Mednarodna konferenca
RAZVOJNA STRATEGIJA
INVALIDSKIH PODJETIJ V
REPUBLIKI SLOVENIJI

Cankarjev dom Ljubljana
KLUB CD
22. junij 2016
8.30 - 16.30

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

Trajajoča in dokaj globoka finančno - ekonomska kriza v Sloveniji je
sprožila temeljna vprašanja, kako med drugim nadaljevati z razvojem
posameznih družbenih podsistemov, med katere nedvomno spada
celotno invalidsko varstvo, še posebej pa z usposabljanjem in
zaposlovanjem invalidov pod posebnimi pogoji ter v običajnem
delovnem okolju.
Slovenska invalidska podjetja so razpršena po teritoriju naše države, kar
pomeni, da je razvita družbena zavest o značilnih potrebah invalidov, ki
se zaradi svoje invalidnosti ne morejo samostojno vključiti na odprti trg
dela in opravljati produktivno delo brez spremljajočih ustreznih podpornih
aktivnosti. Tudi število teh specifičnih delovnih mest je vsekakor
zadovoljivo in vsa spadajo v tako imenovani realni sektor gospodarstva,
čeprav so invalidska podjetja redno deležna državnih pomoči
(ekonomske olajšave), ki pa jih upravičujejo doseženi pozitivni ekonomski
in socialni učinki za invalide.
Invalidska podjetja torej imajo spodbujajočo pravno in ekonomsko
regulacijo, vendar niso nastajala na podlagi neke dolgoročne usmeritve
naše socialne politike ali pa načrtov za smiselno aktivno življenje
invalidov, predvsem težjih. Dosedanji razvoj invalidskih podjetij je temeljil
na različnih pobudah in razlogih ter je bil v svojem bistvu v veliki meri
spontan. Zato nas ne preseneča, da se pojavljajo dileme: podpirati ali ne
podpirati invalidska podjetja, imajo
premalo ali preveč finančnih
sredstev oz. državnih pomoči, kateri invalidi naj se zaposlujejo v invalidskih
podjetjih, so invalidska podjetja zaprte institucije ali odprte v svoje ožje in
širše družbeno okolje, sodijo invalidska podjetja na področje socialne
ekonomije, ali ne.
Odgovori na nakazane dileme seveda niso enostavni, zlasti pa so
neprimerne nagle spremembe, ker so v invalidskih podjetjih zaposleni
invalidi povsem upravičeni do stabilnih delovnih in socialnih razmer, saj jim
to omogoča kvaliteto vsakdanjega življenja. V tem je smisel oblikovanja
razvojne strategije invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, pri čemer se je
treba opreti tudi na strokovno in raziskovalno delo na tem področju.
Konferenco organizira Zavod invalidskih podjetij Slovenije
http://www.zavod-ips.si/

22 junij 2016
08.30-09.30
09.30-10.00

10.00-10.40
10.40-11.20

Registracija udeležencev
Pozdravni govori
dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije
Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Uroš Prikl, predsednik Odbora Državnega zbora RS za delo,
družino, socialne zadeve in invalide
mag. Peter Požun predsednik Komisije Državnega sveta RS
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Boris Šuštaršič, predsednik, Zavod invalidskih podjetij
Slovenije
Razvojna strategija invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji
Tatjana Brumnič-Smrekar, Zavod invalidskih podjetij
Slovenije
Zaposlovanje invalidov v državah EU s poudarkom na
zaposlovanju v invalidskih podjetjih
Alain Faure, Evropski invalidski forum (European Disability
Forum) Bruselj

11.20-11.50

Zaposlovanje invalidov in invalidska podjetja v Republiki
Sloveniji
Damijana Peterlin, sekretarka, Direktorat za invalide, vojne
veterane in žrtve vojnega nasilja, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti

11.50-12.10

Vprašanja in razprava

12.10-13.30

Odmor

13.30-14.15

Spremembe invalidskega zavarovanja v Beli knjigi o
pokojninah
Mitja Žiher, Vodja sektorja za pokojnine in druge pravice iz
dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti

14.15-14.30

Vprašanja in razprava

14.30-14.50

Predstavitev projekta Ergo Work
Nataša Rebernik, Ozara d.o.o. Maribor

14.50-15.30

Odmor

15.30-15.50

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. – primer prakse poslovanja
invalidskega podjetja v konkurenčnem okolju
mag.Vojka Martinčič, SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.

15.50-16.10

CRI Celje d.o.o. - 60 let v službi rehabilitacije in
zaposlovanja invalidov
Darja Prevoršek, CRI Celje d.o.o.

16.10-16.30
16.30

Vprašanja in razprava
Zaključek konference

MODERIRANJE: VIDA PETROVČIČ
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