Mednarodna konferenca

VLOGA INTERESNEGA
POVEZOVANJA INVALIDSKIH
PODJETIJ PRI URESNIČEVANJU
NJIHOVE RAZVOJNE STRATEGIJE

Cankarjev dom Ljubljana
KLUB CD
20. junij 2017
9.00 - 16.30

Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade
Republike Slovenije dr. Mira Cerarja

V Republiki Sloveniji je bilo na dan 31.12.2016 skupno 145 invalidskih podjetij z
11.330 zaposlenimi, od tega 5.735 invalidov. Invalidska podjetja kot gospodarske
družbe, ki zaposlujejo skoraj petino vseh zaposlenih invalidov na trgu, pomenijo
pomembno možnost zaposlovanja invalidov v Sloveniji. Te specifične asocijacije,
ki imajo poleg ekonomske tudi socialno funkcijo, omogočajo invalidom, da si
sami ustvarjajo socialno varnost, saj bi sicer
brez tega
prilagojenega
delovnega okolja ostali nezaposleni in v breme socialnih transferjev. Produktivna
zaposlitev je vsekakor eden od najučinkovitejših ukrepov za normalizacijo
njihovega življenja.
Še vedno je potrebno dokazovati, da so Invalidska podjetja subjekti socialne
ekonomije v Sloveniji, ki je neločljiva sestavina ekonomske in socialne politike v
Evropski uniji. V invalidskih podjetjih so invalidi zaposleni pod posebnimi pogoji
povsem upravičeni do stabilnih delovnih in socialnih razmer, saj jim to omogoča
kvaliteto vsakdanjega življenja in enakopravno vključevanje v družbeno okolje.
Smisel oblikovanja Razvojne strategije invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, ki
jo je lansko leto pripravil Zavod invalidskih podjetij Slovenije (ZIPS), je seveda
podpirati smoterno državno politiko do poslovanja in razvoja invalidskih podjetij.
Strategija se je oprla tudi na strokovno in raziskovalno delo na tem področju,
upoštevaje tržno naravnanost invalidskih podjetij, delovanje ekonomskih
zakonitosti in posebno poslanstvo invalidskega podjetja – usposabljanje in
zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji
Sodelovanje med slovenskimi invalidskimi podjetji izvira iz sedemdesetih let
prejšnjega stoletja. Slovenska invalidska podjetja prek ZIPS ves čas uspešno
artikulirajo specifične interese in potrebe ter jih uveljavljajo prek sistemske
zakonodaje in praktičnega poslovanja na tržišču. Na ta način ZIPS uresničuje
Strategijo invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji. Izoblikovali pa smo še
blagovno znamko invalidskih podjetij, kar naj v prihodnjih letih spodbudi
invalidska podjetja k tesnejšemu poslovnemu sodelovanju in skupnemu
nastopanju na tržišču.

Konferenco organizira Zavod invalidskih podjetij Slovenije
http://www.zavod-ips.si/

20 junij 2017
09.00 -10.00
10.00 -10.30

Registracija udeležencev
Pozdravni govori
Pozdravni govor Predsednika Vlade Republike Slovenije dr.
Mira Cerarja (prebere gospa Vida Petrovčič)
Uroš Prikl, predsednik Odbora Državnega zbora RS za delo,
družino, socialne zadeve in invalide
Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice
Slovenije
Boris Šuštaršič, predsednik Zavoda invalidskih podjetij
Slovenije

10.30 -10.50

Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji
Tomaž Čučnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

10.50 -11.10

Vloga ZIPS pri uresničevanju Razvojne strategije invalidskih
podjetij v Republiki Sloveniji
Tatjana Brumnič Smrekar, Zavod invalidskih podjetij
Slovenije

11.10 -12.00

Zaščitne delavnice v Republiki Hrvaški
Jasenka
Sučec,
vodja
službe
za
profesionalno
rehabilitacijo, Zavod za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom RH
URIHO – vodeči na področju zaščitnega zaposlovanja
invalidov v Republiki Hrvaški
Višnja Majsec Sobota, vodja službe za rehabilitacijo,
URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitacijo i
zapošljavanje osoba s invaliditetom

12.00 -12.30

Stanje in izzivi na področju zaposlovanja invalidov v
Španiji. Priložnosti zaščitnega zaposlovanja
Sabina Lobato, Fundación ONCE Madrid, Direktorica
usposabljanja, zaposlovanja in vodenja projektov

12.30-12.45

Vprašanja in razprava

12.45-14.00

Odmor

14.00-14.30

Strukturne spremembe v zdravstvu
Ministrstvo za zdravje

14.30-14.45

Vprašanja in razprava

14.45-15.10

EU kartica ugodnosti za invalide
Saša Mlakar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Goran Kustura, Nacionalni svet invalidskih organizacij
Slovenije

15.10-15.30

Odmor

Primera dobrih praks invalidskih podjetij
15.30-15.50

Želvinih 25 let
mag. Mira Potokar, direktorica Želva d.o.o.

15.50-16.10

Vitkost procesov in motivirani zaposleni so ključni za
uspeh podjetja
Rado Lenkič, direktor Domel IP d.o.o.

16.10-16.30
16.30

Vprašanja in razprava
Zaključek konference

MODERIRANJE: VIDA PETROVČIČ

BLAGOVNA ZNAMKA INVALIDSKIH PODJETIJ

