RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO

NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE
REHABILITACIJE
Poročilo o preverjanju normativov –
obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012

mag. Aleksandra Tabaj
Predstojnica Razvojnega centra
za zaposlitveno rehabilitacijo

mag. Robert Cugelj
Generalni direktor URI SOČA

Ljubljana, november 2012

Naročnik:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

Izvajalec:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –
Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo
Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Naslov poročila:

NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
Poročilo o preverjanju normativov – obdobje od 1. 1. 2012 do
30. 9. 2012

Vodja delovne skupine:

Karl Destovnik, Centerkontura d. o. o.

Člani delovne skupine:

mag. Janez Vidmar
mag. Aleksandra Tabaj, URI SOČA
Jasna Božič, URI SOČA
Doroteja Volovec, Papilot – Zavod za vzpodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja
mag. Tatjana Dolinšek, Racio d. o. o. – družba za razvoj
človeškega kapitala
mag. Petra Štampar, Centerkontura d. o. o.
Nataša Kraljič Černe, Centerkontura d. o. o.

Datum izdaje poročila:

30. 11. 2012

Izvodi:

MDDSZ, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja
URI SOČA, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, knjižnica,
Spletna stran:
http://www.irrs.si/sl/Razvojni_center_za_zaposlitveno_rehabilitacijo/

Odgovorna oseba:

mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI SOČA
mag. Aleksandra Tabaj, predstojnica Razvojnega centra za
zaposlitveno rehabilitacijo URI SOČA

2

POROČILO O PREVERJANJU NORMATIVOV - obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012

V letu 2012 je delovna skupina na Razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo URI
SOČA nadaljevala spremljanje normativov pri vseh izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije.
Izvajalci so poročali o doseženi mesečni realizaciji po enotni metodologiji, ki je bila izdelana
na osnovi predlogov normativov. Izvajalci so posredovali podatke za obdobje januar – april,
januar – junij in januar – september 2012. Delovna skupina je analizirala podatke za
navedena tri obdobja in izvedla primerjalno analizo z letom 2011.

Tabela 1: Dosežena povprečna realizacija izvajalcev v letu 2012
Obdobje

Skupna povprečna realizacija vseh izvajalcev

januar - april

120% pričakovanega obsega storitev

januar - junij

122% pričakovanega obsega storitev

januar - september

115% pričakovanega obsega storitev

Iz podatkov je razvidno, da so izvajalci v obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012 dosegli
skupno 120 % pričakovane realizacije, v šestmesečnem obdobju se je realizacija povečala
na 122 % in se nato v devetmesečnem obdobju znižala na 115 %. Gibanje obsega
realizacije je pričakovano, saj v prvem polletju izvajalci praviloma realizirajo večji obseg
storitev, kot v drugem polletju, ki zajema tudi čas, v katerem je večja odsotnost zaradi
dopustov.
Pri spremljanju podatkov o doseženi realizaciji v preteklih letih in tudi v obdobju od 1. 1. do
30. 9. 2011 smo ugotavljali, da prihaja do večjih odstopanj med doseženo in pričakovano
realizacijo praviloma pri izvajalcih, ki imajo priznano koncesijo manjšo od enega polnega
strokovnega tima. Podobno stanje ugotavljamo tudi v letu 2012, vendar se je prekoračitev
realizacije storitev pri navedenih koncesionarjih v letu 2012 primerjalno z letom 2011
zmanjšala (Vitis iz 132 % v letu 2011 na 123 % v letu 2012, Integra iz 128 % na 110 %, IP
Posočje iz 141 % na 129 %). Pri tem kaže ponovno opozoriti na dejstvo, da je v Mreži
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije opredeljeno, da izvajalci z 0,40 tima izvajajo storitve 2
dni v tednu in izvajalci z 0,6 tima tri dni v tednu. To merilo upoštevajo posamezni izvajalci pri
izvedbi storitve B, medtem ko večina izvajalcev zagotavlja ostale storitve, predvsem storitev
J, vse dni v tednu. To je eden od razlogov preseganja pričakovanih rezultatov.
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Tabela 2: Primerjava dosežene povprečne realizacije 2011 - 2012
Skupna povprečna realizacija vseh izvajalcev

obdobje

2011

2012

januar – junij

126 %

122 %

januar – september

120 %

115 %

Skupna povprečna realizacija storitev vseh izvajalcev je bila v letu 2012 znižana za 5
odstotnih točk primerjalno z letom 2011. To lahko ocenimo kot pozitiven trend, saj je
sprememba v veliki meri nastala zaradi znižanja realizacije izvajalcev, ki so v letu 2011 zelo
presegali pričakovani obseg in se je njihovo odstopanje v letu 2012 pomembno zmanjšalo.
Podatki o doseženi realizaciji so skladni tudi s podatki ZRSZ o obsegu vključitev in porabi
finančnih sredstev.
Izvajalci poudarjajo, da je možno realizirati predlagani obseg storitev (63.000 točk na 0,90 %
strokovnega tima) le ob predpostavki, da ZRSZ zagotavlja kontinuirano napotovanje skozi
vse leto in v obsegu, ki je predviden za posameznega izvajalca v mreži izvajalcev
zaposlitvene rehabilitacije.

Tabela 3: Razpon dosežene realizacije izvajalcev
Razpon dosežene realizacije vseh izvajalcev

Obdobje
Januar – september

2011

2012

89 – 157 %

81 – 140 %

Vidimo, da se je prekoračitev pričakovanega obsega storitev v letu 2012 v primerjavi z letom
2011 zmanjšala iz 157 % na 140 %, kar potrjuje ugotovitev, da se velike razlike v doseženi
realizaciji med izvajalci postopoma zmanjšujejo, rezultati izvajalcev pa postajajo tudi
stabilnejši skozi daljše časovno obdobje. Izvajalci, ki ne dosegajo 100 % pričakovanega
obsega, so v vsem opazovanem obdobju izjeme, razlogi zanje so specifični in praviloma niso
povezani s splošnim stanjem na področju zaposlitvene rehabilitacije.
Tudi v letu 2012, poleg izvajalcev z manjšimi obsegi strokovnih timov (manj kot 1 polni tim),
pomembneje izstopata še dva izvajalca: Racio in Šentprima, ki pomembno presegata
pričakovan obseg realizacije. Primerjava doseženih rezultatov v letu 2011 in v letu 2012 pri
obeh izvajalcih sicer kaže trend zniževanja dosežene realizacije storitev, oba izvajalca pa še
vedno odstopata tudi od doseženih povprečnih rezultatov ostalih izvajalcev (Racio: 157 % v
letu 2011 in 140 % v letu 2012; Šentprima: 141 % v letu 2011 in 127 % v letu 2012 ).
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Obseg realizacije posameznih storitev
Doseženi rezultati kažejo, da so izvajalci v letu 2012 v večjem obsegu izvajali predvsem dve
storitvi: storitev B in storitev J. Povprečen obseg obeh storitev skupaj je v opazovanem
obdobju predstavljal povprečno 70 % delež vseh izvedenih storitev, primerjalno z letom 2011
se je obseg obeh storitev zmanjšal za 7 odstotnih točk (iz 77 % na 70 %). Navedeni trend
zmanjševanja obsega storitev B in J lahko ocenimo kot pozitiven, se pa verjetno oba deleža
približujeta svojemu optimumu, ki jih ne bi več kazalo zmanjševati.

STORITEV B
Tabela 4: Delež obsega storitve B: primerjava 2011 - 2012
obdobje
januar – september 2011
januar – september 2012

Doseženi razpon
22% - 50%
18% - 51%

delež storitve B
38%
30%

Storitev B obsega v letu 2012 povprečno 30 % vseh izvedenih programov, delež storitve se
zmanjšuje skozi celotno obdobje, v začetku spremljanja je presegalo 50 % vseh storitev,
glede na leto 2011 se je obseg zmanjšal za 8 odstotnih točk (iz 38 % na 30 %), lahko
ocenimo, da so trendi skladni z zaželenimi rezultati.
Obseg dosežene realizacije storitve B je pri posameznih izvajalcih precej različen in sega od
18 % deleža do dobre polovice celotne točkovne realizacije. Ocenjujemo, da je navedeni
razpon med posameznimi izvajalci še vedno prevelik in da med opazovanimi obdobji ni
opazen trend zmanjševanja razlik med izvajalci.
Izvajalci kot glavni razlog razlik v obsegu storitve B navajajo različne potrebe uporabnikov in
dejstvo, da so v določenem obdobju imeli večji obseg napotitev v storitev B.

STORITEV J
Tabela 5: Povprečni delež obsega storitve J
obdobje
januar – september 2011
januar– september 2012

Doseženi razpon
21% - 67%
21% - 54%

Povprečni delež storitve B
38%
40%

Storitev J obsega v letu 2012 povprečno 40 % celotne točkovne realizacije v obdobju januar
– september 2012, kar je prav tako skladno s pričakovanji. Dosežen delež je za 2 % večji kot
v preteklem letu, kar lahko ocenimo kot pozitiven trend.
Obseg dosežene točkovne realizacije storitve J se med posameznimi izvajalci zelo razlikuje
in sega od 21 % celotne realizacije do dobre polovice. Razpon se je v primerjavi z letom
2011 zmanjšal, je pa glede na enotna strokovna in doktrinarna izhodišča še vedno prevelik.
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STORITVE A, C, D, E
Tabela 6: Povprečni skupni delež obsega storitev A, C, D, E
obdobje
januar – september 2011
januar – september 2012

Doseženi razpon
2% - 29%
2% - 26%

Povprečni delež storitev
A,C,D,E
14%
16%

Storitve A, C, D, E, ki bi jih lahko pogojno zajeli v sklop psihosocialne rehabilitacije,
zajemajo v letu 2012 v povprečju 18 % celotne točkovne realizacije vseh izvajalcev. Rezultati
med izvajalci se še vedno pomembno razlikujejo. V primerjavi z letom 2011 je opazen rahel
trend rasti obsega in trend zmanjševanja razlik med izvajalci.
Storitve G, H, I, ki zajemajo oceno delovnega mesta in pripravo programa prilagoditev
delovnega mesta, imajo tudi v letu 2012 zelo nizko realizacijo. Na to smo opozarjali že v
vseh letih spremljanja, vendar podatki kažejo, da na tem področju tudi v letu 2012 ni prišlo do
pomembnih sprememb. Delež skupne točkovne realizacije vseh treh storitev znaša pri vseh
izvajalcih povprečno 0,11 %.
Delež točkovne realizacije storitve F (Pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve)
je v letu 2012 znašal 6,72 %. izvajalci se med seboj razlikujejo, delež sega od 2 % pri ZIP
Centru do 10 % pri Ruj-u.
Delež točkovne realizacije storitve K (Spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in
izobraževanju) je prikazalo samo 5 izvajalcev. Najvišji delež je dosegla Centerkontura (0,65).
Na osnovi odgovorov izvajalcev v letu 2011 lahko zaključimo, da storitev izvajajo samo
izjemoma, ko so uporabniki vključeni v izobraževanje in potrebujejo pomoč, oziroma ko so
vključeni v različne programe APZ. Večina izvajalcev je navedla, da zagotavljajo pomoč
uporabnikom po zaključenem usposabljanju, če jo potrebujejo, jo pa posebej ne prikažejo kot
storitev.
Delež točkovne realizacije storitve L (Spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi)
je praktično zanemarljiv, povprečni delež znaša 0,52 % celotne realizacije. Realizacijo
prikazuje samo šest izvajalcev (v letu 2011 – štirje).
Delež točkovne realizacije storitve M (Sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega
procesa) znaša samo 0,56 % celotne realizacije. Štirje izvajalci za obdobje od 1. 1. 2012 do
30. 9. 2012 ne prikazujejo storitve M. Med izvajalci po obsegu izstopa Šentprima, kjer je
delež storitve M 2,8 %. Izvajalci so opozarjali na to, da predvideni normativ, opredeljen v
standardih storitev (1 ura ob končani oceni in 1 ura ob zaključenem usposabljanju) ne
zajame vsega potrebnega časa za ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa.
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Delež točkovne realizacije storitve N (Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov)
znaša v povprečju 3,29 %, delež je nekoliko višji od leta 2011 (2,7 %). Rezultati variirajo od
1,4 % (Centerkontura) do 10,8 % (Integra).
V analizi izvedeni v letu 2008 in tudi v naslednjih letih, smo ugotavljali, da prihaja v praksi do
razlik v tem, kdaj se izvede storitev N. Del izvajalcev izvaja oceno v vseh primerih po
zaključenem usposabljanju, del izvajalcev ocene ne izvede v primerih, ko so osebe ocenjene
kot nezaposljive, saj v teh primerih niso izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo ocene, prav tako na
osnovi izvedene ocene osebe ne pridobijo nobenih pravic. Na podlagi ugotovitev iz prakse
delovna skupina predlaga, da se Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije dopolnijo tako,
da bo jasno opredeljeno v katerih primerih je potrebno izvesti storitev in kdaj ponovno oceno
doseganja delovnih rezultatov.
Storitve podpornega zaposlovanja predstavljajo zanemarljiv (0,8 %) delež v strukturi vseh
storitev v letu 2012, kar kaže na to, da se stanje v primerjavi z letom 2011 ni bistveno
spremenilo (leta 2011 je bil delež 0,2 %). Med izvajalci izstopa samo Racio z doseženim
2,85 % deležem, ki pa je še vedno nižji od pričakovanih 10 %. Ob tem delovna skupina
ponovno opozarja na pomembno vlogo podpornega zaposlovanja in na nujnost zagotovitve
boljših pogojev za izvajanje le-tega.
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UGOTOVITVE IN PREDLOGI
1. Delovna skupina je sistematično spremljala in oblikovala normative na področju
zaposlitvene rehabilitacije od leta 2008. Na podlagi ugotovitev delovna skupina ocenjuje,
da so predlagani normativi ustrezni in predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, da jih sprejme.
2. Normative smo oblikovali tako, da bo možno spremljanje realizacije storitev v okviru
enotnega informacijskega sistema ZRSZ na področju zaposlitvene rehabilitacije.
Normativi so oblikovani na osnovi opravljenih ur z uporabnikom, prav tako pa tudi
informacijski sistem zajema ločeno opravljene ure storitev z uporabnikom. V informacijski
sistem bo potrebno vnesti točkovne vrednosti posameznih storitev.
3. Delovna skupina ugotavlja, da je možno realizirati predlagani obseg storitev v normativih
(70.000 točk za 100 % obseg dela enega tima) ob predpostavki, da Zavod RS za
zaposlovanje zagotavlja kontinuirano napotovanje skozi vse leto in v obsegu, ki je
predviden za posameznega izvajalca v sprejeti Mreži izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije.
4. Izvajalci, ki niso dosegali 100 % pričakovanega obsega, so bili v vsem opazovanem
obdobju izjeme. Razlogi za nižjo realizacijo so bili specifični in praviloma niso bili
povezani s splošnim stanjem na področju zaposlitvene rehabilitacije.
5. Delovna skupina ponovno opozarja na pomembno vlogo podpornega zaposlovanja in na
nujnost zagotovitve boljših pogojev za njegovo izvajanje.
6. Predlagamo, da Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo URI SOČA letno spremlja
doseganje normativov na podlagi podatkov informacijskega sistema ZRSZ in izvaja
evalvacijo doseženih rezultatov.
7. Predlagamo, da se mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije in koncesija za izvajanje
storitev zaposlitvene rehabilitacije sprejme za obdobje, daljše od 4 let. Predlagamo
obdobje 10 let.
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