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V Postojni je potekala delavnica, sestavljena iz dveh delov. Prvi del je
potekal na temo zaposlovanja invalidov, drugi del delavnice pa je bil
izkustveni ravni, saj so lahko udeleženci spoznali ovire s katerimi se
osebe s funkcionalno oviranostjo vsakodnevno srečujejo.
Postojna, 2. december 2019 – V okviru Projekta ZaVse/4ALL je včeraj v Postojni potekala
delavnica, ki je imela namen ozavestiti prepreke zaposlovanja, s katerimi se srečujejo
invalidi ter osebe s funkcionalno oviranostjo. Snovalci projekta želijo širiti ozaveščanje
o zagotavljanju enakih možnosti v družbi ter zmanjševanju diskriminacije do ranljivih
skupin. Na delavnici so snovalci projekta predstavili spodbude za večje zaposlovanje
invalidov oziroma možnosti izboljšanja njihovega vključevanja na trg dela.
Projekt ZaVse/4ALL, ki ga izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v
Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod
Vozim kot projektna partnerja, je nastal kot posledica pobude podane s strani zagovornika
načela enakosti Republike Slovenija. Projekt želi izboljšati seznanjenost in zavedanje slovenske
družbe o pomembnosti zagotavljanja enakih možnosti v družbi. Za vse njene člane.
Njegov cilj je nasloviti dostopnost, vključenost in spoštovanje ranljivih skupin v družbi. Za to je
ključnega pomena informiranost, ki pa je pogosto pomanjkljiva. »Informiranje družbe o invalidih
pogosto poteka na neprofesionalen način, s t.i. senzacionalistično tehniko. Tako se v javnosti
ustvari vtis, ki ranljive skupine predstavlja v negativni luči. Zadeve, ki bi jih bilo potrebno urediti,
pa ostanejo prikrite. Po drugi strani pozitivni dogodki pogosto ostanejo spregledani,« je
izpostavila Andreja Tasič, koordinatorica projekta ZaVse/4All pri ZIZRS. Problematiko
diskriminacije ranljivih skupin želi projekt približati družbi preko izkustvenih delavnic in
izobraževanj, odprtih za vse ter namenjenih zlasti nevladnim organizacijam (NVO) in javnim
institucijam.
Analiza, ki so jo snovalci projekta opravili z nevladnimi organizacijami je pokazala, da so invalidi
najbolj diskriminirani na treh področjih: 1.) splošno vključevanje v družbo, 2.) dostopnost do
grajenega okolja ter 3.) zaposlovanje. Ob tem izpostavljajo, da je bilo do danes v Sloveniji
izvedeno premalo število ukrepov, ki bi uspešno naslovili problematiko oseb s funkcionalno
oviranostjo.
Snovalci projekta so predstavili možnosti zaposlovanja invalidov in primere dobrih praks, ki so
jih lahko deležni pri zaposlovanju. Med glavne razloge za visoko brezposelnost invalidov v
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Sloveniji ter otežen dostop do vsakdanjih informacij, namreč spadata ne ozaveščenost
podjetij in javnih institucij o vrstah invalidnosti ter ne prilagajanje na osnovne potrebe
ranljivih skupin. »V Sloveniji je bilo lani vseh zaposlenih nekaj manj kot 900 tisoč ljudi, od
tega je bilo zaposlenih nekaj več kot 34 tisoč invalidov, ki so ena najbolj ranljivih skupin
na trgu dela. Invalidi se še vedno srečujejo s tako imenovano prikrito diskriminacijo, saj
v samih postopkih za zaposlitev niso izbrani, ker bi bila zanje potrebna prilagoditev
delovnega mesta in okolja.« je povedala Ksenija Bratuš Albreht, vodja tima zaposlitvene
rehabilitacije iz Šentprime, Zavoda za rehabilitacijo in izobraževanje.
Po podatkih SURSa je bilo v Sloveniji leta 2018 med prebivalstvom 160.000 do 170.000
invalidnih oseb in ljudi z drugimi oviranostmi. »Prikrita diskriminacija ranljivih skupin je dandanes
še vedno prisotna. Pri zaposlovanju invalidov smo velikokrat priča temu, da nepoznavanje prava
škoduje. Marsikateri delodajalec se ne zaveda, da so prilagoditve delovnega okolja za invalide
podprte s strani države.« je povedala Ksenija Bratuš Albreht.
Na drugem delu delavnice (izkustveni del) so obiskovalci imeli priložnost spoznati ovire, s
katerimi se vsakodnevno srečujejo ranljive skupine - prebijanje ovir z invalidskim vozičkom, hoja
z belo palico, branje Braillove pisave.
O projektu
Projekt ZaVse/4ALL, ki izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS kot koordinator
projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, je namenjen zmanjševanju
vedno večjega problema, ki se v družbi kaže na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin.
Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi,
istospolno usmerjeni in druge spolne identitete, begunci, socialno šibki ter invalidi in ljudje z oviranostmi.
Projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada,
bo s celostno in ciljno usmerjeno kampanjo pripomogel k temu, da se dvigne raven prepoznavanja
diskriminacije, predvsem med nevladnimi organizacijami in javnimi institucijami ter tudi na tem, da se osebe
iz omenjenih organizacij opolnomoči za pravilno ukrepanje v primeru ugotovljene diskriminacije.
V okviru projekta snovalci organizirajo različne dogodke, izobraževanja in delavnice, s pomočjo katerih
ozaveščajo o veljavni zakonodaji in pravicah na področju varstva pred diskriminacijo, o problematiki
diskriminacije ranljivih skupin in o načrtovanju objektov za dostopnost do grajenega okolja, cest in
informacijskih tehnologij za invalide ter o tem, kako invalidi iz različnih skupin spoznavajo svet in okolje.
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