim začetkom izvajanja projekta.

Tabela 1: Deset osnovnih lekcij, kako se lotiti projektov

Desetim osnovnim lekcijam dodajamo pet osnovnih faz pri izvajanju projektov. Prikazani so v Tabeli 2.

Shema 1: Temelje zamisli tranzicije
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Naslednji korak predstavlja natančno analizo možnosti, ki jih imajo mladi hendikepirani ljudje po končanem šolanju oziroma usposab
ljanju.120

Shema 3: Skupine mladih in njihove potrebe
V shemi tri so naštete potrebe, ki jih imajo mladi ljudje, potem ko so
vključeni v izobraževanje in usposabljanje, saj šele takrat postanejo izrazite. Kaj torej potrebujejo? Pojdimo po vrsti.
V skupini A potrebujejo:
• nove oblike sodelovanja med občestvom in izobraževalnimi ustanovami;
• modularne oblike usposabljanja in izobraževanja;
• vajeništvo;
• pripravništvo (starter jobs).
Shema 2: Segmentiranje možnosti
120 Konceptualna orodja, ki jih pri tem uporabljamo, so posledica družboslovnih in humanističnih dekonstrukcij sodobnih oblik tehnokracije, režimov korporativnih in tehnoloških ekspertnih analiz, značilnih za industrijske in postindustrijske družbe. Brez odlašanja moramo namreč poudariti, da je razvoj
občestev v kapitalizmu neposredno prepleten zlasti z uporništvom mladih ljudi, predvsem pa z družbenimi gibanji, v katera so vključeni vsi, ki se zavedajo,
da je resnični razvoj kakovostnega življenja vseh odvisen tudi od morale in etike oziroma zmožnosti ljudi za egalitarnost, solidarnost, medsebojno spoštovanje in emancipacijo. Cf. Theodore Roszak. The Making of a Counter-Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition (Berkerley: University of California Press, 1995).

V skupini B potrebujejo:
• podporo za dokončanje šolanja;
• usposabljanje na delovnih mestih in z delom;
• izobraževalne programe, vezane na delovna mesta;
• alternativne modularne programe;
• poletne izobraževalne programe in večerne šole.
V skupini C potrebujejo:
• podporne programe za bivanje in prevoze;
• programe za razvijanje finančne in pravne pismenosti;
• alternativne izobraževalne programe in programe usposabljanja.
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V skupini D potrebujejo:
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V shemi pet povzemamo povedano.

• priložnosti za nove oblike usposabljanja;
• oblikovanje mrež za kreiranje možnosti za zaposlovanje.121
Potrebe mladih ljudi po usposabljanju in zaposlovanju lahko razumemo tudi takole.122

Shema 5: Povzetek

Shema 4: Pristopi k zaposlovanju mladih

Projekti so pomembni zlasti zaradi obstoječih načinov razmišljanja,
ki so še vedno pogosto pokroviteljski in preveč vezani na obstoječe institucije, ki jih kajpak podpirajo. Potrebujemo torej nov besednjak in
potrebujemo nove prakse.123
Tako je tudi razmišljanje vodilnih evropskih strokovnjakov, na katere se naslanjamo pri pisanju tega priročnika.124 Še vedno pa je premalo
evropskih držav, ki ponujajo hendikepiranim ljudem dobre prakse (good

121 Cf. The white house council community solutions. http://www.serve.gov/
new-images/council/pdf/12_0604whccs_finalreport.pdf
122 Ibid.

123 V tej perspektivi je vsekakor izjemno branje knjiga, ki jo je spisal Henry A.
Giroux. Avtor izhaja iz empiričnih podatkov, ki ponazarjajo težak položaj mladih ljudi v sodobnem kapitalizmu, v katerem so vse bolj razpeti med diskurzi
potrošništva in visoko stopnjo nezaposlenosti, ki nastaja v kulturi privatiziranja, negotovosti, komodificiranja in neoliberalnega novoreka, češ da je vsakdo
svoje sreče kovač. Henry A. Giroux. Disposable Youth, Racialized Memories,
and the Culture of Cruelty (London: Routledge, 2012).
124 Cf. Bruno Bosteels. The Actuality of Communism (London: Verso, 2014).
Bralca ne sme zavesti beseda komunizem, saj gre za koncept, ne za zgodovinske
družbene prakse, ki, strogo vzeto, sploh niso bile komunistične. Ko govori Bosteels o komunizmu, misli na avtorje, kot so Alain Badiou, Jacques Rancière,
Slavoj Žižek, pa tudi na avtorje, kot sta Roberto Esposito in Alberto Moreiras.
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community options) za samostojno oziroma neodvisno življenje. Premalo
je tudi učinkovite podpore (effective support) za samostojno življenje.125
Problem je predvsem v novih oblikah izključevanja družbenih skupin, o čemer smo uvodoma že govorili. Vse preveč pozornosti je bilo
v zadnjih letih namenjene vključevanju in inkluziji družbenih skupin
ter vse premalo novim oblikam izključevanja, ki nikakor niso del preteklosti. Aktualno in zelo pereče vprašanje danes je zato tole: Ali imajo
evropske države izdelane jasne in realne vizije prihodnosti, ko govorijo njihovi predstavniki o neodvisnem življenju hendikepiranih ljudi?126
Seveda pri tem ne mislimo zgolj na vizije; mislimo zlasti na konkretne in natančno izdelane načrte, kako vizije spraviti v prakso.
Vizije morajo izhajati iz temeljnih spoznanj o naravi življenja hendikepiranih ljudi v Evropi.
V nadaljevanju zato shematično prikazujemo elemente ali pokazatelje dobre vključenosti hendikepiranih ljudi v družbeno življenje. Pokazatelji so zasnovani tako, da posamezniki in posameznice oblikujejo intimne odgovore na vprašanja, s katerimi merimo stopnjo njihovega zadovoljstva in sreče.
Pokazatelji so pomembni tudi zato, ker bolje kot objektivni podatki spregovorijo o doživljanju vključenosti, ki je pravzaprav objektivni
podatek, le da so zanj odgovorni ljudje, ne pa predstavniki institucij.
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1. V kolikšni meri lahko sodelujete v socialnih dejavnostih v okolju,
v katerem živite?
2. Koliko dobrih prijateljev imate?
3. Kako srečno je vaše družinsko življenje?
4. Kako ste zadovoljni s profesionalnim življenjem?
5. Koliko pomoči, ki jo potrebujete v vsakdanjem življenju, ste
deležni?
6. Koliko prostega časa imate, da lahko delate, kar vas zanima?

Tabela 3: Doživljanje vključenosti
Vsak odgovor na zapisana vprašanja je zabeležen s številom od 1
(skrajno levo) do 5, kot je prikazano spodaj.

veliko/zelo

precej

srednje

malo

nič

Visoka stopnja socialne vključenosti predstavlja nizko zbrano število točk, kar pomeni:

125 Cf. European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to
a Barrier-Free Europe. Communication from the comission to the european
Parliament, the council, the European economic and social Committee and
the committee of the regions. Bruselj, 2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF
126 Cf. Robert Hewison. Cultural Capital: The Rise and Fall of Creative Britain
(London: Verso, 2014).

1. oseba v celoti sodeluje v vseh socialnih aktivnostih v okolju, kjer
živi;
2. oseba ima veliko dobrih prijateljev;
3. oseba zatrjuje, da je njeno družinsko življenje zelo srečno;
4. oseba je zelo zadovoljna s profesionalnim življenjem;
5. oseba dobi veliko pomoči, ki jo dejansko potrebuje;
6. oseba ima veliko prostega časa, da dela, kar jo zares veseli in
osrečuje.
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Vključenost ima vsaj razsežnosti, naštete spodaj.127
• Dostopnost zgradb in vseh fizičnih objektov v okolju
• Dostopnost transportnih sredstev
• Razpoložljivost tehnične pomoči
• Dostopnost informacij in komunikacijskih sredstev
• Dostopnost osebne asistence
• Dostopnost življenjskega in profesionalnega coachinga (life and
job coaching)
• Dostopnost neinstitucionaliziranih storitev v lokalnem okolju
(community based services)

Tabela 4: Dimenzije socialne vključenosti

Na podlagi vpogleda v resnično doživljanja vključenosti posameznikov v lokalno okolje naredimo to, kar je našteto v spodnji tabeli.
1. Povabilo k sodelovanju vseh nosilcev interesov
2. Skupno razvijanje strategije
3. Skupno razvijanje akcijskih načrtov

Tabela 5: Trije osnovni koraki

127 Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care, http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/12/Guidelines-11-16-2012-For-dissemination-WEB.pdf, str. 29.

Sociologija hendikepa in nove družbene prakse

53

Ključne značilnosti nadaljevanja so:
odločanje uporabnikov storitev glede lastne bodočnosti;
vrednotenje individualnih strategij;
razvijanje individualiziranih strategij in podpornih načrtov;
izzivi v procesih načrtovanja.128

Tabela 6: Nadaljevanje128

VMESNA SKLEPNA UGOTOVITEV
Podatki, ki jih najdemo v že omenjeni Evropski strategiji, v kateri so
opisani tudi pristopi k reševanju realnih problemov, povezanih z življenjem hendikepiranih ljudi, so zelo zgovorni.
V Evropski uniji živi približno osemdeset milijonov hendikepiranih
ljudi. V svojih eksistencah so pogosto ovirani do take mere, da ne morejo kakovostno živeti že zaradi ovir v fizičnem okolju. In še pomembnejše so ovire, ki ji predstavljajo predsodki oziroma napačna prepričanja (attitudinal barriers).129
A najprej se moramo zadržati pri okoljskih ovirah, pri materialnih
okoliščinah njihovih življenj. Podatki zopet kažejo, da je stopnja revščine med njimi za 70 % višja kot med drugimi ljudmi.130 Seveda je
očitno, da je to empirično dejstvo neposredno povezano s pogoji za
pridobitev ustreznih kvalifikacij in zaposlitve.
Članice Evropske unije imajo zaradi zapisanega pred seboj zahtevno nalogo, kajti tako veliko število ljudi, ki želi živeti neodvisno in kakovostno življenje v kapitalizmu, je velikanski zalogaj. Prav zato je
osnovna strategija dela do leta 2020 naravnana na izboljšanje materialnih pogojev življenja hendikepiranih ljudi. Vse se namreč začne pri
materialnih pogojih oziroma pri denarju.
128 Cf. ibid., str. 13.
129 European Disability Strategy 2010-2020, str. 3.
130 Ibid.
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Ko torej govorimo o inkluziji ali vključevanju hendikepiranih ljudi v
vsakdanje življenje, mislimo najprej na izboljšanje materialnih pogojev življenja.
Strategije izboljševanja materialnih pogojev življenja hendikepiranih ljudi se naslanjajo tudi na temeljne človekove pravice in številne
dokumente, v katerih so zapisane oziroma predstavljene. Na tem mestu izpostavljamo spoznanje, da so temeljne človekove pravice povezane zlasti z dostojanstvom (dignity) ljudi. Prav enkratnost, neponovljivost človeških bitij je tisto najbolj vredno, kar je treba zavarovati, ščititi in ohranjati.
Osnovne koordinate vsake dobre strategije vključevanja hendikepiranih ljudi v družbeno življenje so torej tele: materiali pogoji življenja
in njegova kakovost; človekovo dostojanstvo; univerzalne pravice ljudi.
Ko govorimo o osnovnih koordinatah družbenih strategij, moramo
še enkrat podčrtati, da so sodobna razmišljanja, napredna razmišljanja o življenju s hendikepom bistveno vezana na spoznanja o potrebi po neodvisnosti, samostojnosti in sodelovanju oziroma solidarnosti. In ko govorimo o sodelovanju, mislimo na participacijo hendikepiranih ljudi v občestvenem življenju. To je pomembno, kajti preživljanje dni v izoliranih institucijah, v sobicah ali na podobnih krajih ne pomeni sodelovanja, participiranja v družbenem življenju, temveč pomeni atomiziranje.
Zapisano se nanaša na še eno temeljno spoznanje o spoštovanju človeškega življenja, ki je spoznanje o univerzalni prepovedi vsake možne
diskriminacije ljudi. Vrsta dokumentov zato poziva države, naj razvijajo nove strategije za boj proti vsakršni obliki diskriminatornega vedenja in delovanja zoper državljane.131

131 Cf. Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju
Evropske unije. Uradni list Evropske unije, slovenska izdaja, zvezek 55, 26. oktober 2012.
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EMPIRIČNE KOORDINATE STRATEGIJ
IN TRANZICIJSKI NAČRTI
Sprejete koordinate novih strategij, ki so v Evropski uniji v tem trenutku
že dodobra uveljavljene, naštevamo v nadaljevanju. Predstavljajo okvire
za številne projekte, raziskovalne naloge, študije, znanstvene monografije in druga dela, izmed katerih bomo najboljše omenili v naslednjem
poglavju. Vse to je temelj za pisanje priročnika, s katerim želimo prispevati k boljšemu razumevanju življenja hendikepiranih ljudi v tej deželi,
zlasti pa k ustvarjanju boljši empiričnih pogojev za njihova življenja.132
V nadaljevanju se naslanjamo na številna dela, ki jih navajamo sproti. Za začetek bi radi omenili razmišljanje, ki se je razvilo v zadnjih letih, nanaša pa se neposredno na prehod (transition) oziroma na politike, prakse prehajanja, ki naj ustvarijo in zagotovijo kakovostno življenje (quality transition) hendikepiranih ljudi, ko zaključujejo šolanje. Govorimo torej o enakih možnostih (equal opportunities), govorimo o inkluziji (inclusion), govorimo o praksah (treatment).
Zagotovo je izhodiščna ideja za razumevanje zapisanega oziroma za
razumevanje praks in strategij ter politik krepitev (strengthen) potencialov, kapacitet obstoječih praks izobraževalnih sistemov, v katerih se
šolajo bodoči delavci, in ustanov za usposabljanje. Enake možnosti so
torej najprej enake možnosti šolanja in usposabljanja, ki se kajpak prične v zgodnjih letih otrokovega življenja. A to je šele uvod v razumevanje
resnične oziroma učinkovite, produktivne inkluzije v družbeno polje.
Enake možnosti namreč ne pomenijo, da se hendikepirani otroci šolajo skupaj s sovrstniki. Pomenijo prakse, ki jamčijo za dostop do virov
znanja, uspeh in bodoče možnosti za zaposlovanje, samostojno življenje in neodvisnost. Zlasti pa pomenijo finančne vire za vse to.
Krepitev zapisanega pa je možna le, če najprej prepoznamo ključne
značilnosti praks (quality transition policies), ki omogočajo kakovostno
prehajanje med različnimi področji življenja, kot so dom, šola, širše socialno in družbeno okolje, kultura.
132 Cf. Göran Therborn (ured.). Inequalities of the World: New Theoretical
Frameworks, Multiple Empirical Approaches (London: Verso, 2006).
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Šele konkretne prakse, ki ne nastajajo od danes do jutri, temveč so
del vsakdanjega življenja, omogočajo hendikepiranim mladim ljudem
dostop do znanja, razvijanje veščin, spretnosti in zmožnosti, kvalifikacij, ki jih potrebujejo za zadnji prehod na delovno mesto.
Ključna razsežnost in zmožnost takih praks je tudi zaščita hendikepiranih ljudi pred izpostavljanjem, izključevanjem, diskriminiranjem
in marginaliziranjem. Ne govorimo o absolutni zaščitenosti, temveč
o enaki zaščitenosti, kot je predvidena in možna za vsakega drugega
mladega človeka. In ko govorimo o zaščiti, ne mislimo na psihološko
ali celo psihoterapevtsko pomoč.
Prakse pomenijo empirične dejavnosti, ki omogočajo hendikepiranim mladim ljudem, da sploh lahko razmišljajo, kaj bodo delali, ko se
bodo prenehali usposabljati in šolati. Mislimo na možnosti kakovostnega zaposlovanja (quality of employment) in uveljavljanja svojih kvalifikacij, mislimo na realne možnosti samega prehajanja iz izobraževalnih ustanov na druga področja.
Iz zapisanega jasno sledi, da govorimo o objektivnih družbenih možnostih, ki jih je treba šele ustvariti, realizirati v praksi. Ne govorimo le
o dobrih željah, političnih načrtih, idejah in besednjaku, temveč govorimo zlasti o tem, kako čim bolje prenesti zamisli oziroma ideje v prakso, kako spreminjati družbeno polje, ne le posameznike.133
V praksi govorimo o dveh procesih. Prvega imenujemo optimiziranje prehoda iz šolskega področja na trg dela, drugega pa oblikovanje
novih in kakovostnih politik (well-designes policies).
Tako prehod kot politike se morajo naslanjati na sodobna znanstvena spoznanja z različnih področij: družbenih ved, edukacijskih ved, razvojne psihologije, kognitivne teorije in nevroznanosti. Poudarek je
zelo pomemben zlasti v luči tradicionalnih medicinskih praks, ki zajemajo razvrščanje in usmerjanje otrok in mladih ljudi na podlagi diagnoz, pa tudi v luči vse preveč pogostih sodobnih praks, ki izhajajo iz
osebnostnih in drugih lastnosti oziroma značilnosti ljudi.
Namesto tega predlagamo oblikovanje politik in praks, ki izhajajo
iz edukacijskih pristopov k otrokom, ki se ne delijo na te s posebnimi
133 Cf. Lauren Berlant. Cruel Optimism (North Carolina: Duke University
Press, 2011).
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potrebami in one brez njih, temveč povsem drugače, kot je razvidno
iz naslednjega poglavja tega priročnika. Ozke poglede na otroka, bodisi medicinske bodisi psihološke, tako zamenjujemo s širšimi pogledi, ki zajemajo socialna in družbena okolja, v katerih živijo otroci oziroma mladi ljudje.
Morda je ključna koordinata takih pristopov k mladim ljudem in
ustvarjanju pogojev za kakovostno, neodvisno in samostojno življenje
zahteva, naslovljena na edukacijske in druge ustanove, da izdelujejo letne akcijske načrte (annual action plans), ki zajema tudi reševanje problema tranzicije oziroma prehajanja iz edukacijskih ustanov na trg dela.
Prehajanje mora biti nepretrgano in koherentno, kar terja nove
oblike sodelovanja med vsemi predstavniki ustanov, ki morajo skrbeti za edukacijo in zaposlovanje hendikepiranih mladih ljudi. Zlasti pa
je pomembno, da države zagotovijo edukacijskim ustanovam dovolj
denarja za razvijanje strategij prehajanja in metodologije spremljanje
uspešnosti le-tega.
Razvijanje praks in strategij za prehod iz edukacijskih ustanov se
mora začeti v času šolanja mladih ljudi. To zlasti pomeni ustvarjanje
povezav med bodočimi delodajalci, učenci, njihovimi starši in učitelji.
Temeljna ideja pri tem je prav gotovo tale.
Sodobna edukacijska znanost nas je že pred časom opremila z novimi načini razmišljanja o šolanju mladih ljudi, ki bo v prihodnosti vse
bolj temeljilo na individualiziranih edukacijskih načrtih (individual
education plans).
V individualiziranih načrtih so predvideni finančni viri, brez katerih ne moremo govoriti o neodvisnem življenju, opolnomočenju (empowerment) in zanesljivosti indikatorjev prehoda iz šole v delovno
okolje. V njih predvidimo zlasti načine povezovanja nosilcev interesov
(stakeholders) v lokalnih okoljih.
Temelji za uspešno prehajanje v delovna okolja so našteti v nasled
nji tabeli.
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Prehajanje kot del institucionalne politike šol:

Principi politike zaposlovanja in pristopi:

• individualizirani tranzicijski načrti;

• podporne strategije v sodelovanju s srednjimi šolami in drugimi
izobraževalnimi ustanovami;

• dijakovo načrtovanje lastne prihodnosti;
• priprave na prehod v odraslost;
• veščine, spretnosti, sposobnosti in zmožnosti za zaposlitev;
• povezovanje šol z družinami in drugimi nosilci interesov v
lokalnih okoljih;
• definiranje tranzicijskih procesov;
• organska vključenost tranzicijskih načrtov v lokalna okolja;
• zagotavljanje kakovosti tranzicijskih procesov v času šolanja in
po njem;
• razvijanje fleksibilne podpore, ki jo lahko prilagodimo dijakovim
potrebam, interesom in željam;
• uporaba statističnih podatkov za analize uspešnosti tranzicije;
• zagotavljanje učinkovitega usposabljanja in izobraževanja vseh
članov ekip.

Tabela 7: Elementi prehajanja v delovna okolja
K zgornji tabeli moramo prišteti še pregled elementov, ki predstavljajo dodatne podrobnosti politik prehajanja in individualiziranih
tranzicijskih načrtov.
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• nevladne organizacije za dijake in študente s posebnimi
potrebami;
• delodajalci in njihove strategije zaposlovanja ljudi s posebnimi
potrebami;
• predvideni načini usposabljanja in izobraževanja članov ekip;
• vključevanje dijakov v institucionalne ekipe;
• splošno izobraževanje ljudi za spreminjanje zavesti o položaju
hendikepiranih ljudi v družbenem polju;
• vključevanje elementov zaposlitvenih in podpornih strategij za
zmanjševanje števila nezaposlenih v državi;
• zagotavljanje tesnega sodelovanja med nosilci podpornih
strategij v izobraževalnih ustanovah in nosilci takih strategij
zunaj njih;
• uvajanje izobraževanja na daljavo (distance education) in novih
tehnologij;
• formaliziranje povezav med delodajalci, podpornimi službami
(support services) in izobraževalnimi ustanovami;.
• ustvarjanje novih priložnosti za usposabljanje dijakov v realnih
delovnih okoljih v času šolanja;
• vključevanje aktivne politike zaposlovanja za spodbujanje
delodajalcev za usposabljanje dijakov v času šolanja in po
zaključenem šolanju.

Tabela 8: Podrobnosti politik prehajanja v delovna okolja
Empirične koordinate strategij in tranzicijskih načrtov ponazarjajo
indikatorji vključevanja v delovna okolja, kot je prikazano na nasled
nji strani.
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KVALITETA PREHODA IN ENAKE MOŽNOSTI
• KREPITEV IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA IN USTVARJANJE ENAKIH
MOŽNOSTI

Novi moduli, izvajanje v
lokalnih okoljih

• OPREMLJENOST DIJAKOV Z ZNANJEM IN S SPRETNOSTMI

Primerjave z nacionalnimi
izobraževalnimi standardi

• PRIMERLJIVOST KVALIFIKACIJ

Primerjave z nacionalnimi
poklicnimi kvalifikacijami

• ZAGOTAVLJANJE
NEDISKRIMINATORNOSTI

Agenda 22 in druga zakonodaja (manjka Zakon o
nediskriminatornosti)

• ENAKOST MOŽNOSTI ZA KVALITETNO ZAPOSLITEV

Usklajevanje dejavnosti z
lokalnimi nosilci interesov

• ENAKOST MOŽNOSTI PREHAJANJA

Ustreznost programov in
modulov, individualizirani
kurikuli

DOBRO NAČRTOVANI PROJEKTI (WELL-DESIGNED POLICIES)
• ORGANIZIRANJE PROJEKTOV VZPOREDNO Z IZOBRAŽEVANJEM, KI
NISO USMERJENI NA INTRINZIČNE
LASTNOSTI POSAMEZNIKOV

Konkretni predlog: Idrija
(glej nadaljevanje)

• PROMOVIRANJE PRAVNIH PODLAG,
KI PREPOVEDUJEJO VSE OBLIKE DISKRIMINACIJE IN TERJAJO OD USTANOV IZDELAVO LETNIH AKCIJSKIH
NAČRTOV, KJER JE PRIKAZANO, KAKŠEN BO PREHOD MLADIH LJUDI V
SFERO DELA
• ZAGOTOVITEV PODPORE KOT
INCENTIVA ZA DOSTOP DO
ZAPOSLITVE

Zakon o nediskriminatornem delovanju

Krepitev sodelovanja z lokalnimi nosilci interesov

• IZGRADNJA MOSTOV MED NOSILCI INTERESOV (STAKEHOLDERS),
KI SKRBIJO ZA KONTINUITETO
PREHAJANJA

Vzpostavljanje CIRIUS-a
kot strokovnega centra

• ZAGOTAVLJANJE FINANČNE IN METODOLOŠKE POMOČI ZA IZBOLJŠEVANJE STRATEGIJ PREHODA

Projekti, financirani iz
evropskih sredstev
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• IZDELOVANJE INDIVIDUALIZIRANIH Individualizirani kurikul
NAČRTOV IZOBRAŽEVANJA, KI ZAJE- (vzor je Škotska)
MAJO IND. TRANZICIJSKE NAČRTE
• ZBIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV
IN SKRB ZA ZANESLJIVE INDIKATORJE, KI OMOGOČAJO PRIMERJAVE
S SPLOŠNO POPULACIJO, ANALIZE
STRATEGIJ IN VREDNOTENJE KAKOVOSTI DOSEŽKOV

Popisovanje stanja, izvajanje intervjujev, statistična obdelava, poročila in
primerjave

• OBLIKOVANJE IN IZBOLJŠEVANJE
KOORDINIRANIH DEJAVNOSTI V LOKALNIH OKOLJIH (IZOBRAŽEVANJE,
ZAPOSLOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIALA, DRUGI)

CIRIUS kot strokovni center, ki izvaja izobraževanje, supervizije in ima vlogo strokovnega vodje

• USPOSABLJANJE LJUDI ZA IZDELOVANJE STRATEGIJ IN KOORDINIRANJE PROJEKTOV

Novi moduli za izobraževanje lokalnih nosilcev
interesov

Tabela 9: Indikatorji vključevanja v delovna okolja (OECD)

Indikatorje prehajanja in vključevanja mladih v delovna okolja razumemo s pomočjo osnovnih konceptualnih orodij, ki so našteta v tabeli 9.
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• prihodnost mladih ljudi, ki so vključeni v srednje šole;

• sposobnosti, veščine, kompetence, ki jih zagotavlja šolanje
oziroma usposabljanje;
• poti, ki so sinonimi za uspešnost;

• metode in načine financiranja izobraževanja oziroma
usposabljanja;
• kakovost izobraževalnih programov;
• učinkovitost svetovanja in vodenja;

• kakovost načrtovanja in nadzorovanje tranzicijskih procesov;
• stopnjo vključenosti mladih in njihovih družin v tranzicijske
procese.

Tabela 11: Elementi analize uspešnih primerov
Da bi natančno vedeli, o katerih dijakih govorimo, ko razmišljamo
o prehajanju na področje dela, najprej potrebujemo nekaj statističnih
podatkov. Na kratko so predstavljeni v spodnji tabeli.

Razvoj
Usklajenost socialnih in
družbenih
dejavnosti

Tabela 10: Konceptualni okvir za analiziranje prehoda
Sledi detajlni opis predstavljenih elementov matrike.

134

Matrika kot celota je namenjen zbiranju podatkov, ki omogočajo
prepoznavanje najboljših praktičnih primerov prehajanja iz šolskega
področja na profesionalno področje, in sicer glede na:
134 Cf. Ebersold, S. (2012). Transitions to Tertiary Education and Work for
Youth with Disabilities, Education and Training Policy, OECD Publishing.
http://www.oecd.org/edu/innovation-education/eng.pdf

Sodelovanje dijakov pri načrtovanju prehajanja v delovna
okolja:
• koliko dijakov se še šola v rednih srednješolskih programih;
• koliko dijakov je vključenih v posebne, krajše oblike
usposabljanja in šolanja;
• koliko dijakov potrebuje nadaljnje šolanje in usposabljanje;
• koliko dijakov se predvidoma ne bo zaposlilo;
• koliko dijakov lahko zaposlimo.
Tabela 12: Podatki o statusih dijakov
Analizo dejavnikov v lokalnem okolju naredimo tako, da spremljamo indikatorje ali pokazatelje, kot so prikazani v naslednji tabeli,
predstavljajo pa uvod v izdelavo tranzicijskega načrta:
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Podpora vključevanja v
lokalnem okolju
Servisi (ustanove, institucije,
skupine, posamezniki),
ki podpirajo prehajanje s
področja šolanja na področje
dela
Kakovost podpore

Konkretni projekti, ki
podpirajo vključevanje v
lokalno okolje
Premalo izkoriščene
možnosti, ki bi lahko
podpirale vključevanje v
lokalno okolje
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•
•
•
•

zelo dobra
dobra
zadostna
zelo slaba

Kognitivne sposobnosti
oziroma zmožnosti

•
•
•
•
•

institucije
ustanove
nevladne organizacije
neformalne skupine
posamezniki

Zmožnosti za učenje

•
•
•
•

zelo dobra
ustrezna
slaba
nezadostna

Senzorične okvare,
motnje ali poškodbe

• formalne oblike usposabljanja,
izobraževanja …
• neformalne oblike izobraževanja
in usposabljanja
• obstoječe možnosti
• nerealizirane ideje
• nerealizirani predlogi

Tabela 13: Indikatorji za uvod v izdelavo tranzicijskega načrta
Sledijo konkretni detajlni opisi vsake izbrane kategorije iz zgornje
tabele (kateri servisi, kakšna je kakovost podpore, kateri projekti, katere ideje …).
Raziskave potrjujejo spoznanje, da ima v procesih tranzicije zelo pomembno vlogo dijakova družina. V najbolj razvitih državah, kot je na
primer Norveška, so rezultati še bolj zanimivi, kajti mladi ljudje pripisujejo največjo vlogo samemu sebi oziroma lastnim prizadevanjem,
šele nato učiteljem, družini, strokovnjakom in svetovalcem.
Pred izdelavo in izvedbo tranzicijskega načrta za posameznika, moramo natančno opisati njegov profil, ki zajema sposobnosti, značilnosti in zmožnosti, prikazane v tabeli na naslednji strani.
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Osebnostne značilnosti
Motorične zmožnosti
Morebitne težave z
zdravjem

Multiple oblike
hendikepa

Tabela 14: Elementi profilov dijakov
Sedaj se lahko lotimo izdelave ključnega dokumenta prehajanja v
delovna okolja, ki ga imenujemo tranzicijski načrt.
Konec
sekundarnega/
terciarnega
izobraževanja

Aktivnosti prvega kroga (zbiranje
podatkov na terenu):
• trajanje tranzicije;
• obstoječe podporne dejavnosti;
• raven socialne vključenosti dijakov;
• finančna neodvisnost družin;
• dostopnost programov ali projektov za
vključevanje v delo;
• povezave med programi in trgom dela
(DA/NE);*
• podpora družine ali sorodnikov;
• potrebne dodatne dejavnosti

Dejavnosti, ki
spremljajo prvi
krog zbiranja
podatkov na terenu

Aktivnosti drugega kroga:
• kakovost tranzicijskih programov;
• uvajanje novih socialnih in drugih
podpornih programov
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Osnovne koordinate, ki nam pomagajo razumeti potrebe mladih
hendikepiranih ljudi, so razumljive in jih ni težko prepoznati, naštete pa so spodaj:

*Povezave med izobraževalnimi
programi in programi dela:
• dostopnost informacij o programih dela in socialne vključenosti;
• obstoječa formalna in neformalna podpora v lokalnem
okolju;
• terapevtski in drugi podporni
sistemi (remedial systems);
• koordiniranje prostega časa
udeležencev
Predlogi za spreminjanje
obstoječega stanja:
Izvajalci

67

1. vključenost v nadaljnje programe;
2. servisne storitve, ki so jim na voljo, oziroma bi jim morale biti;
3. ustrezne razvojne dejavnosti v lokalnem okolju;
4. podpora in pomoč strokovnjakov.

• zamisli
• projekti
• programi

• naštejte vse nosilce interesov,
ki bodo sodelovali pri
izvajanju tranzicije na
delovna mesta

Tabela 15: Elementi tranzicijskih načrtov

KONCEPTUALNI OKVIR ZA NADALJEVANJE
IN NADGRADNJO PROJEKTA
Potreba po nadgradnji projekta PDUO ne izhaja iz političnih deklaracij, polnih lepih stavkov, iz evropskih dokumentov, priporočil ali celo
zakonov, temveč izhaja neposredno iz potreb mladih hendikepiranih
ljudi, ki so zaključili šolanje oziroma usposabljanje, država pa jim še vedno ne zagotavlja dovolj možnosti za kakovostno in samostojno delo
oziroma življenje. Izhaja zato, ker je empirična realnost še vedno veliko premalo organizirana tako, da bi bile deklarativne izjave o kakovosti življenja, inkluziji in enakih možnostih kaj več kot črka na papirju.
Možnosti je torej premalo, zato jih moramo ustvarjati ter vgrajevati
v empirične strukture vsakdanjega življenja.

Premalo je namreč zaključiti usposabljanje in šolanje, nato pa računati na družbo ali državo, da bo te mlade ljudi zaposlila. Potrebujemo
nove oblike prehajanja iz šolskih okolij v socialna in delovna okolja, ki
bodo ustrezala potrebam mladih ljudi, naštetih v nadaljevanju.
Vsi programi, vsi projekti, vse dejavnosti in vse servisne storitve, o
katerih bomo govorili, morajo biti medsebojno povezani in prepleteni, saj drugače ne tvorijo mrež, te pa so ključne za vključevanje mladih
ljudi v delovna okolja.
Ključne so torej lokalne mreže. Ne zgolj posamezne ustanove, institucije ali kaj podobnega, saj te večinoma že obstajajo, ne zgolj posamezni
strokovnjaki, temveč prilagodljive socialne mreže. Nenehno jih je treba posodabljati, širiti in krepiti, kajti brez takega delovanja je vse preveč mladih ljudi prepuščenih lastni iznajdljivosti ali milosti drugih ljudi.
Potrebe mladih ljudi lahko sedaj razdelimo in opišemo takole:
1. potreba po duševnem in telesnem zdravju oziroma blagostanju
(well-being);
2. potreba po prevozu;
3. potreba po tutorstvu;
4. potreba po denarnem načrtovanju in upravljanju;
5. potreba po servisnih storitvah in postprogramski podpori;
6. potreba po kakovostnem življenju.
Potrebe bi lahko razdelili tudi kako drugače, vendar je ta razdelitev
dovolj dobra, saj izhaja neposredno iz empiričnih okoliščin, v katerih
živijo mladi ljudje.
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Take so osnovne potrebe, ki jih nadgrajujejo zahtevnejše potrebe,
naštete spodaj:
1. potreba po ustreznih tehnologijah in razumnih prilagoditvah
okolja;
2. potreba po orientaciji v okolju in mobilnosti;
3. potreba po postprogramski podpori, ki zajema centre za neodvisno življenje (independent living centers);
4. potreba po podpornih agencijah v lokalnem okolju;
5. potreba po osebni asistenci;
6. potreba po informiranosti in svetovanju;
7. potreba po prehodu od državne podpore k samozadostnosti in
neodvisnemu življenju (self-sufficiency). 135
Potreb je torej sorazmerno veliko, so pa razumne in jih je mogoče zadovoljevati, saj izkušnje iz drugih držav to potrjujejo. Pravzaprav
predstavljajo izhodišče za nove in drugačne projekte, s katerimi jih zadovoljujemo v 21. stoletju.
Iz naštetih potreb, ki so empirične in objektivne, ne subjektivne in
intimne, tako zlahka izpeljemo objektivno potrebo po ustvarjanju novih projektov v lokalnih okoljih, v katerih naštete potrebe niso ustrezno zadovoljene ali pa sploh niso.136
Projekt ima več izhodišč, med katerimi posebej izpostavljamo zakonitosti oziroma razvojne stopnje, skozi katere gredo mladi ljudje, ko se
odločajo za nadaljnje življenje po končanem šolanju.137 Shematično so
prikazane spodaj.

135 Entering the World of Work: What Youth with Mental Health Needs Should Know About Accommodations. http://www.dol.gov/odep/pubs/fact/transitioning.htm
136 Preparing Students With Disabilities for School-to-Work Transition and Postschool Life. http://www.nasponline.org/resources/principals/Transition%20
Planning%20WEB.pdf
137 Levinson E. M. Best Practices in school-based vocational assessment. V:
Thomas A., Grimes J. (ured.). Best Practices in school psychology IV (Bethesda, MD: National Association of School Psychologists, 2002), str. 1569-1584.

Shema 6: Razvojna obdobja in načrtovanje kariere

Nadaljevanje tranzicijskega projekta zajema razvijanje modularnih
in drugih oblik usposabljanja oziroma izobraževanja dijakov za spodaj
naštete veščine, spretnosti in druge zmožnosti.138 Za mlade ljudi s posebnimi potrebami je zlasti pomembno razvijanje posebnih veščin in
spretnosti, ki so potrebne za uspešno vključevanje v delovna okolja in
za kakovostno samostojno oziroma neodvisno življenje, zato jih posebej izpostavljamo.

138 Preparing Students With Disabilities for School-to-Work Transition and Postschool Life. http://www.nasponline.org/resources/principals/Transition%20
Planning%20WEB.pdf

70

Hendikep, delo in družba

Shema 7: Spretnosti in veščine
Izobraževalni moduli so zasnovani tako, da mladi z njihovo pomočjo razvijajo vse naštete spretnosti in veščine. Za prehod iz izobraževalnih ustanov v lokalna okolja, kjer bodo živeli in delali, potrebujemo
še nekatere oblike dela, kot so prikazane v shemi 8. Podprte so s principi usposabljanja in izobraževanja za prehod.139

139 Jobsupport transition. http://www.jobsupport.org.au/main/content/
view/19/36/
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Shema 8: Principi usposabljanja za prehod
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Celovit pogled na prehod mladih iz šol v delovna okolja ter vloga CIRIUS-a sta prikazana v shemi 9.140

Shema 10: Kaj ponuja CIRIUS
Vloga zajema tudi sodelovanje pri razvijanju projektov v lokalnih
okoljih. Dodatne naloge, ki so potrebne za zagotavljanje učinkovite
mreže, ki jamči za kakovostno življenje mladih ljudi po končanem šolanju, so naštete v shemi 11.142

Shema 9: Celovit pogled na prehod
CIRIUS Kamnik v celotnem procesu prehajanja mladih iz šolskih
ustanov v lokalna okolja zagotavlja to, kar je prikazano v shemi 10.
Imenuje se: vloga CIRIUS-a pri vzpostavljanju povezav z effective open
employment service (Jobsupport), ali sorodno ustanovo, institucijo in
podobnim.141
140 Cf. Transitions from higher education to work http://www.qualityresearchinternational.com/esecttools/esectpubs/harveytransitions.pdf
141 Disability Employment Policy Resources by Topic. http://www.dol.gov/
odep/topics/youth/ConnectingActivities.htm

Shema 11: Dodatne naloge za oblikovanje učinkovitega lokalnega okolja
142 School to Work Transition. http://www.rehabworks.org/stw.shtml
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Delo strokovnjakov zunaj CIRIUS-a tako zajema naloge, kot so prikazane na shemi 12.143
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5. tranzicijski načrti za vsakega posameznika;
6. neodvisno življenje;
7. produktivno delo.
Zapisano pomeni, da zajema nadgradnja projekta PDUO tole:

Shema 12: Nadaljnje usposabljanje mladih ljudi
in strokovnjakov v lokalnih okoljih
Potrebujemo nove modele, ki jih v razvitem svetu imenujejo models
of community-initiated, family-centered approaches to meeting the needs
of young children with disabilities. Modeli torej nastajajo v lokalnih okoljih in na njihovo pobudo, osredotočeni pa so na družine, v katerih živijo mlade hendikepirane osebe. Njihov cilj je zadovoljevanje uvodoma naštetih potreb.
Osnova ideja ali zamisel, ki jo zagovarjamo, je namreč povsem jasna:
vsak človek lahko dela in sodeluje pri občestvenem življenju v okolju, v
katerem živi; nihče ne sme biti izključen. Taka je paradigma sodobnega
družbenega življenja na začetku 21. stoletja. Seveda pa vsak hendikepiran človek obenem potrebuje to, kar imenujemo vseživljenjska podpora.
Dejavniki, ki promovirajo tako delovanje, so:
1. plačano delo v času šolanja;
2. sodelovanje staršev;
3. mreža sorodnikov in prijateljev;
4. dobro načrtovani lokalni programi usposabljanja in projekti za
izboljšanje kakovosti življenja;
143 Cf. Executive Summary--Twenty-First Annual Report to Congress on the
Implementation of the Individuals with Disabilities Education. http://www2.
ed.gov/about/reports/annual/osep/1999/execsumm.html

1. tranzicijsko načrtovanje v lokalnih okoljih;
2. oblikovanje tranzicijskih politik;
3. izdelovanje individualiziranih programov za zadovoljevanje potreb mladih hendikepiranih ljudi, ki so zaključili šolanje oziroma
usposabljanje;
4. načrtovanje strategij in pomoči za mlade, ki jim omogoča kakovostno življenje in blagostanje.
Potek nadgradnje je predstavljen v nadaljevanju, zajema pa osnovne, začetne korake pri oblikovanju programov v lokalnih okoljih, socialnih mrež in modelov vključevanja mladih vanje:
1. predstavitve konceptov, zamisli oziroma idej o tranzicijskih modelih v lokalnih okoljih;
2. organiziranje predavanj, seminarjev, delavnic, konferenc o uspešnih tranzicijskih modelih, ki so že uveljavljeni v svetu;
3. partnersko prijavljanje na razpise za podeljevanje finančnih sredstev iz evropskih strukturnih skladov in druge razpise;
4. oblikovanje novih modelov, prilagojenih lokalnim okoljem;
5. načrtovanje, ustvarjanje in izvajanje sistemskih rešitev za uspešno prehajanje mladih ljudi iz šol v delovna okolja.
Nadgradnja torej zajema metodološko in strateško izvedbo vseh potrebnih dejavnosti, za katere lahko rečemo, da jamčijo za uspešno prehajanje mladih v delovna okolja in vključevanje v socialna okolja, v katerih živijo. Vključujejo torej:
1. natančno oceno psihofizičnih zmožnosti, sposobnosti, značilnosti in kompetenc mladih ljudi, ki zajema vsakdanje vedenje in delovanje;
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2. sodelovanje in vključenost v občestveno življenje, ki zajema: oceno ciljev, ki si jih zastavljajo mladi; napredek pri doseganju ciljev;
stopnjo vključenosti in kakovost življenja v skupnosti;
3. sodelovanje z družinami, ki zajema ocenjevanje skrbi zase pri
mladih, zmožnosti za delo v domačem okolju, ustreznosti vedenja v socialnem okolju in stopnjo vključenosti vanj;
4. strategije partnerskega dela z družinami, ki zajemajo: pogovore z
mladimi in z družinami glede ciljev, ki naj bi jih dosegali; informiranje o novih načinih sodelovanja, usposabljanja in izobraževanja za delo; nudenje psihološke in druge podpore; krepitev mrež
ljudi, ki sodelujejo pri vključevanju mladih v družbeno, socialno
in delovno okolje.
Na podlagi zapisanega naredimo individualizirane načrte, ki so za
vsakega mladega človeka nekoliko drugačni.144 Načrti, ki morajo biti
narejeni za ustrezno prehajanje mladih ljudi iz šolskega okolja v delovno in socialno okolje, zajemajo:
1. cilje, ki naj bi jih dosegali mladi;
2. opis veščin, spretnosti in kompetenc, ki jih imajo mladi, ter opis
veščin, spretnosti in kompetenc, ki naj bi jih razvili;
3. opis podpore, ki jo potrebujejo pri prehajanju in doseganju ciljev;
4. opis dejavnosti in strategij, ki so potrebne za uresničevanje individualnih načrtov, v katerih je opisano, kako bodo mladi dosegali zastavljene cilje;
5. načine preverjanje in ocenjevanja doseženih ciljev, zastavljenih v
individualnih načrtih.145

144 Issues related to Transition for Students with Significant Disabilities.
http://www.ncwd-youth.info/sites/default/files/webinars/other/fpittash/
transition101a.pdf
145 Cf. Transition to Work: Program Guidelines. http://www.adhc.nsw.gov.au/__
data/assets/file/0003/228288/Transition_to_Work_Guidelines_2013.pdf

SOCIALNA EKONOMIJA
IN TRANZICIJSKI NAČRT
Rok Kralj

Rok Kralj je diplomirani ekonomist, leta 2013 je končal bolonjski
magistrski program Organizacija in menedžment socialnih dejavnosti. Službeno kariero je začel v gospodarstvu, od leta 1999 pa poučuje
strokovno teoretične predmete na srednji šoli CIRIUS Kamnik. Že dlje
časa se ukvarja z alternativnimi ekonomskimi modeli socialnega podjetništva in ekonomije delitve. O tej tematiki je imel več predavanj in
okroglih miz ter objavil več knjig, člankov in spletnih objav.
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nadaljevanju bomo razmišljali o konceptu socialne ekonomije, ki
je pomembno izhodišče za razmislek o večji neodvisnosti mlajših
hendikepiranih odraslih oziroma o priložnostih za njihovo lažje vključevanje na trg dela in v družbo nasploh. Brez razumevanja koncepta socialne ekonomije in drugih alternativnih ekonomskih konceptov
danes ni mogoče razmišljati o enakopravni vključenosti hendikepiranih v družbeno skupnost.
Govoriti o družbeni vključenosti brez vključenosti v ekonomsko
družbeno okolje je predvsem veliko sprenevedanje. Če želimo pripraviti resen tranzicijski načrt, ki bi omogočal ranljivim družbenim skupinam, še posebej pa teže hendikepiranim osebam, da se enakopravno
vključujejo v družbeno okolje, moramo razmišljati v okviru koncepta
socialne ekonomije in možnosti, ki nam jih le-ta ponuja. Vendar zgolj
zakonske podlage niso dovolj, niti zadostna finančna sredstva, potrebni so inovativni prijemi, ki vključujejo usposobljene deležnike z zelo
različnih področij in različnih znanj. Socialna ekonomija ni zgolj ekonomija, ampak je predvsem socialna, torej družbena – in to ekonomija tudi v osnovi je.
Čeprav je Slovenija leta 2011 sprejela zakon o socialnem podjetništvu, ki je na ravni načel in ciljev dovolj dober za razvoj le-tega, pa
po drugi strani od socialnih podjetnikov zahteva polno vključenost na
trgu. Vendar nam že zdrav razum pove, da na primer teže ovirana oseba, ki želi postati socialni podjetnik, na trgu preprosto ne more biti
konkurenčna. Zato socialna podjetja praviloma 'živijo' le toliko časa,
dokler so v ozadju na voljo 'netržna' sredstva, na primer iz državnih ali
evropskih virov oziroma skladov.
Če želimo resno socialno podjetništvo, ne smemo razmišljati v okviru tako imenovanega tržnega modela, pač pa na podlagi družbene pravičnosti. Hendikepirani ne potrebujejo pomilovanja in miloščine, potrebujejo možnosti, da se lahko kljub svojemu hendikepu vključijo v
ekonomski sistem družbe. Hendikepirani na trgu pač ne bodo nikoli konkurenčni. Dokler kupci – posamezniki, podjetja in organizacije –
ne bodo razumeli, da je 'pravična' cena izdelkov ali storitev hendikepiranih drugačna od tržnih, bomo lahko razmišljali le v okviru dobrodelnosti in filantropije.
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Čeprav je veliko govora o priložnostih, ki jih socialna ekonomija ponuja hendikepiranim, pa 'zgodba' vendarle ni tako preprosta. Socialna
ekonomija resda ponuja določene priložnosti, vendar je, ko govorimo
o hendikepiranih, potreben resnično inovativen prijem. Takšen prijem
je tranzicijski načrt, ki oblikuje 'most' med izobraževalnimi ustanovami in različnimi strokovnimi ustanovami, ki skrbijo za hendikepirane,
ter tako imenovanim trgom (dela, proizvodov, storitev itd.).
V nadaljevanju bomo pripravili praktičen tranzicijski načrt za mlajšega hendikepiranega odraslega, to pa bi lahko bila dobra podlaga tudi
za druge. A najprej razmislimo o konceptu socialne ekonomije.

SOCIALNA EKONOMIJA
Socialna ekonomija postaja popularna ekonomska in politična tema
na različnih ravneh, od lokalnih skupnosti in držav do Evropske unije in tudi širše. Socialna ekonomija naj bi bila nekakšen korektiv običajni ekonomiji, predvsem na področju zaposlovanja ranljivih družbenih skupin, med katerimi nas še posebej zanimajo mlajši hendikepirani odrasli. Danes prevladujoči ekonomski sistem, lahko ga poimenujemo tržni, neoliberalni ali kapitalistični, se s temi 'problemi' in skupinami preprosto ne ukvarja. Morda na papirju, a v praksi zagotovo ne.
Večina običajnih podjetij, ki jih zajema angleški izraz 'business as
usual', izključuje celotne družbene skupine, med katerimi so zagotovo
tudi hendikepirani. Tekmovalnost oziroma konkurenčnost, na kateri
temelji sodobna ekonomija, izključuje manj agresivne in manj iznajdljive ter šibke in ranljive skupine ter posameznike. Pomemben je tudi
njihov izhodiščni položaj; bistvenega pomena je, v kateri državi se rodite, kateremu družbenem sloju pripadate in tako naprej.
Prav nič drugače ni na tako imenovanih trgih dela, kjer so izključene
celotne skupine prebivalstva, od mladih, starejših, hendikepiranih do
različnih marginalnih skupin in premalo 'fleksibilne' delovne sile oziroma tistih, ki se niso zmožni prilagajati podjetniški 'učinkovitosti' in
pogosto nečloveškim zahtevam lastnikov podjetij in drugih institucij.
Prav zato postaja danes vse bolj aktualen koncept socialne ekonomije. Če želimo resno razmišljati o vključevanju ranljivih družbenih
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skupin in med njimi še posebej mladih hendikepiranih ljudi na trg
dela, moramo najprej problematizirati pojem socialne ekonomije in v
ožjem smislu socialnega podjetništva.
Socialna ekonomija pravzaprav ni najbolj posrečen pojem, saj je
ekonomija po svoji naravi že socialna oziroma družbena. Starogrško
besedo za ekonomijo sestavljata besedi oikos in nomos. Prva pomeni
dom, vključno z vsemi družinskimi člani ter vsem, kar ti potrebujejo za
bivanje in preživetje, druga pa zakon in tudi upravljanje, vodenje, organiziranje. Pojem se je pozneje razširil na 'večjo družino', kar je Jean Jacques Rousseau146 opredelil takole:

da ne poskrbi za dobro vseh, izključuje tudi številne družbene skupine in posameznike.
Pa vendar bomo morali v nadaljevanju uporabljati besedno zvezo
socialna ekonomija in imeti pri tem ves čas v mislih, da je ekonomija
v resnici že družbena in vse vključujoča. Zakaj moramo torej govoriti o socialni ekonomiji in socialnem podjetništvu? Ker nam pojmovni
okvir ta hip drugega ne omogoča. Na eni strani imamo kapitalistični
'business as usual', na drugi pa socialno ekonomijo, v katero vključujemo tudi socialno podjetništvo.

»Beseda ekonomija, oikonomia, izhaja iz besed oikos, kar pomeni dom(ačija), in nomos, kar pomeni zakon, in je prvotno pomenila modro in legitimno upravljanje doma(čije) za skupno dobro celotne družine. Pomen besede se je pozneje razširil na upravljanje
večje družine, to je države.«

Opredelitev socialne ekonomije

Ekonomija je torej po svoji naravi že socialna oziroma družbena. Poskrbeti mora za skupno dobro celotne družbene skupnosti, pa naj gre
za družino, lokalno skupnost, državo, unijo ali celotno človeško skupnost. Ločevanje države, kot politično organizirane družbene skupnosti, in ekonomije na dva ločena sistema, je nesmisel. Pa vendar večina
sodobnih ekonomistov in politikov zagovarja prav to.
Ekonomski sistem naj bi bil neodvisen od politike, države in družbe nasploh. Ker pa sta temeljna naloga ekonomije blaginja in skupno
dobro vseh pripadnikov neke družbene skupnosti, je ekonomija brez
dvoma integralen del sleherne družbene skupnosti. Zato je govoriti o
socialni ekonomiji dejansko nesmiselno: ekonomija JE socialna. Pri
tem pa moramo poudariti, da ne gre za pomen v smislu socialne pomoči, temveč za ekonomijo kot neločljiv del družbene skupnosti. Današnja ekonomija pa je proti-socialna oziroma proti-družbena, saj ne
poskrbi za skupno dobro vseh pripadnikov družbene skupnosti; ne le,
146 Jean Jacques Rousseau. A Discourse on Political Economy (1755). http://
www.constitution.org/jjr/polecon.htm

Opredeliti socialno ekonomijo ni enostavno, saj nima enotnega pojmovnega okvirja. Za naš razmislek o socialni ekonomiji se bomo zato
raje osredotočili na njen konceptualni okvir, kakršen je na primer podan v Listini principov socialne ekonomije (Charter of Principles of
the Social Economy) 147:
•
•
•
•

prednost posameznika in družbenih ciljev pred kapitalom;
prostovoljnost in odprto članstvo;
demokratični nadzor članstva;
kombinacija interesov članov/uporabnikov in/ali splošnega interesa;
• zaščita in uporaba načel solidarnosti in odgovornosti;
• avtonomno upravljanje in neodvisnost od javnih organov (public
authorities);
• večina presežkov se uporablja za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, storitev v interesu članov ali splošnem interesu.

147 Charter of Principles of the Social Economy (CIRIEC, The Social Economy in the European Union, 2007). http://www.socialeconomy.eu.org/spip.
php?article420
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Mednarodna organizacija dela ILO opredeljuje socialno in solidarno ekonomijo (social and solidarity economy, SSE) kot 'koncept, ki se
nanaša na podjetja in organizacije, zlasti kooperative, vzajemne družbe (mutual benefit societies), društva in združenja, fundacije in socialna podjetja, ki na poseben način proizvajajo dobrine, storitve in znanje, hkrati pa zasledujejo ekonomske in družbene cilje ter spodbujajo
solidarnost.'148

Socialna ekonomija in skupnost
Socialna ekonomija je vselej skupnostna, družbena in kolektivna, v nasprotju z individualistično usmerjenim modelom 'sodobne' tržne ekonomije, ki potrebuje tako individualnega ponudnika dela kot individualnega potrošnika. Ključni koncepti149, kot jih opredeljuje Social Economy Arizona, ki povezujejo socialno ekonomijo z razvojem skupnosti, so:
• Družbene inovacije: povezovanje tehnoloških in organizacijskih inovacij z družbenimi pobudami, procesi in produkti za spodbujanje bolj
dinamičnih socialnih sistemov.
• Ekonomska pravičnost: spodbujanje trajnostnega razvoja za spodbujanje družbene solidarnosti in pravičnejše distribucije produktivnega
podjetništva.
• Kolektivna blaginja: spodbujanje socialne vključenosti in ekonomske
blaginje prek kooperativnih praks upravljanja, namenjenih brzdanju
neomejene vladavine trga.
Vključenost v družbeno skupnost je še posebej pomembna, ko gre
za ranljive družbene skupine. Oddelek za ekonomsko-socialne zadeve
148 Social and Solidarity Economy: Our common road towards Decent Work,
International Training Centre of the International Labour Organization (2011),
str. vi. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_166301.pdf
149 Social Economy Arizona: Key Concepts Linking the Social Economy to
Community Development. http://socialeconomyaz.org/
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Združenih narodov (The United Nations Department of Economic and
Social Affairs) poudarja velik pomen družbene vključenosti, to pa pomeni ustvariti »bolj stabilno in varno družbo za vse, družbo, v kateri
ima vsak posameznik, s pravicami in dolžnostmi, dejavno vlogo. Takšna
vključujoča družba mora temeljiti na principih sprejemanja – ne prisile in moči – raznolikosti ter uporabi participativnih procesov, ki vključujejo vse deležnike, katerih odločanje vpliva na njihova življenja.«150
Ko govorimo o zaposlovanju mlajših hendikepiranih odraslih, je pomembno v proces njihovega zaposlovanja vključiti različne deležnike,
ki lahko vplivajo na kakovost njihovega življenja. Starši, nevladne organizacije, društva, strokovni centri, podjetja, lokalne skupnosti so le
nekateri izmed deležnikov, ki imajo lahko pomemben vpliv na vključevanje hendikepiranih v družbeno skupnost, še zlasti, ko gre za njihovo zaposlovanje.

Pravica do dela – za vse
Tako hendikepirani kot druge ranljive skupine ne smejo biti odvisni
od dobre volje in entuziazma posameznikov in ad hoc financiranja iz
različnih socialnih skladov, kajti njihova pravica do dela je jasno opredeljena v različnih listinah, deklaracijah, akcijskih načrtih in zakonih.
Tako 23. člen Splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov jasno opredeljuje, da je pravica do dela pravica vsakogar:
1. Vsakdo ima pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in
zadovoljivih delovnih razmer in do varstva pred brezposelnostjo.
2. Vsakdo ima, brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do enakega plačila za enako delo.
3. Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki
zagotavlja njemu in njegovi družini človeka vreden obstoj in ki naj se
po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva.
150 Social Integration: Social Policy and Development Division. DESA (The
United Nations Department of Economic and Social Affairs). http://undesadspd.org/SocialIntegration/Definition.aspx
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Ne gre torej za 'dobro voljo' družbene skupnosti, da zaposli hendikepirane, pač pa za univerzalno pravico vseh ljudi oziroma slehernega človeka do dela.

Socialna ekonomija in zaposlovanje
ranljivih družbenih skupin
Socialna ekonomija v zadnjih letih postaja vse privlačnejša tema različnih politik, še posebej zaradi njenega pomembnega prispevka pri
zaposlovanju ranljivih družbenih skupin. Evropska unija, ZDA in številne druge države socialno ekonomijo vključujejo v svoje zakonodaje
in namenjajo znatna sredstva za njen razvoj. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je leta 2013 izdala publikacijo z naslovom Ustvarjanje delovnih mest s pomočjo socialne ekonomije in socialnega podjetništva151, ki je pomemben prispevek k osvetlitvi in razumevanju tega aktualnega področja.
V publikaciji je med drugim zapisano tudi, da je »filantropija pomemben vir dohodka za nekatere organizacije socialne ekonomije«152,
kar je še posebej »pomembno za tranzicijske družbe in za organizacije, katerih dejavnosti imajo malo možnosti, da bi pritegnile državno
financiranje.«153 Čeprav ne zanikamo pomena filantropije, pa le-ta nikakor ne sme biti temelj socialne ekonomije. Socialna ekonomija mora
izhajati iz družbene pravičnosti, ki jo zdajšnji neoliberalni kapitalistični ekonomski model povsem zavrača.

151 Job Creation Through the Social Economy and Social Entrpreneurship
(OECD, 2013). http://www.oecd.org/cfe/leed/130228_Job%20Creation%20
throught%20the%20Social%20Economy%20and%20Social%20Entrepreneurship_RC_FINALBIS.pdf
152 Ibidem, str. 19.
153 Ibidem.
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Pravičnost, ne dobrodelnost
»Svet potrebuje pravičnost, ne dobrodelnosti.«
(Mary Wollstoecraft)
Socialna ekonomija ne sme izvirati iz filantropije. Naj od hendikepiranih kupujemo izdelke ali storitve zato, ker se nam smilijo, ali zato
ker je tako prav, oziroma ker je tako pravično? Hendikepirani nikoli ne
more biti konkurenčen na trgu: ker dela počasneje, ker marsičesa ne
zmore, ker ni dovolj agresiven in podobno.
Izdelki in storitve hendikepiranih so na trgu brez dvoma dražji. A
merilo trga je samo končna cena produkta, nikoli njegovo 'ozadje': kdo
ga ustvari, v kakšnih razmerah, v kakšnem okolju itd. Zato je pravično,
da je izdelek hendikepiranega dražji; nakup ne sme biti utemeljen na
filantropiji, dobrodelnosti, usmiljenju, pač pa na pravičnosti.
Zaradi tega je prav, da izdelek ali storitev hendikepiranega bodisi
subvencionira država, lokalna skupnost, društvo ali kakšna druga organizacija bodisi ga kupi ozaveščen posameznik, podjetje ali druga organizacija po višji ceni, ker ve, da je takšna cena pravična.
Toliko časa, dokler bomo pristajali na pravila, ki nam jih postavljajo
trgi, na katerih cena izdelka ali storitve ne odraža njune prave vrednosti in ne vključuje vseh stroškov, ki so vključeni v proces produkcije in
potrošnje, ne moremo govoriti o pravičnosti. Ko ste na primer kupili majico s kratkimi rokavi za le nekaj evrov, dejansko niste poravnali
stroškov, ki jih je postopek njene izdelave povzročil okolju in niste pošteno plačali ljudi, ki so jo izdelali.
Te stroške so podjetja naprtila celotni družbi, tudi vam samim, čeprav se vam zdi, da ste opravili dober nakup. Tržne cene praviloma torej niso realne cene.

Medsebojna delitev namesto tržnega pristopa
V primerjavi s tržnim pristopom, ki izhaja iz medsebojnega tekmovanja, pri čemer so hendikepirani že v izhodišču v občutno slabšem
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položaju, moramo socialno oziroma družbeno ekonomijo razumeti na
povsem drugačen način.
Rekli smo že, da socialna ekonomija ne pomeni ekonomije usmiljenja, miloščine ali pomoči, pač pa gre za ekonomijo, ki je že v temelju družbena in zavezana k pravičnosti. Hendikepirani ni tržno konkurenčen, pač pa lahko z drugimi člani družbe deli svojo ustvarjalnost. Hendikepirani ne more biti plačan za število izdelkov ali obseg
storitev, lahko pa z drugimi člani deli svoje ustvarjalne zmogljivosti.
Te nimajo tržne, pač pa imajo družbeno vrednost. Temu ustrezna je
tudi nagrada. Zato bomo namesto o tržnem pristopu govorili o principu medsebojne delitve oziroma ekonomiji delitve, ki hendikepiranim
omogoča, da postanejo enakopravni udeleženci ekonomskega sistema
družbene skupnosti.
Ekonomija delitve (sharing economy) »predstavlja uresničljivo in
nujno potrebno alternativo: lahko imamo dostop do številnih stvari,
ki jih potrebujemo, ne da bi jih morali imeti v lasti.«154 Takšno ekonomsko okolje pa omogoča enakopravnejšo udeležbo vseh družbenih
skupin v ekonomskem sistemu, tudi najranljivejših. Ekonomija delitve daje prednost dostopu pred lastništvom, s tem se odpira možnost
številnih novih ekonomskih modelov in boljši vključenosti vseh družbenih skupin.
Misliti zunaj okvirjev tržne ekonomije pa danes sploh ni enostavna naloga, saj celo tradicionalne družbene dejavnosti, kot sta izobraževanje in zdravstveno varstvo, popuščajo pod pritiski vsemogočnega trga. Naša naloga torej prvenstveno ni to, da hendikepirane vključimo na trg dela, pač pa je to sprememba samih ekonomskih okvirjev.
Morda se zdi velik zalogaj, a to še ne pomeni, da se ga ne splača lotiti.

154 Janelle Orsi. Practicing Law in the Sharing Economy: Helping People
Build Cooperatives, Social Enterprise, and Local Sustainable Economies (Chicago; American Bar Association, 2013), str. 4.
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Socialna vključenost, družbene inovacije
in partnerstvo s civilno družbo
Evropski invalidski forum (European Disability Forum) poudarja, da
se »invalidne osebe vsakodnevno soočajo z diskriminacijo in ovirami
pri izobraževanju, zaposlovanju in v družbi nasploh. Tak položaj zapostavljenosti za invalidne osebe in njihove družine povečuje tveganje socialne izključenosti, soočanje s finančno in z 'družbeno' revščino ter tudi izolacijo.«155
Evropski invalidski forum, ki ima za moto svojega delovanja 'nič o
nas brez nas' (nothing about us without us), si prizadeva, da bi bili
interesi invalidov zastopani v Evropski strategiji 2020 (Europe 2020
Strategy), v okviru katere imata zelo pomembno vlogo dve pobudi:
• platforma proti revščini in družbeni izključenosti (Platform against Poverty and Social Exclusion);
• program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta
(Agenda for New Skills and Jobs).156
Platforma proti revščini in družbeni izključenosti157 izpostavlja pet
akcijskih področij, med katerimi velja posebej omeniti:
• finančno podporo družbeni vključenosti;
• predstavitev politike družbenih inovacij;
• partnerstvo s civilno družbo.
Na evropski ravni imamo torej več kot dobra izhodišča, da se resno
lotimo vključevanja hendikepiranih ljudi v družbo, še posebej na ekonomskem področju, brez česar je vsako resno vključevanje v družbeno
155 European Disability Forum: Nothing About Us Without Us. http://www.
edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13383
156 European Commission: Employment, Social Affairs & Inclusion, Social Pro
tection & Social Inclusion. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750
157 European Commission: Employment, Social Affairs & Inclusion, European platform against poverty and social exclusion. http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=961&langId=en
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skupnost bolj ali manj 'mrtva črka na papirju'. Vključenost hendikepiranih v družbo brez njihove vključitve v ekonomsko življenje družbe je
namreč že v izhodišču invalidna.

SOCIALNO PODJETNIŠTVO
Modul socialnega podjetništva
Preden pa se lotimo opisa konkretnega tranzicijskega načrta, bomo
na kratko spregovorili še o obstoječem socialno-podjetniškem modelu v Sloveniji (v naslednjem poglavju), na podlagi katerega smo v okviru projekta PDUO oblikovali in izvajali modul socialnega podjetništva,
katerega ključni tematski sklopi so:
•
•
•
•
•
•

uvod v socialno ekonomijo in ekonomijo delitve;
zakonodaja na področju socialnega podjetništva;
menedžment socialnega podjetja;
financiranje socialnega podjetništva;
primeri dobrih praks;
poslovni načrt.

Na rednih tedenskih srečanjih so bili slušateljem predstavljeni temeljni vidiki socialne ekonomije in socialnega podjetništva ter praktične možnosti delovanja na tem področju. Modul socialnega podjetništva hendikepiranim osebam omogoča, da se poglobljeno seznanijo z možnostmi za poklicno kariero na področju socialnega podjetništva. Prek socialnega podjetništva se hendikepiranim odpirajo boljše
možnosti za vstop na trg dela, to pa je še posebej pomembno v zaostrenih kriznih časih.
Vsekakor pa moramo biti previdni, kajti slovenski model socialnega
podjetništva je pretežno tržno naravnan, zaradi česar so hendikepirani že v osnovi v slabšem položaju ali povedano drugače: hendikepirani
so na trgu praviloma nekonkurenčni.
Zadnji sklop, poslovni načrt, v praksi dejansko 'prevzame' obliko tranzicijskega načrta, ki osebam s težjimi oblikami hendikepa
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omogoča večjo participacijo v družbeni skupnosti ter možnost, da s
svojimi dejavnostmi izboljšajo kakovost svojega življenja.
O posameznih sklopih modula socialno podjetništvo vsekakor ne
smemo razmišljati kot o ločenih predmetih, kot po navadi počne naš
šolski sistem. Za zgled lahko vzamemo finski izobraževalni sistem, ki bo
namesto klasičnih predmetov (subjects) uvedel (učne) teme (topics).158
Torej, če se na primer slušatelj namerava ukvarjati z risanjem na svilo, je to temo smiselno 'obdelati' na celovit način:
•
•
•
•

usposabljanje za risanje na svilo;
kako predstaviti svoje delo;
kakšno ceno postaviti (upoštevati tudi davčni vidik);
kako, komu in kje prodajati izdelke iz svile itd.

V praksi se še vedno srečujemo z mentorji ali učitelji, ki 'obdelujejo
zgolj svoj mali vrtiček' oziroma svoj predmet, modul ali sklop. Pogosto
se namreč tudi za sodobnimi izrazi skriva klasičen predmetni način dela.

Slovenski model socialnega podjetništva
V Sloveniji je na področju socialnega podjetništva ključnega pomena
leta 2011 sprejeti Zakon o socialnem podjetništvu.159 Izpostavili bomo
nekaj ključnih poudarkov iz omenjenega zakona, ki opredeljujejo 'naravo' socialnega podjetništva v Sloveniji.
V 3. členu zakona je poudarjeno, da »ustvarjanje dobička ni izključni
niti poglavitni cilj opravljanja dejavnosti« socialnega podjetništva, ki
»krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in
prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje
158 Cf. Richard Garner. Finland schools: Subjects scrapped and replaced with
'topics' as country reforms its education system (The Independent, 20. 3. 2015).
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-schools-subjects-are-out-and-topics-are-in-as-country-reforms-its-education-system-10123911.
html
159 Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP). Uradni list RS, št. 20/2011 z
dne 18. 3. 2011.
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socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter
socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin
ljudi na trgu dela.«
Četrti člen zakona navaja, da se v socialno podjetništvo lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki izkazujejo svoj javno koristni in
socialni značaj oziroma poslujejo po teh načelih (izpostavljamo le najznačilnejše):

• v odločanje vključujejo tudi deležnike161 (sodelovanje deležnikov pri upravljanju);
• premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporabljajo za namene socialnega podjetništva in druge nepridobitne
namene, delitev dobička ali presežkov prihodkov pa ni dopustna
ali je skladno s tem zakonom omejena (neprofitnost delovanja);
• trajno delujejo v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti (javno koristno delovanje).

• so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev
(avtonomna pobuda);
• namen ustanovitve ni izključno pridobivanje dobička (nepridobitni namen ustanovitve);
• so ustanovljene pretežno za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja
najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, s čimer se dosega javni
interes (opravljanje dejavnosti v javnem interesu);
• člani v njih delujejo prostovoljno (prostovoljnost delovanja);
• pri upravljanju so samostojne (neodvisnost);
• s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali z opravljanjem storitev na trgu pretežno poslujejo po tržnih zakonitostih (tržna
naravnanost)160;
• praviloma vključujejo prostovoljsko delo (vključevanje prostovoljskega dela);
• posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva, odločitve sprejemajo vsi člani po načelu en član –
en glas, neodvisno od deleža vloženega kapitala (enakopravnost
članstva);

Četrti člen določa, da se »v socialno podjetništvo lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe«, ki so po določilih zakona: »društvo,
zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali
druga pravna oseba zasebnega prava, ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli
ustvarjenega dobička ali presežkov prihodkov nad odhodki oziroma
jih deli v omejenem obsegu, v skladu z zakonom.«
Nadalje zakon v 8. členu opredeljuje dva tipa socialnih podjetij. Socialno podjetje tipa A je ustanovljeno »za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na način, da bo trajno zaposlovala162 najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dveh delavcev v nadaljnjih letih poslovanja.«
Socialno podjetje tipa B pa je ustanovljeno »za zaposlovanje oseb
iz 6. člena tega zakona, na način, da bo določeno dejavnost opravljala
s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev.«

160 Tržna naravnanost socialnega podjetja v marsičem ni skladna z njegovimi
načeli in cilji. Zaposlovati teže hendikepirane ljudi in pričakovati, da bodo na
trgu konkurenčni, pač ne gre.

161 V drugem členu zakona so deležniki opredeljeni kot: »delavci, zaposleni
v socialnem podjetju, prostovoljci, ki v socialnem podjetju opravljajo prostovoljsko delo, in osebe, ki so uporabniki proizvodov oziroma storitev socialnega podjetništva iz dejavnosti socialnega podjetništva na podlagi pogodbe ali
drugega pravnega posla, sklenjenega za najmanj eno leto.« V tranzicijskem načrtu pa bomo o deležnikih razmišljali na širši način, namreč kot o posameznikih, organizacijah ali (lokalnih) skupnostih, ki hendikepiranemu na različne
načine pomagajo pri tranziciji in seveda tudi pozneje.
162 Trajno zaposlovanje je v drugem členu ZSocP opredeljeno kot ‘zaposlovanje delavcev za nedoločen ali določen čas, najmanj za 12 mesecev z najmanj
polovičnim delovnim časom’.
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V zvezi s tem pa 6. člen opredeljuje, da »socialno podjetništvo vključuje tudi opravljanje drugih dejavnosti, če se opravljajo z namenom
zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi«, te pa so (skrajšano):
a) invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega
organa;
b) brezposelne osebe, pri katerih so z odločbo pristojnega organa
ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše možnosti, da se zaposlijo ali
ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo;
c) brezposelne osebe, če so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali
več;
d) iskalci prve zaposlitve;
e) brezposelne osebe:
– nad 55 let starosti,
– pripadniki romske skupnosti,
– mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja, itd.
Peti člen zakona določa, da se dejavnosti socialnega podjetništva
opravljajo na teh področjih (skrajšano):
•
•
•
•
•
•

socialnega varstva;
družinskega varstva;
varstva invalidov;
znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje;
zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela;
zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja
in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost;
• posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena tega zakona, vključno
z dejavnostjo zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu;
• ekološke proizvodnje hrane;
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• ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali;
• spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije;
• turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do turističnih storitev, na način, ki spoštuje vrednote
trajnosti, dostopnosti in solidarnosti (socialni turizem);
• trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina);
• spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti;
• podpornih storitev za socialna podjetja.
Podrobneje pa dejavnosti socialnega podjetništva določa Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva163 na podlagi 5. člena ZSocP.

Kratek premislek o zakonu ZSocP
Na kratko lahko povzamemo, da je zakon ZSocP dobra podlaga za razvoj socialnega podjetništva, vendar predvsem na načelni ravni. Če govorimo o zaposlovanju mlajših hendikepiranih odraslih, je najprimernejša oblika vsekakor socialno podjetje tipa B, to pa pomeni, da se zaposlujejo osebe iz 6. člena ZSocP, med katere spadajo tudi invalidi in
različne kategorije brezposelnih oseb.
Vendar pa socialno podjetništvo v Sloveniji ne more zares zaživeti, saj je navkljub dobrim načelom in ciljem socialno podjetje še vedno
prepuščeno tržnim zakonitostim. Pričakovati, da bodo teže hendikepirani lahko tržno konkurenčni drugim podjetnikom, je naivno. Socialna podjetja naj bi sama preživela na trgu, a kako naj podjetnik s težjo gibalno oviranostjo konkurira podjetniku, ki neko stvar ali storitev
naredi oziroma opravi desetkrat ali dvajsetkrat hitreje.
Zaradi tega moramo bodisi spremeniti zakon bodisi iskati drugačne oblike zaposlitve. Tranzicijski načrt zato v svojem bistvu ne pomeni še ene izmed poti na trg dela, temveč nov koncept vključitve
163 Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva. Uradni list RS, št.
54/2012 z dne 17. 7. 2012.
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hendikepiranih v lokalno skupnost. Pri tem je ključna široka mreža
deležnikov, a tudi hendikepirani pri tem ne sme biti pasiven in brez
odgovornosti. Ključna je njegova 'podjetniška' ideja. Primer Nina Rakovića, za katerega bomo pripravili tranzicijski načrt, temelji na takšni
ideji, močni volji in želji, da se dokaže.

'Shema' slovenskega socialnega podjetja
Za boljši pregled različnih vidikov socialnega podjetništva v Sloveniji
smo bistvene značilnosti podali v spodnji tabeli.164
Načela delovanja socialnih podjetij

Pravne osebe,
ki lahko ustanovijo soc. p.164

avtonomna
pobuda

društvo

nepridobitni namen
ustanovitve

zavod

opravljanje dejavnosti v javnem interesu

ustanova

prostovoljnost
delovanja

gospodarska
družba

Tipa socialnih
podjetij

Dejavnosti

socialno
varstvo
A - trajno zaposluje najmanj
enega delavca
v prvem letu
in najmanj
dva delavca v
nadaljnjih letih
poslovanja.

družinsko
varstvo

Načela delovanja socialnih podjetij

Pravne osebe,
ki lahko ustanovijo soc. p.164

neodvisnost

zadruga

tržna
naravnanost

evropska
zadruga

vključevanje
prostovoljskega dela

druga pravna
oseba

enakopravnost
članstva
sodelovanje
deležnikov pri
upravljanju
neprofitnost
delovanja

varstvo
invalidov
znanost,
raziskovanje,
izobraževanje
in vzgoja

164 Nobena izmed omenjenih pravnih oblik ne sme biti 'ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli
ustvarjenega dobička ali presežkov prihodkov nad odhodki oziroma jih deli v
omejenem obsegu, v skladu z zakonom'. (ZSocP, 4. člen).

javno koristno
delovanje

Tipa socialnih
podjetij
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Dejavnosti

organiziranje
mladinskega
dela
B - trajno zaposlovanje
najmanj tretjine
delavcev iz ranljivih skupin,
tj.: invalidov,
teže zaposljivih
brezposelnih,
iskalcev prve
zaposlitve, pripadnikov romske skupnosti,
mladoletnih
oseb brez končanega osnovnega ali nižjega
poklicnega izobraževanja, itd.

zagotavljanje socialne
vključenosti
posredovanje
zaposlitve
ranljivim
skupinam
ekološka proizvodnja hrane
ohranjanje
narave, zaščita živali
obnovljivi viri
energije in
razvoj zelene
ekonomije
turizem za
osebe iz ranljivih skupin
itn.

Tabela 16: 'Shema' slovenskega socialnega podjetništva
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TRANZICIJSKI NAČRT – PRAKTIČNI PRIMER
Praktični primer tranzicijskega načrta vsebuje nekatere elemente klasičnega poslovnega načrta v okviru načel socialne ekonomije, a vendar
gre za drugačen koncept prehoda iz izobraževalnih ustanov v lokalno
družbeno skupnost, v kateri lahko hendikepirani v skladu s svojimi
zmožnostmi dejavno sodeluje. Čeprav večinoma govorimo o vključitvi
na trg dela, je bolj pošteno govoriti o vključitvi v lokalno skupnost, ki
hendikepiranemu omogoča, da s svojo ustvarjalno dejavnostjo pripomore k večji kakovosti svojega življenja in k skupnemu dobremu.
Temelj tranzicijskega načrta je opredeljen v spodnji tabeli.
Konec
sekundarnega/
terciarnega
izobraževanja

Dejavnosti, ki
spremljajo prvi
krog zbiranja
podatkov na
terenu

Aktivnosti prvega kroga
(zbiranje podatkov na terenu):
•
•
•
•
•

trajanje tranzicije;
obstoječe podporne dejavnosti;
raven socialne vključenosti dijakov;
finančna neodvisnost družin;
dostopnost programov ali projektov za
vključevanje v delo;
• povezave med programi in trgom dela (DA/
NE);*
• podpora družine ali sorodnikov;
• potrebne dodatne dejavnosti.
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* Povezave med izobraževalnimi
programi in programi dela:
• dostopnost informacij o programih
dela in socialni vključenosti;
• obstoječa formalna in neformalna
podpora v lokalnem okolju;
• terapevtski in drugi podporni
sistemi (remedial systems);
• koordiniranje prostega časa
udeležencev.
Predlogi za spreminjanje
obstoječega stanja:

• zamisli;
• projekti;
• programi.

Izvajalci

• naštejte vse nosilce
interesov, ki bodo
sodelovali pri izvajanju
tranzicije na delovna
mesta.

Tabela 17: Elementi tranzicijskih načrtov
(glej tabelo 15, dr. Dušan Rutar)
Na podlagi teh izhodišč bomo na praktičnem primeru skušali pokazati, kaj je tranzicijski načrt. Seveda pa se je treba zavedati, da vsak
tranzicijski načrt zahteva individualno pripravo, za vsakega hendikepiranega posebej in z njegovo dejavno soudeležbo.

Aktivnosti drugega kroga:
• kakovost tranzicijskih programov;
• uvajanje novih socialnih in drugih
podpornih programov.

Nino Raković – kratka predstavitev
Nino Raković se je rodil leta 1986, živi v Kamniku. Ima težjo obliko cerebralne paralize in je povsem odvisen od tuje pomoči. Za komuniciranje uporablja nadomestno komunikacijo prek računalnika. Izobraževal se je v CIRIUS-u v Kamniku.
Tri leta se ukvarja s fotografijo, pomaga si s posebno tehniko – na
električni voziček ima pritrjen prilagojen fotoaparat, ki ga upravlja s
pritiskom na stikalo, nameščeno na vzglavniku vozička.
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'Podjetniška' ideja
Tako kot za ustanavljanje podjetja ali širitev njegove dejavnosti tudi
za uspešen tranzicijski načrt potrebujemo dobro 'podjetniško' idejo.
Zato je ključnega pomena, da poznamo posameznikove kompetence,
ki si jih je pridobil v času formalnega in neformalnega šolanja, njegova zanimanja ter njegove želje in zmožnosti, poznati pa moramo tudi
njegovo lokalno okolje. Pri Ninu Rakoviću, za katerega smo pripravili
tranzicijski načrt, podjetniška ideja temelji na fotografiranju.
Seveda pa lahko razmišljamo tudi o številnih drugih ustvarjalnih
aktivnostih, ki so prilagojene posameznikom in njihovim zmožnostim
ter željam, na primer: risanje na steklo ali svilo, ustvarjanje z glino,
glasbeno in filmsko ustvarjanje itn.
Ideja, ki jo je Nino Raković predstavil na konferenci Socialne ekonomije 2013165, temelji na fotografiranju, ki je ena redkih dejavnosti,
ki jo Nino zaradi svojega hendikepa lahko ob primerni podpori samostojno izvaja. Nino seveda ne more biti konkurenčen na trgu fotografskih storitev, kjer je konkurenca izjemno močna. Mogoče pa je poudariti njegovo drugačnost, kajti njegove fotografije so dobesedno narejene 'pod drugim kotom' – to pa
je tudi središčni poudarek njegovih aktivnosti in tranzicijskega načrta samega.
Tudi 'prodaja' njegovih fotografskih izdelkov ne more biti klasična, poteka lahko le prek posebne spletne platforme, v kateri sodelujejo različni deležniki. Nino je
na rednih tedenskih srečanjih ves
čas dejavno sodeloval pri pripravi
Slika 1: Nino Raković na Konfetranzicijskega načrta.
renci socialne ekonomije 2013
165 SKUP. Dnevi socialne ekonomije. http://www.skup.si/programi/dse
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Priprava tranzicijskega načrta
V prvem krogu tranzicijskega načrta sta bili opravljeni analizi:
• doseženih kompetenc v formalnem in neformalnem izobraževanju ter obstoječih podpornih dejavnosti in
• socialne vključenosti v lokalno okolje, iz katere je mogoče prepoznati potrebne dodatne dejavnosti.
Za praktično izvedbo tranzicijskega načrta je bila vzpostavljena
mreža deležnikov, ki so sodelovali tako pri pripravi načrta kot tudi
pri njegovi izvedbi. Skrbno izbrani deležniki so ključnega pomena za
uspešno oblikovanje in izvedbo tranzicijskega načrta.

Cilji tranzicijskega načrta
Nino Raković je že vključen v določene aktivnosti v lokalni skupnosti,
njihova rdeča nit pa je že omenjeno fotografiranje. Dejavnosti v okviru
tranzicijskega načrta Ninu omogočajo postopen prehod v bolj samostojno in neodvisno življenje ob pomoči lastne ustvarjalnosti. V prihodnje pa je mogoče razmišljati tudi o zaposlitvi v okviru socialnega
podjetništva.
Cilji tranzicijskega načrta za Nina Rakovića so predvsem:
•
•
•
•
•

okrepitev njegovega podpornega socialnega omrežja;
aktivnejše vključevanje v lokalno skupnost;
večja samostojnost in neodvisnost;
pridobitev sredstev za lastno ustvarjalno dejavnost;
zaposlitev (tranzicijski načrt je mogoče v prihodnje 'razviti' v zaposlitev v okviru koncepta socialne ekonomije).
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Deležniki v tranzicijskem načrtu
V projektu sodelujejo različni deležniki, ki so v različnih vlogah in
v različnih fazah vključeni v oblikovanje in izvajanje tranzicijskega načrta.
DELEŽNIK

KLJUČNE AKTIVNOSTI

strokovnjak z znanji psihologije,
sociologije, nevroznanosti

priprava izhodišč tranzicijskega
načrta

strokovnjak z znanji socialne
ekonomije

priprava tranzicijskega načrta
in njegova praktična izpeljava,
koordinacija med deležniki

tutor

spremljanje in organizacija
posameznih aktivnosti v okviru
tranzicijskega načrta

ožji družinski član

ključna pomoč pri vključevanju
v lokalno skupnost

osebna asistentka

pomoč pri različnih aktivnostih

oblikovalec spletne strani

oblikovanje in dopolnjevanje
podporne spletne platforme

fototerapevt

izobraževanje in usposabljanje
na področju fotografije in
priprava fotografij

Društvo staršev otrok s
posebnimi potrebami

partner oziroma izvajalec
aktivnosti (faza izvedbe)
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Faze tranzicijskega načrta in časovnica
Na podlagi aktivnosti prvega kroga (glej tabelo 17), tj.:
•
•
•
•

trajanja tranzicije,
obstoječih podpornih dejavnosti,
ravni socialne vključenosti,
potrebnih dodatnih dejavnosti,

smo oblikovali posamezne faze tranzicijskega načrta in določili čas
njihovega trajanja.

Shema 13: Faze tranzicijskega načrta

Tabela 18: Deležniki pri tranzicijskem načrtu
Vendar se faze tranzicijskega načrta ne izvajajo zaporedno, pač pa
nekatere potekajo hkrati, kar je razvidno iz preglednice na naslednji
strani (Ganttov diagram). V nadaljevanju pa predstavljamo podrobnejši opis izvajanja posameznih faz tranzicijskega načrta.
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FAZE
TRANZICIJSKEGA
NAČRTA (TN)

2013

Socialna ekonomija in tranzicijski načrt

2014

2015

Konec šolanja in
analiza kompetenc
Usposabljanje
za ustvarjalno
dejavnost
Usposabljanje
za socialno
podjetništvo
Analiza
podpornega
socialnega omrežja
Krepitev
podpornega
socialnega omrežja
Predstavitev TN
deležnikom
Izvedba
tranzicijskega
načrta

Tabela 19: Faze in časovnica tranzicijskega načrta

1. Konec šolanja in analiza pridobljenih kompetenc
Konec šolanja oziroma formalnega izobraževanja je začetna faza tranzicijskega načrta. Deležniki v tranzicijskem načrtu morajo poznati oziroma analizirati kompetence, ki jih je oseba, za katero bodo pripravljali tranzicijski načrt, pridobila v času izobraževanja. Poleg formalnega izobraževanja je treba pregledati tudi znanja in spretnosti, pridobljene v
okviru neformalnega izobraževanja: udeležbo na različnih tekmovanjih,
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morebitne razstave, praktično delo pri delodajalcu in drugo. Ta faza je
enostavna, če ima oseba, za katero se pripravlja tranzicijski načrt, že
pripravljen portfelj z vsemi svojimi kompetencami, dosežki in potrdili.
Skorajda samoumevno je tudi, da se pred oblikovanjem tranzicijskega načrta seznanimo z zdravstvenimi ter s psihološkimi in socialnimi posebnostmi osebe, za katero ga pripravljamo.
Ker je CIRIUS Kamnik nosilec tranzicijskega načrta v okviru projekta PDUO in se je Nino Raković izobraževal in usposabljal v tej ustanovi, je bila ta faza dokaj preprosta. Če bi oseba prihajala iz drugih izobraževalnih ustanov, pa bi bilo treba opraviti temeljito analizo njenega izobraževanja in usposabljanja. Uspešen tranzicijski načrt mora biti
'zgrajen' na poprejšnjih temeljih oziroma na analizi zmožnosti in kompetenc človeka, za katerega ga pripravljamo.

2. Usposabljanje za ustvarjalno dejavnost
(npr. za fotografijo)
Nino Raković se je v fazi tranzicije usposabljal predvsem na področju
fotografije, pri čemer so bile poleg same fotografije vključene tudi obdelava slik in specifične tehnološke prilagoditve (fotoaparat, ki je pritrjen na invalidski voziček in povezan s stikali). Seveda pa bi bilo za
druge hendikepirane osebe mogoče razmišljati tudi o drugačnem modulu oziroma modulih za ustvarjalno dejavnost, prilagojenih njihovim
zmožnostim, posebnostim in željam (npr. risanje na steklo ali svilo, likovno ustvarjanje, radijsko in filmsko ustvarjanje itn.).

3. Usposabljanje za socialno podjetništvo
V okviri modula socialnega podjetništva se je Nino, skupaj z drugimi
slušatelji, seznanil s temi tematskimi sklopi:
• uvod v socialno ekonomijo in ekonomijo delitve;
• zakonodaja na področju socialnega podjetništva;
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•
•
•
•

Hendikep, delo in družba

menedžment socialnega podjetja;
financiranje socialnega podjetništva;
primeri dobrih praks;
poslovni načrt.
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Poleg analize kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem
izobraževanju, je pomembno tudi analiziranje posameznikovega podpornega socialnega okolja. Ob pomoči te analize lahko načrtujemo
strategije za njegovo krepitev, hkrati pa laže načrtujemo dejavnosti za
vključitev v lokalno okolje. Člani podpornega socialnega okolja (posamezniki ali ustanove) so lahko deležniki v tranzicijskem načrtu.
Ivanjšič166 pravi, da »socialno oporo dobimo v svojih socialnih omrežij, ki ga sestavljajo osebe, ki posamezniku običajno nudijo oporo in
pomoč. Ljudje v stiku s pomembnimi drugimi, ki so mu potencialni vir
socialne opore, splete omrežja socialnih odnosov. Vrste odnosov, v katere posamezniki stopajo v okvirih svojih socialnih omrežij, odslikavajo njihove življenjske pogoje.«
Vaux opredeljuje socialno oporo kot »kompleksen stalen transakcijski proces med osebo in njegovim/njenim omrežjem«167, poglavitni
elementi socialne opore pa so tile: »viri socialne opore, oblike socialne
opore ter posameznikova subjektivna zaznava oziroma ocena virov in
oblik socialne opore.«168

Še zlasti teže hendikepirani so v precejšnji meri odvisni od svojega
podpornega socialnega omrežja, ki ga praviloma sestavljajo ožji družinski člani, osebni asistenti ter strokovne institucije na področjih izobraževanja, usposabljanja in rehabilitacije. Institucionalno podporno
socialno omrežje pa je v času vsesplošnega varčevanja pod vse večjim
pritiskom in praviloma krči svoje aktivnosti.
Zato je okrepitev socialnega podpornega omrežja posameznika izjemno pomembna, še posebej, ko se konča formalno izobraževanje in
posameznik ostane brez znatnega dela socialne opore, ki mu jo daje
formalni izobraževalni sistem, skupaj z ustrezno rehabilitacijo. Posameznik se tako znajde v položaju, ko mu pomemben vir socialne opore nenadoma ni več na voljo. Družba nerealno pričakuje, da se bo hendikepirani zmožen iz okolja, ki mu ponuja veliko socialno oporo, hitro
vključiti na trg dela, ki nasprotno, ne samo ne daje zadostne socialne
opore, temveč celo spodkopava že obstoječe sisteme opore (tu mislimo
na varčevanje oziroma krčenje socialnih in drugih pravic).
V takšnih razmerah imajo seveda velika podporna socialna omrežja
prednost pred malimi. »Večje, kot je omrežje, verjetneje je, da bo posameznik imel hitro na voljo nekoga, ki mu bo lahko pomagal, medtem
ko je v manjšem omrežju večja verjetnost, da kateri koli član v tistem
trenutku ne bo dostopen.«169
Če želimo zagotoviti prehod k večji neodvisnosti, boljši vključenosti
v družbeno okolje in morebitni zaposlenosti, moramo nujno okrepiti
posameznikovo socialno oporno omrežje, še prej pa je treba analizirati
obstoječe. Dve osnovni vrsti socialnih omrežij sta popolno in osebno
(egocentrično)170. Osebno (egocentrično) »tvori posamezna enota (po
navadi imenovana ego) z eno ali več relacijami, definiranimi med njo
in določenim številom drugih enot (imenovanih tudi alterjev). V primeru osebnih omrežij nas ne zanimajo relacije med egi, ampak le relacije med posameznim egom in njegovimi alterji.«171

166 Stanija Ivajnšič. Lokalno okolje in podporne mreže, višješolski učbenik
(Maribor: Doba Epis, 2010), str. 46.
167 Alan Vaux v Mojca Novak. Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije (Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2004), str. 22.
168 Ibidem.

169 Mojca Novak. Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije (Ljubljana:
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2004), str. 25.
170 Ibidem, str. 48.
171 Ibidem.

Modul socialnega podjetništva slušateljem ponuja tudi razmislek
o novih ekonomskih konceptih, kot je na primer ekonomija delitve,
ter kritični razmislek o današnjih nepravični prevladujoči kapitalistični ekonomski ureditvi, ki izključuje velike dele prebivalstva, med njimi
seveda tudi hendikepirane.

4. Analiza podpornega socialnega omrežja
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Analiza podpornega socialnega omrežja Nina Rakovića
Za podrobnejšo analizo Ninovega socialnega omrežja smo oblikovali
pet področij oziroma oblik socialne opore ter za vsako pripravili generator imen172. Oblike socialne opore so »specifična dejanja oziroma vedenja, ki se vsaj večinoma priznavajo kot dejanja z namenom pomoči
posamezniku, bodisi spontano bodisi na prošnjo za pomoč.«173
Za lažjo analizo osebnega podpornega socialnega omrežja je bil
opravljen intervju z ožjim družinskim članom, ki najbolje pozna Ninovo osebno podporno socialno omrežje (18. december 2014). V tabeli 18 so prikazani oblike socialne opore in ustrezni generatorji imen.

Ob pomoči zbranih podatkov smo pridobili ključne elemente posameznikovega osebnega socialnega omrežja – glej tabelo 21 in shemo 14.
Alter

Vrste opore

družina

• materialna opora
• emocionalna opora
• pomoč pri vsakdanjih
opravilih
• druženje

CSD Kamnik

• materialna opora
• strokovna opora

Občina Kamnik

• materialna opora

CIRIUS Kamnik

• strokovna opora
• druženje
• pomoč pri vsakdanjih
opravilih

OBLIKE SOCIALNE
OPORE

GENERATOR IMEN

1

Materialna opora

Kdo vam materialno in finančno
pomaga v vsakdanjem življenju in
pri vključevanju v družbeno okolje?

2

Pomoč pri vsakdanjih
opravilih

Koga prosite za pomoč pri
vsakdanjih opravilih?

osebna asistentka
(spremljevalka)

3

Strokovna opora

Pri kom poiščete strokovno oporo
pri vključevanju v družbeno okolje,
pri zaposlitvi in podobno?

• pomoč pri vsakdanjih
opravilih
• emocionalna opora

Društvo za starše otrok s
posebnimi potrebami

• druženje

4

Emocionalna opora

Komu lahko zaupate osebne zadeve,
kdo vam pomaga reševati čustvene
težave?

prijatelji (spletna omrežja)

• druženje
• emocionalna opora

5

Druženje

S kom se najpogosteje družite
(obiski, skupni izleti, komunikacija
prek družbenih omrežij itd.)?

Tabela 20: Oblike socialne opore in generatorji imen

172 Cf. Ibidem, str. 59. Generator imen je vprašanje, s katerim pridobimo imena članov omrežja.
173 Ibidem, str. 23.
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Aktivnosti za krepitev podpornega socialnega omrežja:
•
•
•
•

srečanje z deležniki – ožja skupina v CIRIUS-u;
srečanje z deležniki v lokalnem okolju;
oblikovanje podporne spletne platforme;
organiziranje nekaterih drugih aktivnosti (razstave, predstavitve).

Podporna spletna platforma Pod 2. kotom
Osrednji element tranzicijskega načrta za Nina Rakovića je podporna
spletna platforma Pod drugim kotom oziroma skrajšano Pod 2. kotom,
s podnaslovom Z ustvarjalnostjo do polnejšega življenja. Vendar spletna
platforma ni namenjena le Ninu Rakoviću, tudi drugim osebam s težjimi oblikami hendikepa bo omogočala, da se bodo s svojo ustvarjalnostjo laže vključili v družbeno skupnost in si povečali možnosti za financiranje svojih dejavnosti ter zaživeli polnejše in bolj neodvisno življenje.
Shema 14: Podporno socialno omrežje Nina Rakovića

Spletna platforma bo omogočala:

5. Krepitev podpornega socialnega omrežja
za podporo tranziciji

• predstavitev in promocijo ustvarjalne dejavnosti hendikepiranih
oseb;
• njihovo večjo prepoznavnost;
• poseben način delitve ustvarjalnih izdelkov (na primer fotografij)
za (samo)financiranje lastne ustvarjalne aktivnosti.

Analiza posameznikovega socialnega podpornega omrežja nam omogoča, da pripravimo načrt krepitve tega omrežja, še zlasti v obdobju
prehoda od izobraževanja do neodvisnega življenja oziroma morebitne zaposlitve.
V ta namen smo organizirali srečanje z deležniki pri tranzicijskem
načrtu, ki predstavljajo ključni vir krepitve posameznikovega socialnega omrežja, oblikovalni smo spletno podporno platformo in pripravili nekatere druge aktivnosti. Pri tem je pomembno, da posameznika 'prevzame' določena oseba – tutor, ki ves čas tranzicijskega načrta
spremlja njegove aktivnosti in mu še zlasti pomaga pri krepitvi njegovega socialnega omrežja v lokalnem okolju.

Spletno okolje nam omogoča nenehno posodabljanje in dodajanje
novih elementov, vključevanje še drugih oseb itd.

Logotip
Logotip 'Pod 2. kotom' oziroma okrajšava za besedno zvezo 'pod drugim kotom' predstavlja drugačen pogled na svet hendikepiranih oseb
kot ga imajo drugi ljudje. Črki 'k' je dodan matematični simbol za kot,
beseda 'drugim' pa je prikazana s številko 2. V besedi 'kotom' črki 'o'
simbolizirata invalidski voziček.
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Koncept medsebojne delitve (fotografij)

Vsebina spletne platforme:

Posebej bomo predstavili koncept 'delitve fotografij', ki je osrednji 'element' spletne platforme Pod 2. kotom. Zakaj delitev, zakaj ne klasična prodaja? Collin Cherry, britanski kognitivni znanstvenik, je že v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prepoznal izjemne družbene in
ekonomske spremembe, ki jih bo povzročila informacijska revolucija.
Čeprav je Cherry živel še pred dobo osebnih računalnikov, interneta in mobilnih tehnologij, se je zavedal, da je na obzorju nekaj resnično novega. Poudaril je, da se bodo z novimi tehnologijami spremenili tako naši medsebojni odnosi kot tudi sama struktura družbenih institucij. »Ključni razlog, ki ne izhaja iz tehnologije kot take, je v sami
naravi človeške komunikacije, ki ni 'menjalni proces' (exchange process)
temveč 'proces medsebojne delitve' (sharing process).«174
Komuniciranje namreč po svoji naravi ni menjalni proces, saj informacije na primer nikoli ne moremo z nekom zamenjati, lahko jo le delimo z drugimi, s poljubnim številom ljudi. Če na blogu objavimo članek, ga z drugimi delimo, teoretično tudi z vsemi pismenimi ljudmi na
svetu. Dejansko je še vedno 'pri nas', a vendar tudi na voljo vsem drugim. Prodaja informacij, glasbe, filmov je v 21. stoletju dejansko 'protinaraven' proces, saj pomeni poskus omejitve oziroma komercializacije
človeške komunikacije, ki temelji na medsebojni delitvi.
Tehnologije torej niso same po sebi tiste, ki prinašajo revolucionarne spremembe, pač pa so »podaljšek naše moči komuniciranja znanja in
informacij.«175 Komuniciranje, ki je proces medsebojne delitve, z informacijsko tehnologijo pridobi obseg, ki ni primerljiv z nobenim prejšnjim obdobjem. Morda bi morali zato vnovič razmisliti o Beethovnovih besedah.
Menil je: »Na svetu bi morali imeti eno veliko umetniško skladišče, v katero bi umetniki prinašali svoja umetniška dela, iz njega pa bi lahko vzeli, karkoli bi potrebovali. Tako kot je zdaj, pa moraš biti napol trgovec.«176

•
•
•
•

174 Collin Cherry. The Age of Access: information technology and social revolution. (London, Sydney, Dover: Croom Helm, 1985), str. 13.
175 Ibidem, str. 15.
176 Ludwig van Beethoven. Quotes, Wikipedia. http://en.wikiquote.org/
wiki/Ludwig_van_Beethoven

Slika 2: Logotip

Naslovna stran

Slika 3: Naslovna stran

osebna predstavitev avtorjev del;
aktualne aktivnosti (razstave, predstavitve);
povezave (medijske objave, Facebook);
delitev fotografij.
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Lahko menjamo kolo, orodje, posodo, oblačila in druge materialne
dobrine; informacije, članke, glasbo, fotografije, filme in druge 'produkte' naše ustvarjalnosti pa dejansko z drugimi delimo, še zlasti v digitalni
obliki in z vstopom na globalno informacijsko omrežje – internet. Saj je
že prej knjigo ali članek v tiskanih medijih lahko prebralo poljubno število ljudi, le da je bil doseg fizično omejen, danes pa je na informacijskih
'avtocestah' edina omejitev kapitalistični sistem oziroma miselnost, ki
skuša sleherno človekovo dobrino in dejavnost preobraziti v blago.
Zato ne bomo razmišljali o prodaji digitalnih fotografij, pač pa o tem,
kako jih bomo delili. A medsebojna delitev je vzajemni proces: kdor daje,
tudi prejema. Ne gre za to, da hendikepirani postavi svojo tržno ceno,
temveč da vstopi v družbeni proces delitve, ki je po svoji naravi protikapitalističen. V tem procesu nekdo drug (posameznik ali organizacija) z
njim deli tisto, kar je skladno z njegovimi potrebami in kar je pravično.
Prav je, da vnovič razmislimo o znameniti Marxovi misli: »Vsakdo po svojih zmožnostih, vsakomur po njegovih potrebah.«177 Lahko
sploh razmišljamo drugače, ko govorimo o hendikepiranih? A seveda ne gre samo za hendikepirane.
Gre za paradigmatski preskok v naši ekonomski miselnosti. Dobrine ne menjamo z drugimi na podlagi tržne cene, ki jo določajo najmočnejši tržni igralci, temveč jih z drugimi delimo v skladu s širšim razumevanjem vrednosti neke dobrine ali človekove dejavnosti. Ustvarjalni izdelek teže hendikepirane osebe tako nima tržne cene fotografskega izdelka, temveč družbeno prepoznano vrednost. Ta vrednost mora
hendikepiranemu omogočiti, da si lahko tudi v materialnem smislu
zagotovi kakovostno življenje.

Koncept delitve fotografij ali drugih ustvarjalnih
izdelkov in njihovo solastništvo
Torej ne bomo govorili o klasični prodaji fotografij oziroma drugih ust
varjalnih izdelkov hendikepiranih, temveč o njihovi delitvi in solastništvu.
177 Karl Marx. Critique of the Gotha Program (1875). https://www.marxists.
org/archive/marx/works/1875/gotha/index.htm
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Postopek delitve fotografij na spletni platformi Pod 2. kotom poteka na tak način (glej tudi shemo 15):
1. IZBIRA FOTOGRAFIJE. Na spletni strani so objavljene fotografije, pod vsako je njen opis. Posameznik, podjetje ali druga organizacija izbere sliko, katere solastnik želi postati, in na ustrezen
naslov sporoči svojo odločitev.
2. PRISPEVEK (MATERIALNI, NEMATERIALNI). Posameznik ali
organizacija, ki si izbere določeno fotografijo, prispeva v poseben sklad določeno denarno vsoto, svojo aktivnost (na primer
asistenca hendikepiranemu) ali neko materialno dobrino (na primer nov fotoaparat ali dodatno opremo za fotografiranje) in si
skupaj z Ninom ter morda še z drugimi deli lastništvo fotografije
in si s tem pridobi pravico, da jo souporablja.
3. CERTIFIKAT O SOLASTNIŠTVU. Kupec prejme certifikat, ki potrjuje avtentičnost in njegovo solastništvo.
4. OBJAVA IMENA/NAZIVA. Pod fotografijo se pripiše, kdo vse so
solastniki fotografije, navede se ime kupca oziroma njegov naziv;
lahko pa ostane tudi anonimen.
5. PRISPEVEK ZA USTVARJALNO DEJAVNOST. Iz sklada, predvidoma v okviru društva, se bodo financirale Ninove aktivnosti, ki
so povezane z njegovo ustvarjalno dejavnostjo, na primer: kupi se
fotoaparat ali kakšen drug pripomoček, plačajo se potni stroški,
pokrijejo se stroški razstav, tisk fotografij itd. Če pa gre za nematerialni prispevek (nekdo na primer postane solastnik fotografije za
10 ur osebne asistence), se pripravi ustrezen načrt izvedbe teh ur.
6. PRISPEVEK DRUŠTVU. Del sredstev, ki se zbirajo v sklad, se nameni širšemu delovanju društva, ki vodi omenjeni sklad.
7. USTVARJALNA DEJAVNOST. Ob pomoči finančnih in nematerialnih ter materialnih sredstev lahko Nino nemoteno izvaja svojo ustvarjalno dejavnost, hkrati pa to pomeni, da se vključuje v
različne aktivnosti v okviru lokalne skupnosti in tudi širše.
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Certifikat o solastništvu
Kot smo že zapisali, lahko postane vsakdo (posameznik, podjetje ali
druga organizacija), ki na različne načine prispeva v sklad, solastnik
fotografije ali več fotografij. Kot potrdilo prejme tako imenovani certifikat o solastništvu.

CERTIFIKAT O SOLASTNIŠTVU

G./ga.: JANEZ NOVAK
je za fotografijo
z naslovom: od-se(v)l

Shema 15: Postopek delitve fotografij

Pravice, ki izhajajo iz solastništva
S tem, ko posameznik, podjetje ali organizacija postane solastnik fotografij, si pridobi določene pravice. Tako lahko na primer fotografije objavijo v različnih medijih, na primer na Facebooku, blogu, v članku, publikaciji itd. (seveda z navedbo vira). Treba je razmisliti še o drugih pravicah, izvirajočih iz solastništva, in jih podrobneje razložiti. Osnova za
oblikovanje pravic delitve fotografij so licence Creative Commons178.
178 Creative Commons. http://creativecommons.org/

prispeval svoja sredstva oziroma svojo aktivnost, zaradi česar se
bom lahko še naprej ukvarjal s fotografijo ali z drugimi ustvarjalnimi dejavnostmi ter zaživel polnejše in bolj neodvisno življenje.
G./ga.: JANEZ NOVAK je s tem postal solastnik fotografije ter jo
lahko objavlja in reproducira, pri čemer mora navesti originalni vir.
V Kamniku, x. x. 2015

Nino Raković

Slika 4: Certifikat o solastništvu
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Primer solastništva fotografije

Koristi za udeležence v sistemu delitve fotografij

Pri oblikovanju načina predstavitve posameznih fotografij na spletni platformi Pod 2. kotom smo se zgledovali po eni največjih spletnih
platform za delitev fotografij, platformi Flickr179.

Pojasnili smo že, kakšne bi bile koristi za Nina in morebitne druge
hendikepirane, ki bi bili vključeni v ta sistem. Posamezniki ali organizacije, ki bi pridobili solastništvo, pa bi imeli ti koristi:

Naslov slike: od-se(v)lf

• pridobitev pravic za uporabo fotografij;
• predstavitev na spletni platformi Pod 2. kotom in/ali na svoji spletni strani ali v drugem mediju (družbeno odgovorno ravnanje).

Nastanek: 1. 6. 2014
Opis slike:

Druge aktivnosti, ki jih omogoča spletna platforma
Nino lahko v okviru svojih zmožnosti v lokalni skupnosti in v spletnem okolju opravlja tudi nekatere fotografske aktivnosti, ki bodo
predstavljene na spletni platformi:

Avtor in lastnik fotografije: Nino Raković
Solastnik/i:
• Janez Novak
• podjetje XY, d. o. o.
• anonimen

Za vsakega solastnika se lahko vzpostavi povezava do njegove spletne strani ali se pripiše njegov e-naslov ali njegova telefonska številka
(odvisno, kaj želi).
Poleg tega se lahko objavi, kakšen je prispevek posameznika, podjetja, društva, organizacije itd., na primer:
• denarna vsota;
• opravljeno delo (na primer 5 ur osebne asistence, 5 ur delovanja
v društvu);
• materialna dobrina (na primer fotoaparat).
179 Flickr. https://www.flickr.com/

•
•
•
•
•

fotografiranje dogodkov;
razstave;
koledarji in druge storitve;
prikaz njegove fotografske aktivnosti;
izobraževanje/delavnice.

6. Predstavitev tranzicijskega načrta deležnikom
Med postopkom oblikovanja tranzicijskega načrta sta bili pripravljeni
dve srečanji z deležniki, najprej z deležniki, ki delujejo v okviru centra
CIRIUS Kamnik (ožja skupina), pozneje pa je sledila predstavitev deležnikom iz širšega okolja, ki bi lahko ustvarjalno sodelovali v tranzicijskem načrtu.
Seveda pa so deležniki poleg teh formalnih srečanj ves čas sodelovali med seboj, saj je tranzicijski načrt 'živa stvar', ki zahteva veliko sodelovanja in usklajevanja.
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Srečanje z deležniki v CIRIUS-u Kamnik – ožja skupina

7. Izvedba tranzicijskega načrta

Srečanje z deležniki tranzicijskega načrta je potekalo v prostorih centra CIRIUS Kamnik (22. 1. 2015). Na srečanju so bili predstavljeni
osnutek spletne platforme in temeljna izhodišča tranzicijskega načrta.
Srečanja so se udeležili ključni ustvarjalci tranzicijskega načrta, razpravljali pa so o dozdajšnjih korakih in prihodnjih dejavnostih.

Tranzicijski načrt, ki se začne s koncem (formalnega) izobraževanja,
se konča z izvedbo. Gre za fazo, v kateri morajo vse pridobljeno znanje in spretnosti (kompetence) 'zaživeti' v lokalnem oziroma širšem
okolju. Tranzicijski načrt mora v tej fazi preiti v realno okolje, to pa ne
pomeni, da deležniki v tranzicijskem načrtu dokončno 'izgubijo' svojo vlogo. Še vedno so lahko vključeni v izvajanje načrtovanih aktivnosti, vendar predvsem glede svetovanja ali supervizije. Tranzicijski načrt je uspešen, če se aktivnosti, ki so bile načrtovane v njem, samostojno izvajajo v praksi.
V Ninovem primeru je institucija, primerna za prevzem te vloge,
Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami, ki deluje v lokalnem
okolju, Nino pa je vanj že vključen.

V ožji skupini deležnikov, so bili podani ti predlogi:
•
•
•
•

priprava angleškega prevoda spletne platforme;
vključitev v mrežo ENIL;
sodelovanje na prireditvi Freedom March;
oblikovanje neodvisnega telesa, ki bo odločalo o vključitvi na
spletno platformo;
• pošiljanje omejenega števila tiskanih kopij fotografij kupcem le-teh;
• priprava razstav (npr. v osnovnih šolah);
• priprava predstavitve za osnovne in srednje šole (o življenju hendikepiranih in njihovi ustvarjalnosti).

Srečanje z deležniki v lokalnem okolju
Srečanje z deležniki v lokalnem okolju je potekalo v Kulturnem domu
Kamnik (24. 3. 2015), kjer se sestaja Društvo staršev otrok s posebnimi
potrebami. Člani društva so se seznanili s projektom PDUO in z izvajanjem tranzicijskega načrta, prav tako pa tudi z delovanjem spletne platforme Pod 2. kotom. Razpravljali so o možnosti sodelovanja društva,
še posebej ob koncu uresničevanja tranzicijskega načrta, v fazi izvedbe.

SKLEPNI RAZMISLEK O SOCIALNI EKONOMIJI IN
TRANZICIJSKEM NAČRTU
Socialna ekonomija kot razmeroma nov ekonomski koncept nam ponuja dober okvir za tranzicijski načrt za mlajše odrasle hendikepirane
osebe. Vendar socialne ekonomije ne smemo razumeti v splošno sprejetem pomenu, ki to ekonomsko področje povezuje s socialno pomočjo ali z dobrodelnostjo. Socialno ekonomijo razumemo kot družbeno
ekonomijo in kot tako zavezano k pravičnosti in enakopravnosti.
Hendikepirani imajo tako kot vsi drugi pravico do dela in do poštenega zaslužka, kar je univerzalna človekova pravica. Hendikepirane osebe ne morejo biti konkurenčne na trgu dela ali trgu storitev in
izdelkov; to preprosto ni mogoče. Zato moramo poiskati nove načine,
kako jih vključiti v ekonomsko življenje družbe, brez česar ne moremo
govoriti o resnični vključenosti v družbo kot celoto.
Tranzicijski načrt je 'most' med končanjem formalnega izobraževanja in vključenostjo v lokalno skupnost prek lastne ustvarjalne dejavnosti, ki mora biti primerno nagrajena. V ta namen smo pripravili tranzicijski načrt za teže hendikepiranega mlajšega odraslega, ki je
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z določenimi prilagoditvami zmožen ustvarjalne dejavnosti na področju fotografije.
V podporo tranzicijskemu načrtu smo razvili spletno platformo Pod
2. kotom, ki teže hendikepiranim omogoča predstavitev oziroma promocijo njihovih dejavnosti, prav tako pa tudi možnosti, da na poseben
način dobijo primerno nagrado za svoje delo, ki jim omogoča bolj neodvisno in samostojno življenje ter večjo vključenost v družbeno skupnost.
V ta namen smo se odločili za koncept delitve fotografij ali drugih
izdelkov hendikepiranih posameznikov, to pa pomeni, da so na pošten
in pravičen način vključeni v procese družbene delitve. Zaradi tega ne
govorimo o dobrodelnih prispevkih, ampak o ustvarjalnem delu, ki ga
družba ustrezno nagradi in hendikepiranemu omogoči, da se vključi v
družbeno skupnost kot njen enakopravni član.

TRANZICIJSKI NAČRT –
IDRIJA
Irena Praznik

Irena Praznik je univerzitetna diplomirana socialna delavka, v CIRIUS Kamnik zaposlena kot svetovalna delavka. Svoje poklicno delo
usmerja zlasti v pomoč pri iskanju in zagotavljanju socialno-varstvenih pravic gibalno oviranim posameznikom in njihovim družinam ter
v prehod ob zaključku usposabljanja in urejanju novega statusa uporabnikom. Sodelovala je v več inovacijskih in drugih razvojnih projektih s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na
nacionalni ravni; objavila je tudi nekaj člankov na to temo; svoje znanje redno prenaša naprej preko mentorstva študentom pri opravljanju
študijske prakse.
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UVOD

M

ed izvajanjem projekta PDUO smo skušali na eksperimentalni način preverjati različne načine pristopov in oblik dela z dijaki, uporabniki CIRIUS Kamnik – Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, ki so v zaključnih letnikih izobraževanja
oz. usposabljanja in na prehodu v novo vključitev. Ob predstavljenem
konceptu dr. Rutarja ter razmišljanju o community based programih se
je vseskozi ponujala ideja, še bolj pa želja, da bi projekt prenesli v lokalno okolje tako, da bi z delom pričeli prav v njem. Pred leti smo v centru
o podobni ideji že razmišljali, navezovala se je na Krško, kjer se je z vrnitvijo dijakov v domače okolje pojavila potreba po ustanovitvi primernih programov za njihovo vključenost in nadaljnjo kvaliteto življenja.
Še pred tem se je v centru pojavila močna skupina staršev iz osrednjeslovenske regije, ki si prav tako želi novih možnosti za vključitev svojih najtežje gibalno oviranih odraslih otrok, ko se bodo po zaključenem
usposabljanju v našem centru vrnili v domačo oskrbo družine. Skupno
tem staršem in staršem v Krškem je, da v obstoječih varstveno delovnih centrih ne vidijo smotra vključitve svojih otrok, saj zaradi težje motorične prizadetosti ne zmorejo pretežno manuelnih del, ki so sestavni del tovrstnih programov. Prav tako pa je potrebno omeniti tudi težavo, ko dijaki med usposabljanjem v našem centru pridobijo določeno
poklicno izobrazbo in poklic, vendar se v njem ne (z)morejo tudi zaposliti. Vzroki za to so povsem različni. Zagotovo pa je med pomembnejšimi vzroki treba omeniti prav težavo prehoda iz enega statusa v drugi
status, iz enega sistema v drugi sistem in iz enega okolja v drugo okolje. S težavami ob prehodu se srečujejo ne le odrasli odvisni otroci, temveč tudi njihovi starši, družina. Pogosto, ko se tudi po zaključku usposabljanja v našem centru še vedno obračajo k nam po pomoč, nam povedo, da pogrešajo podporo v okolju, razumevanje okolja ter se počutijo pri iskanju nadaljnjih možnosti za vključitev svojega odraslega odvisnega otroka zelo osamljeni. Tako starši kot odrasli otroci so zadovoljni z osnovno socialno varnostjo, za katero poskrbi država. Zadovoljni so tudi z vključitvijo v proces zaposlitvene rehabilitacije, ki se odvija preko Zavoda RS za zaposlovanje. Manj pa so zadovoljni z dolgotrajnimi postopki v navedenem procesu ter s končnim rezultatom, ki ne
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prinese zaposlitve, vključenosti ali pa ponudi obstoječe, manj primerne
možnosti. To je zanje spet nova prelomnica, v kateri ponovno ostajajo sami. Zaradi okoliščin (potrebna posebna skrb in podpora zaradi razvoja otroka, izobraževanje v prilagojenih oblikah – večinoma ne v domačem okolju, hospitalizacije in podobno) tudi težko razvijejo socialno
mrežo v okolju, v katerem živijo. Vse to se na neki način šele lahko prične odvijati z dejanskim življenjem v domačem okolju, po zaključenem
obdobju izobraževanja oz. njihovega usposabljanja.
S projektom PDUO smo v zadnji tretjini izvajanja realizirali tudi
delo v konkretni lokalni skupnosti – izbrali smo Idrijo. V projektni
skupini PDUO CIRIUS Kamnik smo idejo Idrija najprej predstavili, jo
utemeljili z dejavniki ter pripravili akcijski načrt za izvedbo na terenu. V nadaljevanju predstavljamo proces dela v obdobju zadnjih sedem mesecev navedenega projekta.

Dejavniki za izbiro Idrije in predstavitev ideje
v projektni skupini PDUO
Odločitev za izbiro Idrije ni bila naključna, temveč ima svoje izhodišče v evidencah centra ter v drugih razpoložljivih podatkih (informacije od bivših dijakov ali od staršev, ankete in intervjuji po zaključenem usposabljanju, informacije iz lokalnega okolja – center za socialno delo (CSD), zdravstveni dom (ZD), zavod za zaposlovanje (ZRSZ)
ipd.), ki nam povedo o življenju naših bivših uporabnikov po zaključenem usposabljanju. Ugotovili smo, da je prav v Idriji oz. v idrijsko-cerkljanski regiji večja skupina naših bivših dijakov, ki ni najbolje ali
pa sploh ni vključena v noben program. Ob tem dejstvu pa smo lahko
sklepali tudi o negotovi prihodnosti še nekaj dijakov iz tega okolja, ki se
še usposabljajo v našem centru. Ta trend spremljamo torej že nekaj let.
Tako smo oblikovali ciljno skupino, ki je zelo heterogena:
• gre za osebe, ki niso zaposljive in imajo pravico do ureditve temu
primernega statusa: t.i. statusa invalida po še vedno veljavnem
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Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb180 ali
pa pravice po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov181 – vključujejo se lahko v oblike družbenega varstva182ali pa
v programe socialne vključenosti183;

ter v podporni185 in zaščitni zaposlitvi186 na delih, ki ustrezajo njihovih sposobnostim (načelo izenačevanja v zaposlitvi, 36. člen ZZRZI) –
slednjo zagotavljajo t.i. zaposlitveni centri187.

• gre za osebe, ki so pod določenimi pogoji zaposljive in imajo poklic – lahko se torej zaposlijo v običajnem delovnem okolju, v invalidskih podjetjih184

ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem
okolju, ker jim ne morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest. Invalidska podjetja
so oproščena plačila prispevkov za socialno varnost, kar podrobno ureja 74. člen
ZZRZI (spremenjen 2011 in 2014 – veljavnost od 01.01.2015 dalje).
185 48. člen ZZRZI: Podporna zaposlitev:
(1) Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem
delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.
(2) Invalidu se lahko zagotavlja pri uvajanju v delo, na delovnem mestu in pri
vključevanju v delovno okolje strokovna podpora z informiranjem, svetovanjem
in usposabljanjem, osebno asistenco, spremljanjem pri delu, razvojem osebnih
metod dela in ocenjevanjem njegove delovne uspešnosti ter tehnična podpora s
prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo.
(3) Delodajalcu in delovnemu okolju invalida se zagotavlja strokovna podpora z
informiranjem in svetovanjem.
186 48. člen ZZRZI: Zaščitna zaposlitev:
(1) Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju, prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni
zaposljiv na običajnem delovnem mestu (v nadaljnjem besedilu: zaščiteno delovno mesto).
(2) Zaščitena delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri.
(3) Tudi opravljanje dela invalida na domu je lahko opredeljeno kot zaščiteno delovno mesto.
187 43. člen ZZRZI: Zaposlitveni center
(1) Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih in izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo, in ima izdelan poslovni načrt. Občine skrbijo za vzpodbujanje ustanavljanja in delovanja zaposlitvenih centrov na svojem območju.
(2) Zaposlitveni centri in invalidska podjetja morajo imeti najmanj pet zaposlenih.
(3) Zaposlitveni center s splošnim aktom opredeli število zaščitenih delovnih
mest za invalide. Opredeli tudi število delovnih mest za strokovne delavce in
sodelavce iz 9. člena tega zakona, ki se financirajo iz javnih sredstev.
(4) Invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, zagotavlja zaposlitveni center delo na svojem sedežu, v svojih poslovnih enotah, na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb pa občasno lahko tudi pri poslovnih partnerjih. Zaposlitveni center mora zagotavljati programe, ki vsem zaposlenim invalidom

180 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb – ZDVDTP
(Uradni list SRS, št. 41/83).
1. člen ZDVDTP govori o upravičencih po tem zakonu: »S tem zakonom se urejajo oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno
prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo (v nadaljnjem besedilu: invalidi) in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastala
v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času
rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.«
Ta zakon naj bi v prihodnosti nadomestil nov zakon – Zakon o socialnem vključevanju invalidov (navedeno v Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020) - zakon je v pripravi. Namen novega zakona je zagotoviti polnoletnim osebam, ki si zaradi svoje invalidnosti ne morejo same zagotavljati socialne varnosti z delom in zaposlitvijo ter ne morejo samostojno živeti, pravico do nadomestila za izenačevanje možnosti, dodatka za pomoč in postrežbo in podpornih
storitev (izobraževanje in usposabljanje polnoletnih oseb do največ 26 let, usposabljanje za samostojno življenje, usposabljanje in delo pod posebnimi pogoji, vseživljenjsko učenje, vzdrževanje socialne vključenosti za starejše, bivanje s socialno oskrbo in nego) in možnost prehoda iz sistema socialnega varstva na trg dela in
nazaj s ciljem zagotoviti tej skupini invalidov sodelovanje ter vključenost v družbo.
181 Zakon o zaposlitvenih rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI
(Uradni list RS, št. 16/2007, spremembe št. 87/2011, št. 98/2014).
182 3. člen ZDVDTP govori o oblikah družbenega varstva oz. o pravicah upravičencev:
1. varstvo v splošnih ali posebnih socialnih zavodih; 2. varstvo v drugi družini;
3. nadomestilo za invalidnost; 4. dodatek za tujo nego in pomoč.
183 35. člen ZZRZI (prvi odstavek): Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. V programe se vključujejo invalidi, ki zaradi invalidnosti niso zaposljivi, kar Zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o zaposljivosti iz prejšnjega člena.
184 Invalidska podjetja imajo pravno podlago v členih 52. do 61. ZZRZI: to je gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali komanditna delniška družba, lahko posluje kot invalidsko podjetje,
če med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40% invalidov od
vseh zaposlenih v družbi. Zaposluje in usposablja invalide, ki se zaradi invalidnost
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Preglednica 1: Predstavitev ideje v PDUO CIRIUS Kamnik:
Delo na terenu, v konkretni lokalni skupnosti – v Idriji
Datum/
vsebina

Tranzicijski načrt – Idrija

Preglednica 2: Ciljna skupina (bivših) dijakov CIRIUS Kamnik v Idriji;
udeležba ter izkazan interes na prvem srečanju

Obrazložitev:

13.11.2014 Predstavitev ideje na skupnem projektnem sestanku PDUO
v CIRIUS Kamnik: DELO NA TERENU – v konkretni lokalni
skupnosti, v Idriji.
ali kaj bi delali?
Namen:
Strokovni delavci centra že nekaj let zaznavamo potrebo po
razvoju novih programov oz. oblik vključevanja uporabnikov
v idrijsko-cerkljanski regiji. Tudi starši se po pomoč in nasvete, informacije zatekajo v naš center. Hipotetično menimo, da v tej regiji za mlade hendikepirane ni primernih programov, ker po krajevni oddaljenosti gravitirajo na Ljubljano (in na Novo Gorico), kjer je več možnosti. Žal teh možnosti ne morejo koristiti, saj ni zagotovljene ustrezne podpore
(infrastrukture, logistike ipd.), ki jo potrebujejo že za prihod
od doma v Idrijo.
• zaradi množične ciljne populacije (glej popis v PregledniZakaj v
ci 2 spodaj), ki ni vključena ali pa je začasno vključena v
Idriji:
manj primerne programe;
• zaradi pomanjkanja primernih programov za ranljive
skupine v tej regiji, kar nedvomno potrjuje številčnost
predstavljene ciljne skupine;
• zaradi interesa staršev oz. možne močne civilne iniciative na tem področju, kar potrjujejo že izvedene aktivnosti nekaterih staršev, njihova razmišljanja in nadaljnja
pripravljenost za aktiviranje na tem področju (veza: starši v CIRIUS-u to povedo, se zanimajo za možnosti, zatekajo po pomoč …).
Glej načrt Akcijski koraki v lokalni skupnosti (Preglednica 3 v
Kako
nadaljevanju).
izpeljati?
18.11.2014 Po nedavnem sprejemu ideje na projektni skupini PDUO sledi na tem sestanku poročanje o aktivnostih pred načrtovanim prvim, uvodnim srečanjem v Idriji.
zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja.
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Evidentiranje uporabnikov izbrane
regije iz arhiva CIRIUS Kamnik z znanimi podatki glede statusa

Realizacija oz.
interes na terenu

Ime in
priimek

status trenutno
(2014/15)

prehod v
lokalno
skupnost
(LS)

udeležba

interes
za
skupno
delo

1.

Nejc M.

status invalida
(ZDVDTP) ???!!!

ni vključen ???

da

da

2.

Gregor
B.

iskalec zaposlitve, vključen v
ZR

ZRSZ
Idrija

da

da

3.

Urška B.
(G. sestra)*

dijakinja NPI v
Ljubljani, biva v
ZUJL LJ

4.

Lučka
M.

status invalida
(ZDVDTP)

VDC
Idrija

da

da

5.

Izak K.

status invalida
(ZDVDTP)

VDC
Idrija

da

ne

6.

Izakov
brat*

status invalida
(ZDVDTP)

doma;
starost?

*ni bil v
ne
CIRIUS-u

7.

Maša H.

dijakinja zaključnega letnika NPI
CIRIUS Kamnik

jesen
2015

da

da

8.

Nina M.

dijakinja
2. letnika NPI
CIRIUS Kamnik

jesen
2016

da

da

9.

Alma M. dijakinja PRP,
CIRIUS Kamnik

jesen
2019

da

da

*ni bila v da
CIRIUS-u
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Evidentiranje uporabnikov izbrane
regije iz arhiva CIRIUS Kamnik z znanimi podatki glede statusa

Realizacija oz.
interes na terenu

Ime in
priimek

status trenutno
(2014/15)

prehod v
lokalno
skupnost
(LS)

udeležba

interes
za
skupno
delo

študent EF/VPS
Ljubljana;
bivanje v ŠD

jesen
2019?

ne

da

11. Blaž L.
iskalec
(Cerkno) zaposlitve,
vključen v ZR?

ZRSZ
Idrija

da

da

12. Matej F. iskalec
(Cerkno) zaposlitve,
vključen v ZR?

zaposlen
???!

ne

/

10. Ševal K.

Vse uporabnike so na prvem srečanju spremljali tudi njihovi starši.
Pred samo predstavitvijo ideje na projektni skupini PDUO, pripravo
akcijskega načrta za delo na terenu ter pred odhodom na prvo srečanje v Idrijo smo zelo podrobno raziskali možnosti za ciljno populacijo v okolju Idrija ter naredili analizo dejavnikov oz. potreb v lokalni
skupnosti na tem področju. Ugotovili smo, da v Idriji deluje invalidsko
podjetje, imajo varstveno delovni center, namenjen osebam z motnjo
v duševnem razvoju, imajo urad za delo, preko katerega zagotavljajo storitve zaposlitvene rehabilitacije188 in pridobitev odločbe o zaposljivo188 15. člen ZZRZI: Vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije so zlasti:
• svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi;
• priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov;
• pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih
vključevanja v usposabljanje in delo;
• pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev;
• razvijanje socialnih spretnosti in veščin;
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sti189, imajo center za socialno delo, s pomočjo katerega lahko upravičenci pridobijo status in pravice po ZDVDTP. Pred pripravo prvega srečanja smo si pridobili tudi seznam nevladnih organizacij in društev v
regiji. V veliko pomoč pri raziskovanju terena pa so nam bile družine
naših dijakov; potrditev ugotovitev pa naši bivši dijaki (z uveljavljenimi statusi in načinom življenja).
V spodnji preglednici navajamo začetno analizo oz. pregled dejavnikov v lokalnem okolju Idrija na osnovi dopolnjene Tabele 13: Indikatorji za uvod v izdelavo tranzicijskega načrta (ki jo je v prvem delu tega priročnika predstavil dr. Rutar).

• pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve;
• analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida;
• izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida;
• izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo;
• usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu;
• spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju;
• spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi;
• sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa;
• ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov;
• opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.
189 34. člen ZZRZI: Odločba o zaposljivosti:
(1) V primeru, da Zavod na podlagi ocene iz prejšnjega člena ugotovi, da invalid zaradi invalidnosti ni zaposljiv ali da se lahko zaposli le v zaščitni ali podporni zaposlitvi, izda o tem odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba.
(2) Zavod lahko na vlogo invalida izda odločbo o zaposljivosti invalida v zaščitni ali podporni zaposlitvi na podlagi ocene zaposlitvenih možnosti iz prejšnjega člena tudi v primeru iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona ali po zaključeni poklicni rehabilitaciji po drugih predpisih.
(3) Invalid oziroma delodajalec lahko na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov po metodologiji iz tretjega odstavka 69. člena tega zakona ali vloge
za novo oceno zaposlitvenih možnosti iz prejšnjega člena zaprosi za ponovno
odločanje o zaposljivosti.
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INDIKATORJI
ZA UVOD V IZDELAVO
TRANZICIJSKEGA NAČRTA

Tranzicijski načrt – Idrija

IDRIJA
(analiza pred (po) pričetkom izvajanja
projekta PDUO v LS)

INDIKATORJI
ZA UVOD V IZDELAVO
TRANZICIJSKEGA NAČRTA

IDRIJA
(analiza pred (po) pričetkom izvajanja
projekta PDUO v LS)

• formalne
Konkretni
oblike
projekti, ki
usposabljapodpirajo
nja, izobravključevanje
ževanja …
v lokalno
• neformalokolje
ne oblike
izobraževanja in
usposabljanja

Na tem področju so aktivni (z dejavnostmi ali projekti):
• Varstveno delovni center – t.i. integrirane zaposlitve.
• Mestna knjižnica in čitalnica Idrija s
priložnostnimi projekti.
• Medgeneracijski center Doma upokojencev Idrija.
• Gimnazija Jurija Vege Idrija (Mavrica generacij - projekt združevanja socialno-kulturnih kompetenc celotne
populacije v kraju).
• Mladinski center Idrija 2020 – projekt vključevanja mladih.
• Osnovna šola Idrija (s prilagojenimi
programom z nižjim izobrazbenim
standardom (NIS) in posebnimi programom (PPVIZ), ker ima populacijo.

Premalo
• obstoječe
izkoriščene
možnosti
• nerealiziramožnosti,
ne ideje
ki bi lahko
• nerealizirapodpirale
ni predlogi
vključevanje
v lokalno
okolje

Možnosti, ideje je potrebno predlagati – zato upamo na uspešnost projekta
PDUO v Idriji in posluh LS – prepoznavanje in razumevanje potrebe.

Podpora
vključevanja
v lokalnem
okolju

•
•
•
•

zelo dobra
dobra
zadostna
zelo slaba

• Ciljna skupina (CS) potrebuje podporne storitve za svojo osnovno mobilnost (dom-Idrija-dom).
• CS bi bila rada vključena; potrebuje
programe, ki izhajajo iz potreb posameznikov.
• Podpora v lokalni skupnosti (LS) je
zelo slaba.

Servisi
(ustanove,
institucije,
skupine, posamezniki),
ki podpirajo
prehajanje
s področja
šolanja na
področje
dela

• institucije
• ustanove
• nevladne
organizacije
• neformalne skupine
• posamezniki

• Center za socialno delo Idrija.
• Zavod RS za zaposlovanje – Urad za
delo Idrija.
• Dom upokojencev Idrija.
• Zdravstveni dom Idrija – zdravnica
šolskega dispanzerja, tudi članica
Komisije za usmerjanje otrok s posebnim potrebami – kot posameznica, zagovornica skupine ranljivih,
zlasti oseb s posebnimi potrebami.
• ICRA – Idrijsko Cerkljanska razvojna
agencija (projekti).
• Ciljna skupina: (bivši) dijaki CIRIUS
Kamnik ter njihovi starši s popolno
podporo svojim otrokom.
• Ga. Sonja Mlakar, mama deklet s
posebnimi potrebami kot aktivna
posameznica in akterka potrebnega
razvoja na tem področju v LS.
• Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija.

Kakovost
podpore

•
•
•
•

zelo dobra
ustrezna
slaba
nezadostna
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Podpora ob začetni analizi stanja v LS
(popis stanja) je bila slaba, med izvajanjem projekta pa se je močno in pomembno okrepila.

Razlogi za premalo izkoriščene možnosti so različni, povedo udeleženci na prvem in drugem srečanju.
Razlog je tudi v tem, da ni prijaviteljev
socialnih projektov.
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Načrt akcijskih korakov v konkretni lokalni skupnosti - Idrija
(predstavitev na projektnem sestanku PDUO v CIRIUS Kamnik)
vsebina in dejavnosti
1.

Ugotovitev stanja in potrebe
na terenu

2.

obdobje

srečanje s starši, družinami in navedenimi november
kandidati ter oblikovanje potrebe, želja
2014
â
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Realizacija akcijskih korakov na terenu
datum, kraj

vsebina

02.12.2014
OŠ Idrija

PRVO SREČANJE – Idrija:
Srečanje s starši, (bivšimi) dijaki; zdravnica šolskega dispanzerja ZD Idrija, vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti

potreba po primernejšem programu za
vključitev populacije s pridobljeno izobrazbo (oz. določeno stopnjo SŠ izobrazbe)

3.

možnosti sodelovanja z LS v
okviru PDUO
- za realizacijo
potrebe v LS

• iskanje za sodelovanje zainteresiranih december
zunanjih sodelavcev (predstavniki ZC 2014
in programov SV)
• definiranje možnosti sodelovanja: izvajanje dejavnosti na terenu

12.12.2014
CIRIUS Kamnik

Vmesno neformalno srečanje s predstavnikoma uspešnega zaposlitvenega centra (ZC) z namenom predstavitve ideje projekta Idrija z možnostjo morebitnega kasnejšega skupnega sodelovanja na terenu; izvajata tudi programe socialne vključenosti
(SV); poznata delovanje socialnega podjetja (SP).

3.

predstavitev
potrebe v lokalni
skupnosti in
pomoč pri realizaciji

organizacija okrogle mize v LS: možnosti december
skupnega sodelovanja
2014
(sodelovanje – vabilo vsem pomembnim
akterjem)

22.12.2014
Občina Idrija

DRUGO SREČANJE – Idrija:
Srečanje v širši sestavi: vabljeni akterji iz lokalne skupnosti
(predstavniki institucij, vladnih in nevladnih organizacij) – poleg ciljne skupine vabljenih še 51 naslovnikov.

4.

izvajanje
Ideje:
načrtovanih
dejavnosti kot
pomoč pri realizaciji:

07.01.2015
OŠ Idrija

TRETJE SREČANJE – Idrija:
Vmesno srečanje s ciljno skupino in starši za pripravo na predvideni skupni sestanek z županom v februarju 2015.

13.04.2015
Občina Idrija

ČETRTO SREČANJE – Idrija:
Srečanje pri županu na pobudo CIRIUS Kamnik; izpeljano v ožji
sestavi zaradi definiranja skupnega interesa, razjasnitve trenutnega stanja in oblikovanja nadaljnjih smernic za skupno delo.

21.05.2015
Županov
kabinet na občini v Idriji

PETO SREČANJE – Idrija:
Srečanje na pobudo župana, v ožji sestavi z novo pridruženim
zaposlovalcem. Dogovor: prijava projekta v Idriji s socialno tematiko (kandidiranje na razpis jeseni 2015).

02.07.2015
Občina Idrija

ŠESTO, ZAKLJUČNO SREČANJE – Idrija je learning community:
Evalvacija in zaključek (pregled opravljenega dela in doseženih
ciljev ter priprava nosilcev interesa na prijavo novega projekta).

januar
2015

• fotografija in fototerapija za mlajše odrasle osebe s posebnimi potrebami (OPP) – izvedba tečajev;
• fotografija in fototerapija za izvajalce v LS (npr. tečaj za zaposlene v
VDC-ju in druge interesente) – istočasno uporabnikom ponujena dejavnost (npr. pogovorne delavnice);
• slikanje na steklo in izdelovanje vitražev – tečaj za izvajalce v LS (izpeljava tečaja lahko tudi v centru CIRIUS Kamnik);
• čipkarstvo – povratni tečaj v kamniški regiji (npr. v Dnevnem centru na
Štacjonu); za uporabnike kot tudi za druge interesente.
5.

Evalvacija

Srečanje in evalviranje izvedbe

marec
2015

Preglednica 3: Akcijski koraki v lokalni skupnosti (LS):

134

Hendikep, delo in družba

V procesu izvajanja projekta PDUO v Idriji smo vse indikatorje oz.
pokazatelje natančno spremljali in bili veseli pozitivnih sprememb.
Skozi dialoge na srečanjih, seznanjanje udeležencev, zlasti pomembnih akterjev v kraju z možnostmi in ustaljenimi praksami za vključenost ciljne populacije v Sloveniji, v svetu je tudi Idrija postajala bolj
osveščena in z večjim vpogledom v realno stanje v svoji lokalni skupnosti. Župan, za katerega je bilo očitno, da je vajen dela v projektih,
in da jih zna misliti in se jih tudi lotevati, je zagotovil popolno podporo
ciljni skupini ter razvoju lokalne skupnosti na tem področju.
Pri našem delu na terenu smo se držali osnovnega načrta akcijskih
korakov, ki smo ga pripravili že ob predstavitvi same ideje v Kamniku.
Prikazan je v Preglednici 3 na straneh 134 in 135. (Legenda k Pregled
nici 3: LS – lokalna skupnost; ZC – zaposlitveni center; programi SV –
programi socialne vključenosti; SP – socialno podjetje; OPP – osebe s
posebnimi potrebami.)

SREČANJA V IDRIJI
(Kronološki pregled dela)
V nadaljevanju bomo spregovorili o namenu, poteku in vsebini posameznih srečanj v Idriji preko operativnega dela – predstavljenih vabil
in zapisnikov ter vmesnega dogajanja, refleksije med srečanji.

PRVO SREČANJE V IDRIJI (najeti prostor v OŠ Idrija)
Namen in cilji: Srečanje z bivšimi dijakinjami in dijaki (odraslimi osebami s posebnimi potrebami – uporabniki) iz idrijske regije ter njihovimi starši kot tudi s starši dijakov in dijakinj iz navedenega okolja, ki so še v procesu usposabljanja v našem centru.
Prvo, uvodno srečanje s potencialnimi uporabniki in njihovimi starši
na terenu – v Idriji. Lokacija je bila izbrana na osnovi evidence centra o
bivših dijakinjah in dijakih ter na podlagi nekaterih drugih dejavnikov
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(kot npr.: v regiji ni zaposlitvenega centra ali programov socialne
vključenosti, ki bi bili primerni za vključitev in aktivno življenje oseb
s posebnimi potrebami). Namen srečanja je predstavitev dejavnosti
projekta PDUO in možnosti implementacije koncepta neposredno
v lokalnem okolju z namenom pomoči uporabnikom ali vzpostavitve
mehanizmov, ki jim bodo v oporo in pomoč pri aktivnem vključevanju (participaciji) v življenje in delo v njihovi okolici (ponudba dejavnosti na terenu). Cilj srečanja je ugotovitev dejanskega stanja v regiji, predvsem glede: možnosti vključevanja ciljne populacije v razpoložljive programe v regiji ter primernost le-teh glede na njihove potrebe; števila potencialnih uporabnikov (morda večje od naše ocene) in
skupno oblikovanje potrebe, pobude po razvoju možnosti za aktivno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v življenje in delo v tej
regiji. V primeru interesa in oblikovanja skupne potrebe bo predmet
srečanja tudi dogovor glede nadaljnjih skupnih aktivnosti. Cilj terenskega dela bo poleg oblikovanja potrebe v nadaljevanju tudi povezovanje ciljne populacije v doseganju skupnega cilja, suport in pomoč ciljni skupini ter mreženje formalnih in neformalnih akterjev
na terenu s ciljem doseganja zastavljenega cilja (oz. oblikovane potrebe). Globalni cilj projekta na terenu je preveriti možnost implementacije ideje neposredno v izbranem lokalnem okolju, detekcija morebitnih težav z namenom priprave predloga sistemske rešitve na področju vključevanja odraslih oseb s posebnimi potrebami kot ranljive skupine v aktivno življenje in delo v lokalni skupnosti.
Vabljeni: (bivši) dijaki in dijakinje (v nadaljevanju: uporabniki) in njihovimi starši; zdravnica Majda Troha, dr. med., spec. (ZD Idrija, šolski dispanzer), Maja Majnik (Občina Idrija, vodja oddelka za družbene dejavnosti).
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Vabilo 1
Zadeva:
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Zapisnik 1

VABILO NA NEFORMALNO SREČANJE

Spoštovani bivše dijakinje in dijaki, spoštovani starši!
CIRIUS Kamnik je vključen v projekt v okviru sredstev iz ESS (evropskih skladov) pod naslovom Program dodatnega usposabljanja za odrasle osebe s posebnimi potrebami – PDUO. Kot smo vam predhodno že
pojasnili v telefonskem pogovoru, je možno koncept projekta implementirati (prenesti) tudi neposredno v lokalno okolje. Na podlagi naše
evidence o bivših dijakih in dijakinjah ter na podlagi nekaterih drugih
dejavnikov smo prišli do ideje, da je Idrija pravi kraj za naše skupno
delo na tem področju.
Zato se s to idejo in s prošnjo po vašem sodelovanju obračamo na vas
in vas vabimo na uvodno srečanje, ki bo v torek, 2. decembra 2014
ob 16. uri v prostorih Osnovne šole Idrija (Lapajnetova 50).
Na srečanju vam bomo predstavili dejavnosti navedenega projekta
ter možnosti v korist uporabnikom – bivšim dijakom in dijakinjam
v vašem okolju, pa tudi drugim mladim osebam, ki tudi sodijo v skupino ranljivih in za katere morda veste vi. Če bo vaš interes, bomo
skupaj oblikovali potrebo, ki bo dolgoročno lahko pripomogla k aktivnejšemu vključevanju navedene populacije v lokalno okolje ter se
dogovorili za naše skupne aktivnosti v bližnji prihodnosti.
Upamo, da se bo že našemu prvemu srečanju lahko pridružila tudi
zdravnica ga. Majda Troha iz šolskega dispanzerja ZD Idrija, ki je v
vašem okolju zavzeta zagovornica potreb na tem področju.
Resnično bi želeli skupaj z vami premakniti, pa čeprav majhen, vendar zelo pomemben kamenček v razvoju možnosti za aktivno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v življenje in delo v vaši regiji.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
odgovorna za pripravo
in aktivnosti:

direktor centra
CIRIUS Kamnik

dr. Dušan Rutar in
Irena Praznik

Goran Pavlič

Vabljeni in udeležba: Ciljna skupina za uvodno srečanje je zajemala dvanajst mladostnikov, nekaterih že bivših uporabnikov našega centra in nekaterih (treh) še aktivnih uporabnikov v našem centru ter dva kandidata,
ki sta sorojenca (tudi s posebnimi potrebami) dveh izmed vabljenih in nista
bila nikoli uporabnika našega centra. Vabila so bila poslana tudi njihovim
staršem ter dvema predstavnicama lokalne skupnosti (zdravnici iz tamkajšnjega šolskega dispanzerja, ki pozna ciljno skupino in je sodelovala tudi
pri njihovem usmerjanju oz. vključitvi v naš center; vodji občinskega oddelka za družbene dejavnosti). Vabilu so se izmed ciljne populacije razen enega kandidata odzvali vsi; iz nadaljnjega sodelovanja pa je nato izstopila ena
družina z dvema kandidatoma (dve družini sta prisotnost opravičili, zagotovili pa nadaljnje sodelovanje).
Potek srečanja: CIRIUS Kamnik (psiholog) je po uvodnem pozdravu predstavil namen srečanja in pozval udeležence k oblikovanju interesa in k iskanju skupnega interesa za ustvarjanje novih idej.
Gospa Mlakarjeva, mati dveh deklet iz ciljne skupine, ena izmed najbolj
aktivnih v lastni civilni iniciativi na idrijskem področju, je v nadaljevanju
orisala potrebo po razvoju novih možnostih za vključitev svojih deklet kot
vseh drugih otrok, ki so nekje vmes, ter predstavila svojo že prehojeno aktivno pot z vsemi ovirami. Nazadnje se je ukvarjala z raziskovanje možnosti ustanovitve CPU - Centra za ponovno uporabo, gre za ponovno uporabo surovin (odpadkov). V ta namen je organizirala srečanje z ustanoviteljico Zveze CPU, dr. Marinko Vovk, skupaj z direktorico idrijskega komunalnega podjetja pa sta obiskali podoben center na Vrhniki. Zaključek le-tega
je bil, da v lokalnem okolju ni interesa za ukvarjanje z odpadki, vendar pa je
sama še vedno mnenja, da bi to lahko bila ena izmed realnih možnosti za
vključitev oseb s posebnimi potrebami oz. s potrebo po večji podpori, kot
je tudi ciljna populacija. V Idriji bi lahko bil CPU te vrste, da bi zbrane surovine le razpečevali v druga okolja. Njena mlajša hči je še vključena v CIRIUS Kamnik, starejša pa je že prišla domov in je po zaključenem procesu zaposlitvene rehabilitacije sedaj trenutno vključena v lokalni varstveno delovni
center – kot začasna rešitev, kar seveda ni in ne more biti tudi dolgoročno,
saj je varstveno delovni center v osnovi namenjen drugi populaciji. Sama
vidi zanjo dejansko možnost dela v takem centru CPU (sortiranje surovin,
zlaganje, evidentiranje, čiščenje ipd.).
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Zdravnica ga. Majda Troha opozori na potrebo po drugačnem statusu te populacije, namesto kvazi družinskih upokojencev bi bilo treba status opredeliti drugače. Ni namen njihovega šolanja po morebitnih rednih šolah in usposabljanja v CIRIUS Kamnik, da potem ostanejo doma z navedenim, manj primernim statusom in da niso nikamor vključeni. Na ta način se znižujejo njihove
intelektualne sposobnosti. Strinja se, da je to populacija, ki ni konkurenčna na
trgu delovne sile in bi država morala drugače poskrbeti zanjo (dati sredstva za
primerno vključitev oz. vsaj delno financirati primernejše programe).
Pri svojem vsakdanjem delu opaža, da je med otroki v njihovi regiji čedalje
več takih, ki imajo težave na področju avtizma. V prihodnosti bodo potrebni primerni programi, za katere bo sredstva morala dati država.
Mlakarjeva se strinja, da bo potrebna sprememba zakonodaje. Nadalje razmišlja o primernih vsebinah za okupacijo: o ideji biološke predelave hrane,
kjer je osnova ročno delo (čim manj strojnega) in preko katere se uporabniki
lahko naučijo predelovati (npr. zelišča), ločevati pridelke … Razmišljanju se
pridruži dr. Troha, ki vidi možnost tudi v turističnem profilu za to populacijo
– predstavitev krajevnih znamenitosti (poleg lokalnih delavcev), saj je idrijska zapuščina pod Unescom. Mlakarjeva pove o prostoru, ki bi lahko bil na
voljo, in o lastnici, gospe, ki je izobražena organizatorka socialnih mrež.
Predstavnica Občine Idrija, ga. Maja Majnik (vodja oddelka za družbene dejavnosti) predstavi delo občine na tem področju, pove o možnostih financiranja javnega dela in se zaustavi predvsem pri Mladinskem centru, ki je obnovljen s pomočjo občinskih sredstev, vendar z namenom intenzivnega dela na
svojem področju. Tam je tudi hostel, s katerim bo upravljal Mladinski center,
ki ima pester program. Vidi realne možnosti o združljivosti vsebin tudi z ranljivo populacijo in povpraša prisotne starše, če bi bili starši sami pripravljeni
ustanoviti pravno osebo.
V nadaljevanju je poziv veljal CIRIUS-u: prisotne je zanimalo, kaj meni CIRIUS o možnostih za vključitev ciljne populacije v njihovi regiji. Dr. Troha je izpostavila tudi vprašanje, ali ima CIRIUS sploh primerne izobraževalne programe za tovrstno populacijo in ali ne bi bilo potrebno nekaj storiti tudi na
tem področju. Dr. Rutar naniza nekaj primerov ravnanja nordijskih držav, ki
bi lahko bili ideja nam. Spregovori nekaj udeležencev, bivših dijakov: Blaž bi si
želel opravljati pomoč na domu (skrb za gospodinjstvo, nakupovanje, nega),
opravlja vozniški izpit; Nejc bi rad delal, saj meni, da je sposoben kljub vezanosti na invalidski voziček – rad bi prideloval hrano oz. zelišča; Gregor bi rad delal na področju računalništva, trenutno pa se pripravlja na opravljanje vozniškega izpita. Tako uporabniki kot njihovi starši povedo, da je v kraju še nekaj
oseb, ki bi sodile v našo ciljno populacijo. Dr. Rutar pove, da gre prvenstveno
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za ustvarjanje mrež v lokalnem okolju, da bi se vzbudil interes in skrb za
ranljivo populacijo. Dejavnost fotografija oz. fototerapija, ki jo izvajamo v projektu PDUO, je bila nedavno predstavljena tudi članom idrijskega Rotary kluba in so je z veseljem sprejeli ter ponudili tudi sredstva kot pomoč pri nabavi
potrebnih prilagoditev ranljivim skupinam.
Mlakarjeva vidi realne možnosti za vključitev populacije v t.i. zaščitenih zaposlitvah, kjer bi vsaka oseba oz. uporabnik imel individualni program s konkretnim naborom del (npr. čistilka – prazni le koše). Potrebno bi bilo popisati kvalifikacije, za katera dela je posameznik sposoben in jih speljati preko
t.i. zaščitnih zaposlitev. Srečanje se je odvijalo z glasnim razmišljanjem, bilo je
prijetno in optimistično.
SKLEPI:
− V decembru (22/12-2014) organiziramo srečanje, na katerega povabimo
akterje lokalne skupnosti (skupaj preletimo že okvirno pripravljen seznam CIRIUS-a in ga dopolnimo).
Pobudo predstavimo širši javnosti in preverimo interes za delo na tem področju.

Vmesno dogajanje po prvem srečanju in refleksija
Po srečanju smo prejemali pozitivne povratne informacije staršev.
Izražali so zadovoljstvo nad sprejetimi dogovori in bili veseli nadaljnjega skupnega dela v smislu razumevanja potreb tako njihovih otrok
kot tudi njih samih.
Navajamo nekatera izmed razmišljanj ge. Mlakar, ki nam jih je vestno pošiljala v elektronski obliki.
***
03.12.2014 10:04
Pozdravljeni,
Hvala za vaš obisk in pobude. Dobila sem kar malo poleta za naprej …
projektu sem dala kar delovni naslov »Moja zgodba uspeha« … ne moja –
vsakega posameznika, ki bo vključen in bi želeli zanj, da doživlja svoje življenje kot zgodbo uspeha …
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Če sem prav razumela, naj bi poiskali še druge mlade v našem okolju,
ki bi se lahko vključili v ta projekt. Morda bi v osnovnih šolah (Idrija,
Sp. Idrija, Cerkno, Črni vrh) posredovali kontakte učencev, ki so v zadnjih letih končali OŠ in so kakorkoli osebe s posebnimi potrebami, so
nadaljevali šolanje, pa danes nimajo služb.
Druga pot je zavod za zaposlovanje, ki tudi mora voditi evidenco …
Moram povedati, da mi je ideja o individualnih programih in integraciji v običajno okolje po eni strani še bolj všeč, ker tu bi lahko
iskali zaposlitve/aktivnosti glede na interese in sposobnosti posameznikov (tu sem se spomnila na našo Nino, ki je na vprašanje (leto in
pol nazaj, ko je končala pom. admin.), kaj bi želela postati v življenju,
rekla, da pisateljica ali umetnica (risarka)….) in jim na ta način omogočili njihovo prisotnost v družbi.
Vam sporočam sproti ideje za podlago za debato.
Lep dan želim, Sonja Mlakar

***
05.12.2014 13:55
Pozdravljeni,
V prilogi sem podala nekaj osnovnih podatkov, ki bi jih bilo seveda
treba še dopolniti. Predstavljam si, da moramo za vsakega potencialnega kandidata v projektu dobiti čim več podatkov (skozi intervjuje)
kaj so njihovi interesi, želje, tudi sanje in popisati čim bolj natančno
naloge, ki jih nekdo lahko opravlja oz jih je sposoben opravljati. Verjetno tudi področja, ki jih lahko še izboljša (potencial). Nabor nalog bi
nato preverjali in dopolnjevali (in ponovno ocenili) še z delodajalci,
ki bi jih poskušali pridobiti.
Ali razmišljam v pravo smer?
Kot primer sem opisala kar Lučko.
Ali že imate kakšno podoben »obrazec«?
Lep vikend želim, Sonja
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DRUGO SREČANJE V IDRIJI (Sejna soba Idrija)
Namen in cilji: Izpeljava srečanja v širši sestavi. Poleg ciljne skupine (skupina staršev in naših bivših dijakov in dijakinj iz idrijsko-cerkljanske regije)
so na srečanje vabljeni izbrani pomembni akterji iz lokalne skupnosti: to so
predstavniki institucij, vladnih organizacij ter predstavniki nevladnih organizacij, delujočih v tem okolju. Poleg ciljne skupine je vabljenih še 51 (enainpetdeset) naslovnikov.
Drugo srečanje z namenom nadaljevanja dela na terenu: predstavitev na prvem srečanju že oblikovane potrebe ciljne skupine širši javnosti v lokalnem okolju ter poziv k skupnemu interesu za iskanje, oblikovanje poti do novih možnosti za aktivnejše vključevanje
mladih oseb iz ciljne skupine kot tudi drugih iz skupine ranljivih v življenje in delo v tem lokalnem okolju. Namen srečanja je tudi predstavitev dejavnosti projekta PDUO in možnosti implementacije koncepta neposredno v lokalnem okolju z namenom pomoči uporabnikom ali vzpostavitve mehanizmov, ki bodo v oporo in pomoč pri aktivnem vključevanju ciljne skupine v življenje in delo v tej regiji.
Vabljeni: (bivši) dijaki in dijakinje (v nadaljevanju: uporabniki) in njihovimi starši; zdravnica Majda Troha, dr. med.,spec. (ZD Idrija, šolski dispanzer), Maja Majnik (Občina Idrija, vodja oddelka za družbene dejavnosti) in
vabljeni po seznamu.
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Vabilo 2
Zadeva:
VABILO NA NEFORMALNO SREČANJE
		Nove možnosti za aktivno vključevanje mladih

		

iz skupine ranljivih v lokalnem okolju

Spoštovani!
Pred dvema tednoma smo se srečali s skupino staršev in naših bivših
dijakov, dijakinj, ki živijo v idrijsko-cerkljanski regiji. Namen srečanja
je bil preveriti dejansko vključenost mladih ljudi s posebnimi potrebami v aktivno življenje v tej regiji.
CIRIUS Kamnik (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje) je namreč vključen v projekt v okviru sredstev iz ESS (evropskih
skladov) pod naslovom Program dodatnega usposabljanja za odrasle osebe
s posebnimi potrebami – PDUO. Koncept projekta je možno implementirati (prenesti) tudi neposredno v lokalno okolje. Na podlagi naše evidence o bivših dijakih in dijakinjah ter na podlagi nekaterih drugih dejavnikov (da v vašem okolju npr. ni zaposlitvenega centra ali programov socialne vključenosti, ki bi bili primerni za vključitev in aktivno
življenje oseb s posebnimi potrebami) smo prišli do ideje, da je morda
Idrija pravi kraj za naše skupno delo na tem področju. – Na nedavnem
srečanju (02/12-2014) se je zbralo štirinajst interesentov, ki bi želeli
na tem področju premakniti stvari naprej. Med vabljenimi pa je še nekaj takih, ki se prvega srečanja niso mogli udeležiti. Sodelovali sta tudi
zdravnica ga. Majda Troha (ZD Idrija) in ga. Maja Majnik iz občinskega sektorja za družbene dejavnosti. Soglašali smo, da predstavimo potrebo širši javnosti v lokalnem okolju ter skušamo skupaj najti pravo
pot do novih možnosti za aktivnejše vključevanje mladih oseb iz skupine ranljivih.
S to idejo in s prošnjo po vašem sodelovanju se tako obračamo tudi na
vas, pomembne akterje v lokalni skupnosti, ter vas vabimo na novo srečanje, ki bo v ponedeljek, 22. decembra 2014 ob 16. uri v sejni sobi
Občine Idrija.
Brez vašega sodelovanja in pobude za spremembe na tem področju si
težko predstavljamo premike. Na srečanju vam bomo predstavili tudi
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dejavnosti zgoraj navedenega projekta ter možnosti našega skupnega
sodelovanja v korist uporabnikom – bivšim dijakom in dijakinjam v vašem okolju, pa tudi drugim mladim osebam, ki tudi sodijo v skupino
ranljivih. Verjamemo, da lahko skupaj iz ideje naredimo nekaj, kar bi
dolgoročno lahko pripomoglo k razvoju možnosti za aktivno vključevanje navedene populacije v življenje in delo v vaši regiji ter se morebiti
dogovorimo za naše skupne aktivnosti v bližnji prihodnosti.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
odgovorna za pripravo
in aktivnosti:

direktor centra
CIRIUS Kamnik

dr. Dušan Rutar in
Irena Praznik

Goran Pavlič

Zapisnik 2
Vabljeni in udeležba: Drugo srečanje je bilo izpeljano v širši sestavi. Poleg ciljne skupine (skupina staršev in naših bivših dijakov in dijakinj iz idrijsko cerkljanske regije) so bili na srečanje vabljeni izbrani pomembni akterji iz lokalne skupnosti: to so predstavniki institucij, vladnih organizacij ter predstavniki nevladnih organizacij, delujočih v tem okolju. Poleg ciljne skupine je bilo vabljenih še 51 (enainpetdeset) naslovnikov. Izmed slednjih se je srečanja udeležilo 12 (dvanajst) iz seznama vabljenih naslovnikov, 5 (pet) pa se jih je opravičilo (e-sporočilo, telefonski klic), kar je znak sodelovanja.
Potek srečanja: Srečanje je vodil dr. Dušan Rutar (CIRIUS Kamnik). Uvodoma
je predstavil idejo in koncept projekta PDUO, možnosti implementacije le-tega
neposredno v lokalnem okolju, kot nenaključno je utemeljil izbiro kraja Idrija
ter pozval k razmišljanju o skupnem sodelovanju oz. skupnih aktivnostih na
tem področju. V nadaljevanju je preko predstavitve nekaterih odmevnih primerov iz svetovne javnosti kot dejansko uspešno udejanjanje norih idej v praksi oz. novih, sodobnih, drugačnih rešitev za njihovo življenje, ter s pomočjo
svetovnih raziskav iz področja vključevanja ranljivih v aktivno življenje v različnih državah želel spodbuditi udeležence k proaktivnemu vedenju. S primeri iz svetovne javnosti pozove udeležence k brainstormingu oz. k izražanju idej,
najbolj norih idej, ki se porajajo v njihovih glavah. Srečanje je potekalo po principu vodene, odprte debate kot okrogle mize, vsak udeleženec, ki se je ob pričetku tudi predstavil, je imel enako možnost aktivnega sodelovanja. Udeleženci
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so predstavili svoje izkušnje z delom v projektih, predstavili so svoje poglede
na aktualno tematiko in resnično razmišljali tudi o konkretnih možnostih sodelovanja. Poudarek je bil na projektnem delu kot edinem možnem skupnem,
začetnem sodelovanju ter prav tako nadaljevanju dela po predhodno že vzpostavljenih, konstruktivnih mehanizmih sodelovanja. Na srečanju je bilo vsem
jasno, da bo vodenje novega projekta na tem področju morala prevzeti lokalna skupnost.
Čutiti je bilo pozitivno energijo. Ob nizanju primerov sodobnega načina razmišljanja o vključevanju oseb s posebnimi potrebami v družbeno sredino,
vsakdan in življenje, je dr. Rutar navedel tudi aktualni primer in idejo o dekletu iz ciljne skupine ter povzel razmišljanja njene matere. V nadaljevanju mati
(ga. Mlakar) tudi sama spregovori o svojih razmišljanjih, že dodelanih idejah
in dilemi, ovirah, kako to udejaniti v praksi. Dr. Dušan Rutar srečanje zaključi z navezavo na learning community oz. Idrijo kot učečo se skupnost, v kateri
so pomembni medsebojni odnosi, pomoč, solidarnost, spoštovanje različnosti in kakovost življenja. Današnje srečanje je dokaz, da se je idrijska skupnost željna spoprijeti s tem izzivom.
Izpostavljeni so bili sledeči cilji srečanja:
1. poskušati se prepoznati kot resni nosilci interesov, da udeleženci naredimo
skupaj nekaj novega;
2. povabiti mlade ljudi iz ciljne kot tudi širše skupine ranljivih k novim oblikam usposabljanja (v Idriji, v CIRIUS Kamnik) in hkrati razmišljati, kaj lahko naredimo, da bodo vključeni v življenje in delo kot aktivni;
3. razmišljati o tem, da bi kandidirali na nove razpise skupaj in tako pridobili
potrebna finančna sredstva za realizacijo.
Razmišljanja udeležencev povzemamo na kratko:
1) Mladinski center Idrija 2020 (oz. Društvo za mladinski razvoj Idrija) je
predstavil svojo vizijo in program ter v njem videl mnogo stičnih točk za
nadaljnje skupno sodelovanje. MC je zastopal vodja g. Matevž Straus.
2) Društvo podeželskih žena – predstavnica ga. Marica Rupnik – je zainteresirano nadalje sodelovati, čeravno se sprva predstavnici zdi, da ni skupnih
motivov – ta dvom se je do zaključka srečanja namreč razblinil.
3) ICRA – Idrijsko Cerkljanska razvojna družba ima izkušnje z delom v projektih, ne pa pri socialnih projektih, svoje sodelovanje ponuja. Zastopala ga je
ga. Jožica Lazar.
4) Dom upokojencev Idrija – direktor g. Samo Beričič spregovori o težavah
starejših, o (ne)interesu države in storitvenem sistemu za to populacijo, o
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populaciji kot o ranljivi skupini, o zakonskih posegih države (Zakon o dolgotrajni oskrbi) in bistvenih spremembah za kvalitetno oskrbo in življenje. Izpostavil je prednosti medgeneracijskega sodelovanja, ki že poteka v tukajšnjem Medgeneracijskem centru. Vidi resnične, konkretne možnosti sodelovanja in vključevanja tudi mladih oseb iz skupine ranljivih v pomoč pri
skrbi za starejše, vključevanje v oskrbo, v učenje oz. ohranjanje sposobnosti
za kvalitetno življenje (podajanje, izmenjava znanj …).
5) Center za socialna delo Idrija – predstavnica ga. Mirjam Koler predstavi
svoje področje dela na centru (rejništvo, skupnostna socialna skrb) ter svoje videnje glede možnih rešitev, sodelovanja. Navede konkretne projekte,
vezane na ciljne populacije iz skupine ranljivih (arhitektonska dostopnost
objektov za osebe s posebnimi potrebami na invalidskem vozičku; druženje duševno prizadetih oseb preko bralnih uric v Mestni knjižnici, vodenih
s strani ga. Mance Košir – enoletni projekt), v katerih je aktivno sodelovala sama ali bila celo njihov avtor. Pohvali določene, že vidne spremembe na
tem področju v lokalnem okolju (zlasti glede arhitektonske dostopnosti), ki
pa žal še niso zadostne in se bodo morale dalje razvijati, širiti.
6) Zavod RS za zaposlovanje, Urad za delo Idrija – predstavnica ga. Darija Rupnik pove, da se je udeležila srečanja po navodilih ge. Andreje Ipavec, ki je
v tem širšem okraju t.i. rehabilitacijska svetovalka, katera vodi postopke zaposlitvene rehabilitacije in nudi svetovanje težje zaposljivim osebam. Urad
za delo v teh postopkih največ sodeluje z Invalidskim podjetjem Posočje, ki
omogoča različne programe ter je tudi koncesionar v formalnih postopkih
zaposlitvene rehabilitacije (izvaja zaposlitveno rehabilitacijo, programe socialne vključenosti itn.). Statistično beležijo za težje zaposljive osebe dolgotrajno brezposelnost. V preteklosti so že imeli pozitivne izkušnje sodelovanja z agencijo ICRA v projektih.
7) Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija – g. Primož Zaletelj, vodja VDC
enote v Idriji, predstavi enoto kot javni zavod in dejavnosti v njem. Zaveda se problema nezaposljivosti; izvajajo tudi t.i. integrirano zaposlitev, ko je
uporabnik za nekaj ur v dnevu vključen tudi v delo podjetja. Trenutno imajo na prosta mesta vključene uporabnike, ki sodijo v skupino t.i. težje zaposljivih oz. dolgotrajno brezposelnih.
8) Mestna knjižnica in čitalnica Idrija – predstavnica (namesto direktorice) ga.
Danila Zaktel, predstavi knjižnico kot javni zavod ter vse njene enote; arhitektonsko so trenutno neurejeni, v bližnji prihodnosti bo v Idriji ovira odpravljena. Poudari možnosti sodelovanja in vključitve oseb s posebnimi potrebami v dejavnosti, predvsem v čitalnici oz. večnamenskem prostoru.
9) Osnovna šola Idrija – predstavnica ga. Nada Božič, pove o svojih poklicnih
nalogah in povezavi s CIRIUS-om (udeležba izobraževanj).
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10) Psihiatrična bolnišnica Idrija – ga. Alenka Stolc, pove o svojih poklicnih
nalogah in preteklem delu, začetku svoje poklicne kariere prav v našem
centru.
11) Gimnazija Jurija Vege – ravnatelj g. Borut Hvalec, predstavi šolo kot institucijo, ki ima tako vpogled kot tudi vpliv na osebni in družbeni način življenja v okolju. Izpostavi pomembnost socialno-kulturnih kompetenc za
kraj, pove o pozitivnih izkušnjah v projektu z navedeno tematiko, povabi na večerno prireditev (Mavrica generacij, 150 nastopajočih – združujejo socialno-kulturne kompetence celotne populacije v kraju). V nadaljevanju vidi skupno vizijo s predstavljenimi izhodišči za razmišljanje na temo
vključevanja ranljivih. Naniza možnosti (prostovoljstvo, možna pomožna
dela med šolskim letom) in ponuja sodelovanje.
12) Občina Idrija – župan g. Bojan Sever. Župan spregovori o svojih izkušnjah
s težje zaposljivimi osebami – invalidi, ki si jih je v preteklosti pridobil kot
eden izmed direktorjev v invalidskem podjetju ASCOM Idrija. Pove o potekajočih občinskih projektih z navedenim podjetjem (t.i. zeleni program).
Spregovori o občinskih projektih (npr. pametna občina) in razmišljanjih,
ki se dotikajo teh področij; omeni tudi napačna razmišljanja, ki so se kot
taka izkazala v praksi (kontraproduktivna) in iz katerih se lahko veliko naučimo. Spregovori o razvoju Idrije, o Idriji v prihodnosti (čez 5 do 10 let),
o razvoju industrije in zahtevah le-te po kadru, strokovni izobrazbi. Poudari, da bo potrebno iskati nove možnosti za zaposlitve, na drugih področjih – predvsem na storitvenih. Poudari dobro sodelovanje z mladimi
(Mladinski center Idrija) in vidi potrebo po njihovi zelo aktivni vključitvi
v življenje in delo v občinski skupnosti, ob tem pa ne pozabiti na mlade –
ranljive. Svoje besede strne v nujno potrebno dejstvo, da je potrebno dobro razumeti osebe s posebnimi potrebami, za to pa je potrebna predhodna informiranost in komunikacija. Potrebno je in bo iskati nove možnosti, izkoristiti medgeneracijski prostor. Potrebno se je angažirati v tej smeri in jih voditi. Možnosti vključevanja ranljivejših vidi v storitvenih dejavnostih in pri tem izhaja iz osnovnega dejstva, da se mora vsak človek počutiti koristnega. V dosegi tega cilja pa je potrebna dobra predhodna priprava na projekte, dobra medsebojna povezava in sodelovanje ter vodenje.
Izrazi željo, da bi vsi iz ciljne skupine dobili delo in se temu primerno potrudimo, da bomo dobra skupnost. Nujni predpogoj za uspešno delo, razvoj na tem področju pa vidi v tesnem sodelovanju staršev, medicine dela
(ki bo ocenila posameznikove delovne sposobnosti in tveganja). Meni, da
se včasih otroci počutijo bolj sposobne, kot v resnici so. Tudi starši so nemalokrat usmerjeni v to. Ob zaključku izrazi še dilemo o sedmih uporabnikih, trenutno vključenih v program PPVIZ do 26. leta ter o njihovi negotovi prihodnosti.
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13) ZD Idrija – zdravnica ga. Majda Troha; nepričakovano se je vabilu odzvala
tudi zdravnica, kar je bilo seveda razveseljivo. Podprla je župana v tem, da
bi skupno razmišljali o dejanski možnosti vključitve za vsakega in je izrazila pripravljenost sodelovati v akcijski skupini, ki jo bo za ta namen oblikoval župan (kot dogovorjeno na tem srečanju). CIRIUS-u pa poda predlog, da bi razmišljali o usposabljanju vključene populacije v smislu negovalca – NPI, o veščinah za vseživljenjsko pomoč.
14) ga. Sonja Mlakar, kot glavna nosilka interesa za ciljno populacijo, kot
mati dveh deklet v ciljni skupini, kot zagovornica interesov ciljne skupine mladih kot tudi staršev, spregovori o svojih razmišljanjih glede tematike, o svojih prizadevanjih in dejanskih storjenih korakih ter ovirah, problemih za uresničitev določenih preteklih, že oblikovanih idej. Izhaja iz
pravice in osnovne ideje, da vsak človek lahko dela! Le primerno delo mu
je treba najti. In če pri tem potrebuje pomoč (mentorja), mu ga je potrebno zagotoviti. Vsak človek mora imeti urejeno socialno-varnost, trenutno
pa v primeru njene hčerke ni tako. Predstavi svoja razmišljanja o možnem
naboru del (npr. fotokopiranje, uničevanje dokumentov … – kot zbir potreb za več podjetij, delodajalcev hkrati) in potrebni enoti (agenciji), ki bi
organizirala to delo in skrbela za izvajanje nalog s svojimi delavci (npr.
ciljno skupino). Potrebno pa je ob tem veliko doreči: pripravljenost za tovrstno izvajanje, nabor del in širjenje seznama z naborom del, zagotovitev sredstev za zaposlitev delavca v polnem pomenu besede (strokovnega delavca) kot tudi plačilo vključenim, zagotovitev mentorja, statusi ipd.
Gre za zaščitene, podporne zaposlitve in ne za klasične zaposlitve po znanem sistemu.
15) Nejc – ciljna skupina: rad bi vrtnaril, biopridelki.
16) Blaž – ciljna skupina: rad bi pomagal ljudem, ki potrebujejo fizično pomoč.
17) Gregor – ciljna skupina: rad bi delal.
Ugotovitev stanja in zaključki:
• Potrebno bo nadaljnje razmišljanje v konkretnih, manjših delovnih skupinicah in povsem individualno zastaviti cilj posameznika.
• ICRA (Idrijsko Cerkljanska razvojna družba): je pripravljena razmišljanja
usmeriti v nove projekte s ciljem vključitve obravnavane ciljne skupine v
konkretne dejavnosti.
• Za zaposlitev bo potrebna nova sistemizacija, potrebne bodo finance. Razmišljanje o plačilu koordinatorja iz projekta, mentorjih.
• V nabor del (oblikovanje seznama, potreb) je že v tem trenutku pripravljena prispevati:
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• Gimnazija Jurija Vege Idrija: 20 do 30 ur v vsakem novem šolskem letu (potreba po delu v knjižnici, na vrtu …).
• Mestna knjižnica in čitalnica Idrija: različna dela v knjižnici, popravila.
• ZRSZ, Urad za delo Idrija: je pripravljen organizirati enomesečna uvajanja v
delo in zaposlitev, neobvezujoča za delodajalca.
• Pretehtati je potrebno možnosti vključitve v dela preko t.i. javnih del.
SKLEPI:
1. CIRIUS Kamnik naredi profil za vsakega posameznika in ga pošlje v županov urad do 10/01-2015.
2. Župan bo z zdravnico ga. Majdo Troha oblikoval posebno akcijsko skupino,
ki bo na osnovi profilov razmišljala o konkretnih možnostih (kdo bi se lahko vključil, kje …), tudi o finančnih sredstvih.
3. V drugi polovici februarja 2015 se na predlog župana ponovno srečamo v
taki sestavi in preučimo nadaljnje korake.

Priloga vabilu je bil podrobni seznam vabljenih na drugo srečanje.
Poleg vabljene ciljne skupine in obeh predstavnic lokalne skupnosti
smo na srečanje vabili tiste, za katere smo menili, da bi lahko sodelovali in prispevali k razvoju novih oblik za aktivno vključevanje mladih
iz skupine ranljivih v lokalnem okolju.
Seznam vabljenih na drugo srečanje
1 Osnovna šola Idrija,
ga. Ivica Vončina		
2 Občina Idrija,
župan g. Bojan Sever		
3 Občina Cerkno,
župan g. Jurij Kavčič		
4 Mladinski center Idrija 		
5 Urad za delo Idrija		
6 CSD Idrija, ga. Irena Ogrič
7 DOM UPOKOJENCEV IDRIJA,
g. Samo Berčič			

8 Socialno varstveni zavod VITADOM PE Dom za starejše občane
Bor
9 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, ga. MilankaTrušnovec
10 Bevkova knjižnica Cerkno,
ga. Brigita Smolnikar		
11 Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija, g. Primož Zaletelj
12 Medobčinsko društvo invalidov
Idrija – Cerkno

13 ASCOM d. o. o.
(invalidsko podjetje)		
14 Lions klub Idrija, g. Stojan Petrič
15 Rotary club Idrija, g. Iztok Selak
16 Vrtec Idrija, ga. Nadja Brence
17 GLASBENA ŠOLA IDRIJA,
g. Emil Semec 			
18 Gimnazija Jurija Vege Idrija,
g. Borut Hvalec		
19 Čipkarska šola Idrija		
20 Idrijsko-Cerkljanska razvojna
agencija d.o.o. Idrija		
21 Center za idrijsko dediščino Idrija
22 TIC Idrija 			
23 Mestni muzej Idrija,
Muzej za Idrijsko in Cerkljansko,
ga. Ivana Leskovec		
24 Cerkljanski mladinski
alternativni klub C.M.A.K.
25 Društvo Foto skupina Idrija
26 Dramatično društvo Idrija
27 Društvo upokojencev Idrija
28 Medgeneracijsko društvo Korak
29 Turistično društvo Idrija
30 CB Radio klub »Merkur« Idrija
31 Društvo Bratovščina odraslih
katoliških skavtinj in skavtov
Cerkno
32 Društvo diabetikov Idrija
33 Društvo klekljaric
Črni Vrh-Godovič		
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34 Društvo klekljaric idrijske čipke
35 Društvo kmečkih žena
in deklet Vojsko		
36 Društvo podeželskih žena
Idrija - Cerkno			
37 Društvo prijateljev mladine
Cerkno			
38 Društvo prijateljev mladine
Črni Vrh			
39 Društvo prijateljev mladine
Idrija
40 Društvo prijateljev mladine
Spodnja Idrija			
41 Društvo za mladinski razvoj
Idrija 2020			
42 Društvo za trajnostni razvoj
Zadloga, TRMA
43 Klub podjetnikov Cerkno
44 Klub podjetnikov Idrija		
45 Klub zdravljenih alkoholikov
Idrija			
46 Pedagoško društvo Idrija
47 Radio klub Cerkno		
48 Radio klub Vrsnik		
49 Zveza prijateljev mladine Idrija
50 Foto klub Cerkno,
ga. Anica Kofol		
51 Psihiatrična bolnišnica Idrija,
g. Bogdan Tušar

Vmesno dogajanje po prvem srečanju in refleksija
Pred drugim srečanjem smo prejeli opravičila nekaterih vabljenih, kar
je vsekakor znak zainteresiranosti in sodelovanja vabljenih predstavnikov za obravnavano tematiko v lokalni skupnosti.
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Opravičila udeležbe vabljenih pred drugim srečanjem
Zadeva: ODZIV NA VABILO NA SREČANJE V IDRIJI
Datum: 15.01.2015 22:13
Pošiljatelj: Anica Kofol <anica.kofol@gmail.com>
Prejemnik: irena.praznik@cirius-kamnik.si, dusan.rutar@cirius-kam
nik.si
Spoštovana ga. Praznik in g. Rutar,
Pišem vam kot predstavnica Foto kluba Cerkno.
Po spletu nesrečnih okoliščin sem šele danes prejela pismo, v katerem ste nas vabili na srečanje » Nove možnosti za aktivno vključevanje
mladih iz skupine ranljivih v lokalnem okolju«.
Ker se zavedamo problematike potrebe vključevanja ranljivih skupin
v domače okolje in osebno tudi spremljam vaš program na področju
fototerapije, mi je resnično žal, da se srečanja nismo udeležili.
Rada bi vam sporočila, da v kolikor v prihodnosti načrtujete še kakšno srečanje, oz. nas vidite kot akterje, ki bi lahko kakorkoli pomagali
mladim v naši regiji, bi se z veseljem odzvali.
Opravičujem se za pozen odziv in vas lepo pozdravljam,
Anica Kofol, Foto klub Cerkno
***
From: Ivana Leskovec [mailto:ivana.leskovec@muzej-idrija-cerkno.si]
Sent: Thursday, December 18, 2014 1:35 PM
To: cirius-kamnik@guest.arnes.si
Cc: Maja Majnik
Subject: Opravičilo
Spoštovani sodelavci CIRIUSa,
prejela sem vaše vabilo na srečanje z naslovom »Nove možnosti za
aktivno vključevanje mladih iz skupine ranljivih v lokalnem okolju,
ki bo v Idriji, v ponedeljek 22. decembra. Žal se vašega srečanja
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zaradi odsotnosti ne morem udeležiti, za kar se vam želim opravičiti.
Prepričana sem, da bo še kakšna priložnost za sodelovanje. Želim
vam uspešno delo, v novem letu 2015 pa vam in vašim varovancem
vse dobro.
Ivana Leskovec
***
TIC Idirja – telefonsko opravičilo, ker ne morejo priti (sporočili v
tajništvu CIRIUS Kamnik).
***
CSD Idrija – telefonski klic direktorice, ki je na dan vabila zadržana z
drugimi dejavnostmi v okviru prednovoletnega časa; ker ne more priti,
bo zagotovila udeležbo s predstavnikom. Pove, da so zainteresirani tudi
za nove zakonske programe (zaposlitveni center, programi socialne
vključenosti itd.). Izrazi resnični interes za nadaljnje sodelovanje.
***
Čipkarska šola Idrija – vodja Metka Fortuna
Interes, ponudijo lahko izobraževanja in usposabljanja (za denar),
imajo izkušnje v 10 projektih (preko VŽU, mednarodni projekti, preko
ESS). Interes za nadaljnje sodelovanje in prejem zapisnika.
***
Dramatično društvo Idrija – prispelo vabilo nazaj.
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Drugo srečanje je bilo zelo pomembno, saj je župan z javno izraženo podporo pomembno vplival na prisotne. Vendarle pa je bil v svoji
želji po razumevanju in dejanski pomoči morda le malo prezahteven.
Ciljna skupina, zlasti pa ne vsi, namreč ne sodi med zaposljive invalide. Zato ni moč pričakovati zaposlitve v celoti in za vse. Razmišljanja
v osnovi kličejo po oblikovanju koncepta za ustanovitev ali socialnega
podjetja ali pa zaposlitvenega centa.
Potrebno bo novo srečanje ciljne skupine, pred že dogovorjenim novim srečanjem v širši sestavi. Pridobiti si bo potrebno informacije o
dejanskih možnostih in pogojih za ustanovitev socialnega podjetja.
Individualni načrti za posameznika morajo biti smiselni, konkretni in
morajo imeti uporabno vrednost za posameznika (npr. Nejc bi dokončal pričeto izobraževanje in si z vozniškim izpitom pridobil več pogojev za neodvisno življenje, s tem pa tudi izboljšal možnosti za vključitev, morda zaposlitev).
Interes za tematiko, odgovornost je čutiti tudi zaradi predhodnih
opravičil nekaterih, ki so se nadaljevala tudi še po organiziranem srečanju (nekateri so vabila prejeli šele po srečanju). Veseli smo tega! Lahko bi se izšlo popolnoma drugače in razumeli bi tudi slednje – torej,
da bi nas zavrnili, ne sprejeli v lokalnem okolju. Ponovno smo potrdili, tudi z drugim srečanjem, da je Idrija prava izbira, bila domišljena in
zelo smiselna. Vsako novo srečanje, od prvega dalje, pomeni nove
izzive za naše delo in z veseljem načrtujemo srečanja in sledimo ciljem projekta PDUO.

TRETJE SREČANJE V IDRIJI (najeti prostor v OŠ Idrija)
Namen in cilji: Srečanje z bivšimi dijakinjami in dijaki (odraslimi osebami s
posebnimi potrebami – uporabniki) iz idrijsko-cerkljanske regije ter njihovimi
starši kot tudi s starši dijakov in dijakinj iz navedenega okolja, ki so še v procesu usposabljanja v našem centru – ožja ciljna skupina in nadaljevanje dela.
Tretje srečanje z namenom nadaljevanja dela, v ožji ciljni skupini.
Namen in cilj srečanja sta nadaljnje razvijanje idej predhodnih srečanj
ter priprava individualnih načrtov (znanja, sposobnosti, zmožnosti,
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veščine, želje …) za posameznike, skladno z razmišljanji predhodnega
srečanja. Razmišljanje je enotno: vključitev posameznika, skladno s
sposobnostmi in zmožnostmi, v dejavno življenje in delo v idrijsko-cerkljanski regiji. Na zadnjem srečanju je bilo očitno, da tak način
razmišljanja podpirajo tudi veljaki iz lokalne skupnosti in da so po svojih najboljših močeh nekateri pripravljeni tudi prav zavzeto sodelovati.
Vabljeni: ciljna skupina: ((bivši) dijaki in dijakinje – uporabniki) in njihovi starši.

Vabilo 3
Zadeva:

VABILO NA TRETJE SREČANJE

Spoštovani naši bivši dijaki, spoštovani starši!
Po tehtnem razmisleku glede na naše skupno, drugo srečanje smo se
odločili, da bi bilo modro naša srečanja nadaljevati (ne glede na nedavni dogovor z g. županom), zato vas vabimo na novo srečanje, ki bo v
sredo, 7. januarja 2015 ob 16. uri, predvidoma v prostorih Osnovne šole Idrija.
Skupaj bi nadaljevali pričete teme in razmišljanja, oblikovali bi načrte za posameznika ter dalje kovali pot k želenemu cilju. Menimo, da
je naše razmišljanje enotno: vključitev posameznika, skladno s sposobnostmi in zmožnostmi, v dejavno življenje in delo v idrijsko-cerkljanski regiji. Na zadnjem srečanju je bilo očitno, da tak način razmišljanja
podpirajo tudi veljaki iz lokalne skupnosti in da so po svojih najboljših
močeh nekateri pripravljeni tudi prav zavzeto sodelovati. Naša naloga
torej je, da skupaj razmišljamo o tem ter preučimo tudi nadaljnje možnosti za morebitno realno izpeljavo konkretnih korakov ... že v bližnji,
upamo, prihodnosti.
Upava na vaš odziv in vas prosiva za potrditev termina za srečanje (na
e-naslov).
Vsem želiva prijetne praznike ter vse dobro v prihajajočem letu!
dr. Dušan Rutar in Irena Praznik, CIRIUS Kamnik
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Zapisnik 3
Vabljeni in udeležba: Udeležba je bila nekoliko manjša, predhodno smo prejeli opravičila nekaterih. Ker pa so pomembni posamezniki potrdili udeležbo,
smo srečanje izpeljali in izteklo se je zelo konstruktivno. Srečanja se je udeležila tudi nova pomembna posameznica za projekt oz. razvoj ideje o novih programih vključenosti v lokalni skupnosti – ga. Mirjam Martini Gnezda.
Potek srečanja: Srečanje je bilo vmesno, med zadnjim z lokalnimi veljaki ter
dogovorjenim v februarju. Dr. Rutar, ki vodi srečanje, pove o namenu našega vmesnega srečanja ter opozori, da ne smemo imeti prevelikih pričakovanj,
saj je razviti nekaj novega težko, je proces, in je predvsem zelo počasen proces.
Mlakarjeva se strinja, da je naše srečevanje motiv za entuziazem iz vidika starša, izvajalcev in otrok.
Srečanju se je pridružila tudi gospa, ki ima na razpolago prostore za odvijanje
dejavnosti v prihodnosti. Gospa je pripravljena tudi sama sodelovati, v začetku kot prostovoljka in kasneje se s populacijo, do katere je empatična, ima
socialni čut, tudi profesionalno ukvarjati. Gospa Mirjam je povedala nekoliko več o sebi, svojih izkušnjah in pripravljenosti za delo z ranljivo populacijo v
prihodnosti. Po izobrazbi je organizatorka socialnih mrež, zato vidi svojo vrednost v takem projektu, podjetju, ali centru. Za tovrstno delo je zelo motivirana; je dober operativec, potrebuje pa okvir, pravi zase.
Pogovarjali smo se o resničnih zmožnostih otrok, izbranih v ciljno populacijo.
Pri načrtovanju konkretnih vključevanj je potrebno izhajati prav iz te osnove.
O vsakem posamezniku smo razmišljali skupaj in nizali nabor možnih del. Prišli smo do rezultata, da bi marsikaj počeli, ne pa tudi delali. Zato sklenemo, je
pomembno razvijati programe v smeri zaščitnih oz. zaščitenih zaposlitev. Nadalje razmišljamo o načinih dela:
• potreben je mentor, organizator, ki bo držal vse niti v rokah in poskrbel
za odvijanje dejavnosti;
• potreben je prostor, kjer poteka srečevanje ciljne skupine in kjer so
zbrane potrebe po delu, pomoči, storitvah;
• potreben je tudi telefon – klic na brezplačno številko, kamor lahko kličejo občani, ljudje, ki potrebujejo pomoč, usluge;
• potrebno je sodelovanje z lokalnimi organizacijami, društvi – širjenje
socialne mreže, s pomočjo katere ali pa za katero se lahko zagotovi organizacija uslug, storitev občanom.
Razmišljanja dobijo tudi naslov: organizirali bi agencijo za zbiranje potreb in
izvedbo storitev.
Prostor in mentor sta že na razpolago, zagotovi novo pridružena gospa.
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SKLEPI:
• Do naslednjega srečanja (predvidoma v februarju 2015) si pridobiti več podatkov in informacij o ustanovitvi in delovanju socialnih podjetij.
• Pridobiti si več informacij o delovanju zaposlitvenega centra ter programov
socialne vključenosti za lažjo primerjavo s socialnim podjetjem.
• Agencija za zbiranje potreb in izvedbo storitev – ideja za razvoj programa
oz. dejavnosti za ranljivo populacijo v idrijsko-cerkljanski regiji.
• Vsi sodelujoči smo v spletni povezanosti, si izmenjujemo gradiva, informacije, mnenja.
• CIRIUS Kamnik na naslednjem skupnem srečanju z županom ponudi lokalni skupnosti možnost predstavitve ustanovitve in delovanja zaposlitvenega centra.

Vmesno dogajanje po tretjem srečanju in refleksija
Po tretjem srečanju smo pričakovali županov klic, da organiziramo
naše naslednje skupno srečanje, dogovorjeno za februar. Prejeli smo
elektronsko sporočilo iz Občine Idrija, ge. Maje Majnik (ki je bila na
drugem srečanju opravičeno odsotna).

Elektronsko sporočilo
Zadeva: Sestanek v Idriji
Datum: 14.01.2015 13:42
Spoštovani!
Občina Idrija želi spodbuditi aktivnosti za pripravo projektnega
predloga, s katerim bi se kandidiralo na primeren razpis za pridobitev
evropskih sredstev iz socialnega sklada, vsebina projekta pa bi seveda
bila pridobitev delovnih mest za težko zaposljive osebe (predvsem financiranje delovnih mest in mentorjev). Izhajamo tudi iz vaših pobud, danih na obeh sestankih v Idriji.
Prosili bi za zapisnik sestanka in informacijo, ali boste v okviru vašega projekta pripravili poklicne profile za naše občane, ki so ali so
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bili vaši učenci. Seznama verjetno zaradi varstva osebnih podatkov ne
moremo dobiti?
Prosim za čim prejšnji odgovor, ker bi v kratkem želeli sklicati sestanek potencialnih delodajalcev in pridobiti strokovno pomoč za pripravo projektnega predloga.
Najlepša hvala za sodelovanje in lep pozdrav, Občina Idrija
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prejeto elektronsko sporočilo. Čakali smo odgovor; odgovora ni bilo,
načrtovanih korakov v projektu pa tudi nismo izpeljali. Februar, za
katerega je bilo na drugem srečanju dogovorjeno novo skupno srečanje v širši sestavi z županom, je bil že za nami.
Razmišljanja ge. Mlakar:
***

***
14.01.2015 11:06

Zadeva: Re: Sestanek v Idriji
Datum: 16.01.2015 14:49

Pozdravljeni,

Spoštovani!
V zvezi z vašim e-sporočilom vam odgovarjamo, da smo veseli vašega razmišljanja o kandidaturi na primeren razpis za pridobitev evropskih sredstev iz socialnega sklada. Zanima nas, kako ste razmišljali v
zvezi s prijavo na razpis: ali nas vidite kot strokovne partnerje ali zunanje svetovalce. Menimo namreč, da bi morala imeti kandidatura na
tovrstni razpis za nujno posledico oz. cilj dolgoročno rešitev v obliki
socialnega podjetja.
Poklicni profili so narejeni (za potrebe našega projekta), vendar, kot
ugotavljate že sami, vam jih zaradi varstva osebnih podatkov res ne
moremo posredovati.
Zapis drugega srečanja vam prilagamo.
Lepo vas pozdravljamo,
CIRIUS Kamnik
***
Občina je vzela interes resno, s tem je CIRIUS Kamnik svoj cilj
na terenu že dosegel. Vendarle pa se nam je pojavilo vprašanje glede naše strokovne vloge v nadaljevanju; želeli smo situacijo razjasniti. Naša strokovna vloga – morda kot zunanji strokovni svetovalci v
novem projektu?! Zato smo v tem smislu odgovorili Občini Idrija na

Razmišljala sem na temo »socialnega oskrbovalca«. Tudi zaradi
pobude dr. Trohove na sestanku pri županu. To področje je res
smiselno raziskati in poiskati čim več možnosti, kaj vse bi lahko
Ciriusovi kadri počeli v domovih upokojencev, na privat domovih,
v raznih medgeneracijskih centrih … – vse odvisno od njihovih
sposobnosti in interesov. Nekdo bere, nekdo pripravlja mize,
nosi čaj, …. nekdo izvaja delavnice vitražev, ki se jih je prej naučil
izdelovati v Ciriusu … Dom upokojencev je tudi okolje, kjer bo
določen delež te populacije tudi bival – ne samo na stara leta. In
prehod v tako okolje je – če ga pozna, sigurno manj stresen.
Za Cirius bi tak projekt pomenil tudi direktno povezavo s
programi usposabljanja …
Z Lučko sva bili v petek v knjižnici, pa sem jo vprašala, če si
lahko predstavljala, kako bi bilo tukaj delati. Njen takojšnji odziv
je bil: ne, se mi ne zdi več. Seveda me je najprej stisnilo. Ampak jo
razumem, zakaj je tako reagirala. Iz varnega okolja VDC-ja nekam
delat, za kar ne veš, če boš obvladal … Zato bo vsako uvajanje
(mentorstvo) – način in čas, ključnega pomena za uspeh za
vključitev posameznika v novo okolje.
Upam, da se na vaši strani projekt uspešno razvija naprej.
Lep dan želim, Sonja
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ČETRTO SREČANJE V IDRIJI (sejna soba Občine Idrija)

09.03.2015
Pozdravljeni,
Razmišljam…
Baje, da imate v Ciriusu prenovljen program PRP - Maša gre
na informativni dan, tudi Nini sem rekla, naj gre pogledat. Sicer
ne vem točno, kaj vse naj bi ta program zajemal, predstavljam
si pa, da je bolj usmerjen v stilu »Šola za življenje«… Ali bi bilo
mogoče morda program izvajati tudi na »dislocirani lokaciji« ali se npr. sploh lahko bivši dijaki do 26. leta ponovno vključijo v
neko tako usposabljanje? Morda bi lahko v ta program vključili
razne vsebine kot- »pomoč starejšim«, »branje na glas«…,
»družabništvo«…
Lp, Sonja
***
V mesecu marcu se je zgodila tudi okrogla miza na temo otrok s posebnimi potrebami, v organizaciji Osnovne šole Idrija (ga. Nikolaja Munih), ki se je povezala z nami, da bi pridobila več informacij o naših srečevanjih in delu v Idriji ter prosila za naše aktivno sodelovanje v
njihovem dogodku. Sodelovanje je bilo že dogovorjeno (dr. Dušan Rutar), vendar pa se zaradi nepredvidene spremembe termina organizatorja ni realiziralo. Okrogle mize se je udeležila vabljena ga. Sonja Mlakar (mati dveh deklet s posebnimi potrebami), s katero imamo ves čas
izvajanja projekta v Idriji redne stike, pogovore in si izmenjujemo refleksije o dogajanju.
V mesecu aprilu smo se povezali z zdravnico ga. Majdo Troha, da
bi se dogovorili za srečanje v ožji sestavi: z njo in županom. Ga. Troha je posredovala pri županu in dogovorili smo se za četrto srečanje v
ožji sestavi.

Namen in cilji: Izpeljava srečanja v ožji sestavi z namenom evalviranja
trenutnega stanja in glede na ugotovljena dejstva preverjanje interesa oz.
možnosti za nadaljnje sodelovanja s skupnim ciljem – vključitev ciljne skupine v dejavnosti v lokalnem okolju.
Četrto srečanje z namenom evalviranja dela glede na dogovore decembrskega širšega srečanja (22/12-2014). Ugotovitev stanja in preverjanje obstoja skupnega interesa za nadaljnje delo na področju potreb za ciljno skupino v lokalnem okolju. Odgovor na vprašanji: ali glede na posamezna raziskovanja, razjasnitve, ovire, dejstva … sploh še
obstaja interes po skupnem nadaljevanju dela na terenu; in ali je poziv
k skupnemu interesu za iskanje, oblikovanje poti do novih možnosti
za aktivnejše vključevanje mladih oseb iz ciljne skupine kot tudi drugih iz skupine ranljivih v življenje in delo v tem lokalnem okolju sploh
uspel – vsaj v smislu preprostega razumevanja dejanske potrebe ciljne
skupine in sprejemanja različnosti v lokalnem okolju.
Vabljeni: ožja skupina: župan g. Bojan Sever, zdravnica ga. Majda Troha,
dr. med., spec. (ZD Idrija, šolski dispanzer), Maja Majnik (Občina Idrija,
oddelek za družbene dejavnosti) in CIRIUS Kamnik.

Vabilo 4
VABILO NA ČETRTO SREČANJE: Izpeljava srečanja v ožji sestavi, na
pobudo CIRIUS Kamnik, z namenom evalviranja trenutnega stanja in
glede na ugotovljena dejstva preverjanje obstoja interesa oz. možnosti
za nadaljnje sodelovanje s skupnim ciljem – vključitev ciljne skupine
v dejavnosti v lokalnem okolju. (e-dogovarjanja, telefonska uskladitev
in potrditev datuma: pri dogovoru termina z županom je posredovala
zdravnica).
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Zapisnik 4

Vmesno dogajanje po četrtem srečanju in refleksija

Vabljeni in udeležba: Srečanje je potekalo v dogovorjeni ožji sestavi; prisotni vsi.

Po srečanju je bila nadaljnja pot jasnejša, predvsem pa je bilo pomembno, da ima skupni cilj in vizijo. Župan si vsekakor zelo prizadeva za premik in razvoj v smeri vključevanja mladih iz skupine ranljivih v lokalni skupnosti ter išče možne načine, da bi spodbudil nov projekt na tem področju. CIRIUS Kamnik pa je k temu zagotovo pripomogel. Ker je minilo že kar nekaj časa od zadnjega skupnega srečanja s ciljno skupino v mesecu januarju, sedaj nekateri že vprašujejo po dogajanju (telefonsko, osebno, e-pošta). Tudi gospa, ki bi bila pripravljena delati s ciljno populacijo skladno z razmišljanji na januarskem srečanju,
je v tem obdobju posredovala po elektronski pošti nemalo informacij o
socialnem podjetništvu ter telefonsko povpraševala o razvoju dogodkov. Podrobneje pa smo o dogajanju reflektirali z ga. Mlakarjevo, kajti ti neformalni pogovori so ves čas bili nepogrešljivi del mozaika in so
CIRIUS-u pomenili dejanski uvid v realno stanje ter napredek v projektu na terenu.

Potek srečanja: Srečanje je bilo organizirano na pobudo CIRIUS Kamnik zaradi
razjasnitve situacije, vlog, saj se je zdelo, da smo se znašli na različnih poteh.
Zdravnica, ga. Majda Troha je bila v predhodnih dogovorih glede tega srečanja
povezovalni člen med vsemi. Je velika zagovornica otrok s posebnimi potrebami, zato ji je zelo mar napredka na tem področju za dolgoročno kvaliteto
življenja navedene populacije. Na srečanju se pomenimo o dejanskih možnostih za ciljno populacijo in o razumevanju pomena vključitve zanje. CIRIUS Kamnik pojasni, da izbrana ciljna populacija ni zaposljiva v npr. invalidskih
podjetjih, temveč gre za ranljivo populacijo, ki potrebuje nove pogoje. Te pogoje
pa je potrebno šele ustvariti. In prav temu bi moral biti namenjen nov projekt, za katerega se že zdi, da bi lahko nastal. Skozi projekt bi lahko ustvarili
model, kako delati s ciljno populacijo v lokalni skupnosti (po posameznih
korakih, izhajajoč iz temeljnih konceptov, usposabljanja in izobraževanja tako
kadra oz. delovne ekipe kot tudi uporabnikov in njihovih staršev, svojcev). CIRIUS Kamnik spregovori o zaposlitvenem centru kot o realnejši možnosti za
vključitev ciljne populacije. Župan je pozitivno naravnan do navedene možnosti. Uvidi, da je potrebno logiko obrniti: ne kako zagotoviti (preko vključitve v
neko invalidsko podjetje) ranljivim posameznikom dolgoročni status invalida s
pripadajočimi pravicami in zagotovljeno socialno varnostjo, temveč kako s statusom invalida biti kvalitetno vključen v družbeno življenje in delo. Vprašanje pa je, KAKO vključevati ranljive skupine v tamkajšnje življenje.
SKLEPI:
• Skupni interes definiran – smer v prihodnosti Idrije je: ustanovitev
zaposlitvenega centra – vključitev ciljne populacije.
• Prijava projekta v bližnji prihodnosti (iz socialne vsebine), ki vodi v smeri
zastavljenega cilja (tovrstni projekt iz izobraževalne vsebine ne bo mogoče
prijaviti).
• Konec maja oz. začetek junija 2015: sestanek v širši sestavi (vabljeni
izbrani predstavniki LS glede na preteklo udeležbo in izkazan interes).
Namen sestanka: seznanitev z nadaljnjim delom in možnimi smernicami
ter priprava dokumentacije za kandidiranje na razpisu.
• CIRIUS Kamnik pripravi kratek pisni nagovor za vabljene in vabila (na
naslednje srečanje), po predhodnem dogovoru z občino.
• Naslednjemu srečanju se pridružita tudi predstavnika zaposlitvenega
centra – pripelje ju CIRIUS Kamnik.

PETO SREČANJE V IDRIJI
(županov kabinet na Občini Idrija)
Namen in cilji: Izpeljava srečanja v ožji sestavi na pobudo župana – srečanje pred predhodno načrtovanim širšim srečanjem (zaključnim za projekt
PDUO), dogovorjenim 13/04-2015.
Peto srečanje na pobudo župana je bilo namenjeno pretresanju idej
o skupnem projektu za ciljno populacijo. Na pobudo župana se je srečanju pridružil tudi zainteresirani zaposlovalec, s čimer je bil CIRIUS
seznanjen šele na kraju srečanja.
Vabljeni: ožja skupina: župan g. Bojan Sever, Maja Majnik (Občina Idrija, oddelek za družbene dejavnosti), g. Ivan Grahelj – direktor podjetja EVT
sistemi d.o.o. Idrija in CIRIUS Kamnik.
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Vabilo 5
VABILO NA PETO SREČANJE: Izpeljava srečanja v ožji sestavi,
na pobudo župana (e-dogovor), z namenom pretresanja idej o
skupnem projektu za ciljno populacijo; srečanje pred predhodno
načrtovanim širšim srečanjem, dogovorjenim že 13/04-2015.

Elektronsko sporočilo oz. vabilo
-------- Izvorno sporočilo -------Zadeva: Projektna ideja-Občina Idrija
Datum: 07.05.2015 10:05
Pošiljatelj: maja.majnik@idrija.si
Prejemnik: irena.praznik@cirius-kamnik.si
Kp: bojan.sever@idrija.si
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Ugotovimo, da bi bilo smotrno skupno sodelovanje v projektu, katerega
cilj bi bil ustanovitev zaposlitvenega centra (in ne socialnega podjetja). Projekt bi bil namenjen usposabljanju ljudi, ki bi delali v bodočem zaposlitvenem centru, individualiziranim tranzicijskim načrtom za ciljno populacijo, … pripravi na dejansko ustanovitev zaposlitvenega centra ali podobnega novega programa takoj po zaključku projekta. S tem bi bil vsem vključenim omogočen tudi prehod.
Gospod Grahelj pove več o pogojih za delo (sposobnost procesa učenja skozi
posamezne delovne faze, ročno in sedeče delo, dober vid), o možnih delovnih
nalogah (proizvodno delo), gre za intelektualno nezahtevno delo. Govorimo o
dveh vrstah populacije: o tistih, ki so kandidati za t.i. programe socialne vključenosti (ocenjeni do 30 % zmožnosti za delo) in drugih z višjimi zmožnostmi za
delo (od 30 do 70 %). Delodajalec vidi vključenost uporabnikov brez delitve:
uporabniki iz ciljne skupine bi bili vključeni z drugimi, med enakimi, enakovredno, z možnostjo napredovanja na delovnem mestu. Potrebovali pa bodo
mentorje, tudi prilagoditve pri organizaciji, logistiki (prevozu), ugotovimo
skupaj. Vse te posebne okoliščine in stroški za njihovo zagotovitev ne smejo
biti breme podjetja – to (finančni vir) bi bila naloga projekta.

Pozdravljeni,

Protokol je sledeč:

Sporočam vam, da se župan Občine Idrija intenzivno ukvarja z
iskanjem možnosti za pripravo projekta za zaposlitveni center,
namenjen ranljivim skupinam na trgu dela. V Idriji se nakazujejo
možnosti za ustanovitev podjetja za reciklažo, zato predlaga, da
se čimprej sestanemo pri njem. Za uskladitev termina sestanka se
prosim dogovarjajte z županovo tajnico, tel. 05 3734 500.

• Cilj – vključevanje in dolgoročna vključenost ranljive skupine.
• Nosilci interesa so definirali rdečo nit oz. cilj.
• Sodelujoče podjetje mora imeti pokrite stroške za zagotovitev posebnih
okoliščin oz. pogojev.
• Potrebno bo spisati vsebino projekta, projekt bo pilotni; ustvarili bi lahko model.
• Sestaviti je potrebno delovno skupino, ki jo bo župan administrativno
vezal v konzorcij (podpis konzorcijske pogodbe). Župan meni, da je potrebno, da v projektu sodeluje tudi zdravnik medicine dela, ki je pomemben
za izdajo zdravniških spričeval uporabnikom.

Lep pozdrav, Maja Majnik, Svetovalka za družbene dejavnosti

Zapisnik 5
Vabljeni in udeležba: Srečanje je potekalo v dogovorjeni ožji sestavi; prisotni vsi.
Potek srečanja: Župan je pozval na nujni sestanek (pred že dogovorjenim) z
namenom pretresanja idej o skupnem projektu za ciljno populacijo. Sestanku
se je pridružil g. Ivan Grahelj, direktor podjetja EVT sistemi d.o.o. Idrija, z
resnim interesom za sodelovanje in z že predhodnim lastnim razmišljanjem o
ustanovitvi socialnega podjetja, saj zaposluje veliko težje zaposljivih ljudi. Povedal več o tem in o podjetju.

SKLEPI:
Nadaljnje naloge in dileme:
• CIRIUS bi bil nosilec projekta, ki bo socialne vsebine. Ali je to možno, ali je
CIRIUS zainteresiran; razjasniti to dilemo v centru.
• CIRIUS v 14-ih dneh sporoči svojo odločitev glede možnosti sodelovanja
v novem skupnem projektu s socialno vsebino v županov kabinet; župan upa na potrditev.
• Konec junija 2015, kot dogovorjeno že na predhodnem srečanju, obvezno srečanje v Idriji z vabljenimi (ciljno izbrani predstavniki lokalne
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skupnosti: podjetje EVT sistemi, občina, ZRSZ, Dom starejših občanov …),
opredelitev vlog v projektu in priprava vsebine projekta za kandidiranje
na razpisu Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZ), ki bo jeseni 2015 (vmes pa so poletne počitnice).
• V projektu bi razvijali tudi nov element v vsakdanu zaposlitvenih centrov: t.i. odmik od običajnega rituala – oz. psihofizično sproščanje uporabnikov (z različnimi dejavnostmi).
• Zaposlovalec (podjetje EVT sistemi) ocenjuje, da bi lahko vključil 10 do 12
ljudi.

Tranzicijski načrt – Idrija
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pri vključenosti mladih iz skupine ranljivih v konkretnem delovnem okolju v lokalni skupnosti.
CIRIUS Kamnik (dr. Dušan Rutar) bo predstavil predlog projekta, s
katerim bi v lokalni skupnosti Idrija jeseni 2015 lahko kandidirali za
evropska sredstva in katerega končni cilj bi bil priprava lokalne skupnosti na dejansko ustanovitev oblik in programov zaposlitvenega
centra ter programov socialne vključenosti. Na srečanju bo potreben
dogovor za akcijski plan – novi projekt.

Vloga CIRIUS-a v navedenem projektu:
• Prijavitelj oz. nosilec projekta, vodja, strokovni vodja.
• Izobraževanje in usposabljanje kadra za delo z ranljivo populacijo.
• Izobraževanje in usposabljanje ranljive populacije (tudi z dejavnostmi projekta PDUO – npr. tečaj fotografije in fototerapije; in druge dejavnosti).
• Povezovalec lokalnih partnerjev – v čemer vidi velik smisel in potrebo župan ter upa na pozitivne reference vsem vključenim v res edinstvenem projektu te vrste.

ŠESTO, ZAKLJUČNO SREČANJE V IDRIJI
(sejna soba Občine Idrija)
Namen in cilji: Izpeljava evalvacijskega srečanja v širši sestavi – zaključno srečanje projekta PDUO na terenu v Idriji.
Šesto, zaključno srečanje ima evalvacijski pomen sedemmesečnega
udejstvovanja PDUO CIRIUS Kamnik na terenu v Idriji in zaključek le-tega. Srečanje ima dve točki vsebine: zaključek projekta PDUO CIRIUS Kamnik v Idriji s sklepnim povzetkom in možnim predlogom za nadaljnje delo ter predstavitev predloga za nov projekt in dogovor glede
prijave ter nadaljnjega dela – kar je že interes župana v lokalni skupnosti Idrija.
Na zadnjem srečanju pri županu v mesecu maju 2015 so bila zamišljena osnovna izhodišča za skupno nadaljnje delo in prijavo novega
projekta. Cilj novega projekta bi bil program prehoda in podpore

Vabilo 6 (priloga: Seznam vabljenih)
Zadeva:

VABILO NA ZAKLJUČNO SREČANJE

		Nove možnosti za aktivno vključevanje mladih
		
iz skupine ranljivih v lokalnem okolju
Spoštovani!
Hitro je minilo sedem mesecev, odkar se v okviru projekta iz ESS CIRIUS Kamnik srečuje z Vami, v Idriji. Ker se naš projekt PDUO – Program
dodatnega usposabljanja odraslih oseb s posebnimi potrebami zaključuje, bi
se želeli ponovno srečati z vsemi vami, ki ste bili kakorkoli vpeti v naša
skupna srečanja.
Zato vas, v dogovoru z županom g. Bojanom Severjem, vabimo na zaključno srečanje, ki bo četrtek, 2. julija 2015 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Idrija.
Srečanje bo potekalo s sledečo vsebino:
1) Zaključek projekta PDUO s sklepnim povzetkom in možnim predlogom za nadaljnje delo (CIRIUS Kamnik: direktor g. Goran Pavlič, g.
dr. Dušan Rutar, ga. Irena Praznik).
2) Predstavitev predloga za nov projekt in prijavo na razpisu jeseni
2015 (nagovor župana g. Bojana Severja, predstavitev predloga novega projekta: g. dr. Dušan Rutar, CIRIUS Kamnik).
Na zadnjem srečanju pri županu v mesecu maju 2015 so bila zamišljena
osnovna izhodišča za skupno nadaljnje delo in prijavo novega projekta.
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Cilj novega projekta bi bil program prehoda in podpore pri vključenosti
mladih iz skupine ranljivih v konkretnem delovnem okolju.
Zato vas še posebej vabimo na srečanje, na katerem bo dr. Dušan Rutar
predstavil konkretni projekt, s katerim bi v vaši lokalni skupnosti jeseni 2015 skupaj kandidirali za evropska sredstva in katerega končni cilj
je ustanovitev zaposlitvenega centra, v katerem bodo potekale vse tiste
sodobne dejavnosti, kot jih predvideva Strategija Evropa 2020. Ker je
jesen z rokom za prijavo novega projekta praktično pred vrati, bi se morali na srečanju dogovoriti za akcijski plan.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
odgovorna za pripravo
in aktivnosti:

direktor centra
CIRIUS Kamnik

dr. Dušan Rutar in
Irena Praznik

Goran Pavlič

Zapisnik 6
Vabljeni in udeležba: Prisotni po listi prisotnosti.
Potek srečanja: Srečanje je potekalo po predvidenem dnevnem redu
na vabilu. Projekt PDUO CIRIUS Kamnik v Idriji je uspešno zaključen,
prisotnim je izražena zahvala za sodelovanje in povabilo na zaključno
konferenco (predvidoma v mesecu septembru 2015).
Udeležence seznanimo, da je delo projekta podrobno opisano v tem pri
ročniku.
Idrija – lokalna skupnost se je intenzivno lotila sprememb in razvoja na
področju vključevanja hendikepiranih in drugih mladih iz skupine ranljivih
v tamkajšnje družbeno življenje in delo, kar potrjujejo že realizirane
aktivnosti v smeri priprave predloga za nov projekt (kandidiranje na
razpisu jeseni 2015).
SKLEPI oz. ZAKLJUČKI:
• Uspešen poskus in zaključek projekta PDUO CIRIUS Kamnik v lokalni
skupnosti Idrija.
• Idrija je učeča se skupnost oz. learning community.
• Prijava novega projekta – s socialno vsebino, kar je nadaljevanje
v PDUO CIRIUS Kamnik pričetega dela na področju vključevanja
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mladih iz skupine ranljivih v konkretni lokalni skupnosti Idrija oz. v
konkretnem delovnem okolju.
• Idrija je za razumevanje potreb hendikepiranih in mladih iz skupine
ranljivih potrebovala zunanjega kritičnega prijatelja.

Priloga vabilu je podrobni seznam vabljenih na šesto, zaključno srečanje. Poleg vabljene ciljne skupine in vseh drugih, ki so sodelovali v
času udejstvovanja CIRIUS Kamnik v Idriji, smo na srečanje vabili tiste,
za katere smo strokovno menili, da bi morali biti člani delovne skupine za pripravo novega projektnega predloga s socialno vsebino in njegovo nadaljnje izvajanje v lokalnem okolju (vseh skupaj 36 naslovnikov).

Seznam vabljenih na šesto, zaključno srečanje
1 Osnovna šola Idrija (3)
2 Občina Idrija (2)
3 Zavod RS za zaposlovanje, Urad
za delo Idrija (2)
4 Center za socialno delo Idrija
(2)
5 DOM UPOKOJENCEV IDRIJA
d.o.o.
6 Mestna knjižnica in čitalnica
Idrija (2)
7 Varstveno delovni center
Vrhnika-Idrija
8 Gimnazija Jurija Vege Idrija
9 Čipkarska šola Idrija
10 ICRA d.o.o. Idrija
11 Mladinski center Idrija 2020
- Društvo za mladinski razvoj
Idrija
12 Društvo podeželskih žena Idrija
- Cerkno

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Psihiatrična bolnišnica Idrija (2)
EVT sistemi d.o.o.
ga. Mirjam Martini Gnezda
Komunala Idrija, Komunala
d.o.o.
Nejc Mikuž
Damjan Mikuž in Andreja Habe
Gregor Bonča
Ivan in Jožica Bonča
Sonja in Ezio Mlakar
Lučka Mlakar
Dušan in Dora Hvala
Amir in Hidajeta Mujić
Senka in Muhamed Kalak
Ševal Kalak
Blaž Lipužič
ZD IDRIJA, Šolski dispanzer,
Majda Troha, dr.med.,spec.
ZD IDRIJA, Medicina dela, ga.
Urška Močnik, dr.med., spec.
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ZAKLJUČEK
Dobrega pol leta je trajala avantura projektnega dogajanja PDUO CIRIUS Kamnik v Idriji. In odziv lokalne skupnosti nanjo je bil pozitiven.
Zgodilo se je mnogo majhnih, a vendar zelo pomembnih stvari, premikov. Interes za skupno delo je bil potrjen tako v ciljni skupini in pri
starših kot tudi širše v lokalni skupnosti, pri posameznih lokalnih
akterjih, predvsem pa pri županu kot pomembnemu predstavniku
za tamkajšnji razvoj. CIRIUS Kamnik je bil sprejet, čeravno bi se lokalna skupnost, predvsem župan, lahko odločil povsem drugače. Veseli smo bili, da so nas v lokalni skupnosti kot popolne tujce sprejeli
in z nami konstruktivno sodelovali. Načrtovana akcijska shema pred
izvedbo na terenu je bila nekoliko drugačna od tega, kar se je dejansko zgodilo. Pomembna pa je bila fleksibilnost odzivanja CIRIUS Kamnik na dogajanje: »razviti nekaj novega je težko, je proces in je predvsem
zelo počasen proces« kot je na srečanjih večkrat dejal dr. Dušan Rutar.
Ob zaključku projektnega dela v Idriji je potrjena naša uvodna hipoteza: v tem okolju obstaja dejanska potreba po ustanovitvi novega programa za vključitev mladih iz skupine ranljivih. Tekom srečevanj smo
uspešno vplivali na osveščenost lokalne skupnosti o tematiki in ob zaključku enotno soglašali o potrebi po ustanovitvi zaposlitvenega centra v bližnji prihodnosti. Vendar lokalna skupnost še naprej potrebuje strokovno pomoč pri dosegi tega cilja, zato potrebuje čas za vzpostavitev potrebnih pogojev, ki ga lahko pridobi le z novim projektom –
projektom, ki bi vsem vpletenim omogočil prehod (ciljni skupini, izvajalcem). Lokalna skupnost bi se rada sama organizirala in ne prepustila prostora tujim v svojem kraju. Prav je, da Idrija dobi to možnost – z
novim projektom s socialno vsebino; morda pa je tudi prav, da jo CIRIUS po svojih sposobnostih še vnaprej podpira, če ne kot vodja projekta, pa vsaj kot sodelujoči zunanji svetovalec.

Prostor srečevanj
se je iz začetnega najetega v osnovni šoli (tukaj so bila neformalna srečanja) preselil v prostore Občine Idrija (formalna srečanja) in nazadnje
skrčil iz sejne sobe celo na županov kabinet. Tudi to nekaj pove o resnem
sodelovanju in dejanskem interesu za spremembe v lokalni skupnosti.
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CIRIUS Kamnik se pogleda v zrcalo
CIRIUS Kamnik je dobil na terenu zrcalo in nalogo, da intenzivneje
razmišlja o novih možnostih za izobraževanje in usposabljanje mladih
iz skupine ranljivih s ciljem njihove dejanske vključenosti po zaključku usposabljanja in izobraževanja (kot npr.: socialni oskrbovalec na
domu, negovalec, usposobitev za določena pomožna dela ter obvladovanje veščin za vseživljenjsko pomoč in ne izobraževanje za poklic, ki
ga v praksi potem ne morejo opravljati ipd.).

Uporabniki oz. ciljna skupina
Predstavniki ciljne skupine si želijo biti koristni in aktivni, potrebujejo krepitev samozavesti in samouveljavljanje. Potrebujejo individualni
program. Potrebujejo mentorstvo in vodenje. Za razumevanje svojih
potreb potrebujejo podporo lokalne skupnosti.

Starši
Starši se zavedajo realnih možnosti za vključitev svojih otrok, vendar
pa imajo globoko željo po vključitvi svojih otrok v programe glede na
njihove sposobnosti. Zato je potrebno oblikovati povsem individualne
načrte za vsakega posameznika z naborom del, ki jih je vsakdo od njih
sposoben opravljati. Potrebno bo večje razumevanje okolice, čemur
bo potrebno v prihodnosti namenjati strokovno pozornost (osveščanje, izobraževanje, usposabljanje vseh deležnikov v lokalni skupnosti).
Starši si ne želijo vključitve odraslih odvisnih otrok v programe in oblike, ki bi jim zagotovili dolgoročno socialno varnost, temveč dolgoročno vključenost s pridobljenim statusom invalida po veljavni zakonodaji.

Lokalna skupnost
Interes lokalne skupnosti je izkazan; prav tako tudi težava: žal (še vedno) ni glavnega nosilca interesa, tistega, ki bi bil prijavitelj projekta s
socialno tematiko. Zato je župan zainteresiran, da CIRIUS Kamnik še
vnaprej sodeluje in po možnosti prijavi nov projekt, v katerem bi sodelovalo več lokalnih partnerjev. Župan ima resen interes, dobre ideje,
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pri čemer ga vodijo tudi predhodne izkušnje, pridobljene pri delu v
tamkajšnjem invalidskem podjetju. Sodelujoče v novem projektu bi
vezal s t.i. konzorcijsko pogodbo, zato, da bi bili resnično zavezani skupnemu delu in bi dosegli zastavljene cilje. Župan je prepričan v uspešnost takega pilotnega projekta na tem področju in v dober odziv družbe, ne samo lokalne, temveč tudi širše, v državi. Spoznali smo ga kot
iskrenega v svojih dejanjih in zamislih ter resnično zavzetega za razvoj
in povezanost regije na področju skrbi oz. vključevanja ranljive populacije v lokalnem okolju.

Preglednica 4: Analiza srečanj – pomembni dogodki za projekt PDUO CIRIUS Kamnik ali izhodišča novega projekta lokalne skupnosti Idrija
DEC – JUL 2015

Pomembni dogodki na srečanju

1

• Udeleženci potrdijo hipotezo projekta: izrazijo
potrebo, tudi interes za nadaljnje skupno delo.
Mati, ga. Mlakar je glavna nosilka interesa in iniciative za razvoj novih, primernih programov za mlade in odrasle iz skupine ranljivih v tamkajšnji lokalni skupnosti (njena pretekla prizadevanja v to
smer).

02.12.2014
OŠ Idrija

Mreženje

• Pričakovanja udeležencev so velika: ciljna skupina in starši si želijo novih programov, pisanih na
kožo sposobnostim njihovih otrok, da bodo zadovoljni in koristni ter vključeni; predstavnici LS pa
si želita spodbudo lokalnemu okolju (posameznikom) in pogum za prijavo projektov s socialno tematiko.

S projektom PDUO v Idriji je CIRIUS Kamnik uspešno pripomogel k
sodelovanju različnih lokalnih akterjev v obravnavani tematiki; vplival
na razumevanje potreb mladih iz skupine ranljivih in na sprejemanje
različnosti slehernika izmed nas.

Sklepna misel
Projektna ideja PDUO CIRIUS Kamnik v Idriji je uspela: spodbudili
smo lokalno skupnost in tamkajšnje miselne procese v smeri razvoja novih možnosti in oblik za aktivno vključevanje mladih iz skupine ranljivih v lokalnem okolju. Še več: vzpostavljeni so pogoji za nov
projekt v Idriji, ki bi vključeval s projektom PDUO predstavljeno ciljno skupino. Idrija tako že načrtuje prijavo novega projektnega predloga s socialno vsebino. In v bližnji prihodnosti (do pet let) bo v idrijsko-cerkljanski regiji zagotovo ustanovljen zaposlitveni center, kjer bodo
izvajali zaščitne zaposlitve in tudi programe socialne vključenosti za odrasle iz skupine ranljivih po mnogo sodobnejših principih in oblikah dela
kot je praksa v slovenskem prostoru doslej.
Za zaključek je v Preglednici 4 strnjen pregled pomembnih dogodkov s posameznega srečanja.
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• Zdravnica je: pomembna predstavnica lokalne
skupnosti, zagovornica otrok s posebnimi potrebami, zelo konstruktivni član v projektu (predlogi,
pobude, posrednik).
2

22.12.2014
Sejna soba
v Občini
Idrija

• Lokalna skupnost čuti potrebo po razvoju novih
oblik za vključitev ranljive populacije (širše) v njihovem okolju.
• Lokalna skupnost je CIRIUS Kamnik kot popolnega tujca v svojem okolju prijazno, pozitivno sprejela.
• Župan je pripravljen voditi oblikovanje strategij
v smeri razvoja novih oblik za vključitev ranljive
populacije v lokalnem okolju; popolna podpora.
• Vabljeni predstavniki so pripravljeni v projektu
sodelovati, nihče pa (še) ni pripravljen prevzeti vodenja novega tovrstnega projekta.
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3

• Delovni ekipi se pridruži gospa – prostovoljka,
pripravljena na delo z ranljivo populacijo v lokalni regiji, tudi profesionalno delo (organizator soc.
mrež).

5

• Pojavil se je zaposlovalec (z nekdaj intenzivnim
razmišljanjem o ustanovitvi socialnega podjetja),
pripravljen razvijati nove oblike za ranljivo, težko
zaposljivo populacijo v okviru svojega podjetja.

07.01.2015
OŠ Idrija
(ciljna
skupina:
starši)

21.05.2015
Županov
kabinet v
Občini Idrija

• Na razpolago daje tudi prostor, arhitektonsko primeren.
• Pripravljeni so individualni tranzicijski načrti posameznikov (profil posameznika, ki zajema njegove sposobnosti, značilnosti in zmožnosti).
• Ideja o ustanoviti: Agencija za zbiranje potreb in izvedbo storitev, ki v svojem delovanju izhaja iz resničnih sposobnosti vključenih.

• Župan razmišlja o protokolu priprave predloga
novega projekta; o delovni skupini kot konzorciju; jedro tima oz. delovne skupine je že oblikovano!

• Potreben mentor, ki bo vodil in usmerjal vključene
oz. vsakega izmed njih.
• Projekt mora nujno imeti nadaljevanje in ne zaključek ob izteku finančnega vira – to so pričakovanja ciljne populacije in staršev.
4

13.04.2015
Sejna soba v
Občini Idrija

• Spoznanje, da je cilj vključitev in vključenost ranljive populacije v družbeno življenje, ne pa zgolj
pridobitev pogojev za ureditev dolgoročnega statusa invalida in s tem zagotovitev nujne socialne
varnosti.
• Pozitivna naravnanost župana občine in pripravljenost lokalne skupnosti za učenje (predstavitev dobrih praks, že delujočih programov v Sloveniji), preverjanje realnih možnosti implementacije
le-teh v njihovem okolju.
• Prijava novega pilotnega projekta, v katerem ima
vlogo tudi CIRIUS Kamnik (?!); izdelava novega
tranzicijskega modela (model prehoda).
• Končni cilj novega, prehodnega projekta mora biti
ustanovitev zaposlitvenega centra z vključenostjo
ciljne populacije.

• Cilj je obdržati uporabnike vključene, skladno
z njihovimi sposobnostmi. Vključitev pomeni
vključitev invalidov s statusom že v izhodišču in z
namenom, da bodo čim dlje aktivni ter polnovredno, skladno s svojimi sposobnostmi vključeni v
novem, primernem programu v lokalnem okolju.

• Skupna želja: ustvariti nekaj novega za ranljivo
populacijo v regiji in s tem hkrati morda nekaj
novega (pilotni projekt) tudi na ravni države.
6

02.07.2015
Sejna soba v
Občini Idrija

• Evalvacija in uspešen zaključek projekta PDUO CIRIUS Kamnik v Idriji.
• Idrija je learning community – lokalna skupnost se
je intenzivno lotila sprememb in razvoja na področju vključevanja hendikepiranih in drugih mladih
iz skupine ranljivih v tamkajšnje družbeno življenje in delo (to potrjujejo že realizirane aktivnosti v
smeri priprave predloga za nov projekt in za kandidiranje na razpisu jeseni 2015). V razumevanju potreb ciljne populacije ter ostalih mladih in odraslih
iz skupine ranljivih je lokalna skupnost potrebovala spodbudo oz. zunanjega kritičnega prijatelja.

174

175

Hendikep, delo in družba

ZAKONODAJA, VIRI
1. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI
(Uradni list RS, št. 16/2007). http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841
2. Spremembe ZZRZI (Uradni list RS, št. 87/2011 in št. 98/2014).
3. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/2010).
https://www.uradni-list.si/1/content?id=100876
4. Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 57/2012). https://
www.uradni-list.si/1/content?id=109476
5. Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020 z
dne 2. 9. 2013 (mreža veljavna od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020)
in pojasnilo k prvemu stavku drugega odstavka 2. točke VI. poglavja Mreže (2. 10. 2013).
6. Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013 z
dne 22. 7. 2009 (mreža veljavna od 1. marca 2010 do 31. decembra 2013).
7. Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije z dne 25. 8. 2005 (mreža veljavna od 1. marca 2006 do 28. februarja 2010).
8. Seznam zaposlitvenih centrov v Sloveniji. http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/zaposlitveni_centri/
9. Programi socialne vključenosti s seznami izvajalcev. http://www.mddsz.
gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/programi_socialne_vkljucenosti/
10. Invalidska podjetja v RS. http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
invalidi_vzv/invalidska_podjetja_v_rs/register_invalidskih_podjetij/
11. Seznam prostovoljskih organizacij v Sloveniji. http://www.ajpes.si/doc/
Registri/PRS/Vpis-ProstovOrg/Seznam_prostovoljskih_organizacij.pdf
12. Idrija. http://www.idrija.si/
13. Seznam društev v občini Idrija. http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.
faces
14. Nevladne organizacije na območju LAS za razvoj. Ustanova Fundacija BiT
Planota. Grgarske Ravne 2010. http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CD8QFjAG&url=http%3A%2F%2Fw
ww.prc.si%2Ffile%2Fdownload%2F1248_5af2727c7f9&ei=7nuSVeCOK
MWjyAOr0qq4Aw&usg=AFQjCNGAzAaPXDd3iPJO9n36ID6WM43iCg&
bvm=bv.96783405,d.bGQ
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DODATEK: EVROPA 2020
Dušan Rutar

Kako izvajati strategijo Evropa 2020, v kateri je zapisana potreba po
vključevanju ranljivih družbenih skupin v družbeno življenje, ki zajema delo, usposabljanje, vseživljenjsko izobraževanje in neodvisno življenje? Odgovor predstavljamo v nadaljevanju.

176

Hendikep, delo in družba

Dodatek

177

178

Hendikep, delo in družba

Dodatek

179

180

Hendikep, delo in družba

Dodatek

181

182

Hendikep, delo in družba

Osrednja dejavnost za mlade hendikepirane ljudi, ki jo načrtujemo v
lokalnem okolju, je edukacijska. Zanjo skrbi konzorcij. Predstavlja in
razvija vseživljenjsko izobraževanje, ki je namenjeno tudi izobraževalcem, mentorjem, tutorjem in drugim. Vzporedno z njo razvijamo delovne izkušnje, prakso in nove oblike zaposlovanja mladih ljudi, ki so
sicer nezaposljivi ali težko zaposljivi. Delovne izkušnje se tako prepletajo z izobraževanjem, razvijanjem kognitivnih zmožnosti in socialno
navzočnostjo v občestvu.

