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UVOD

TRDI ČASI 
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TRDNI  LJUDJE 

OSTANEJO! 



KONVENCIJA

 DRŽAVE sprejmejo ….ustrezne 
ukrepe za odpravo diskriminacije 
zaradi invalidnosti« (4. člen, 1. 
odstavek), .. glede ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravic 
sprejele »največ možnih ukrepov 
v okviru razpoložljivih sredstev 
in po potrebi mednarodnega 
sodelovanja, da se postopno 
dosega popolno uresničevanje teh 
pravic« (4. člen, 2. odstavek).  



TEMELJNA DOLOČILA - KRIZA



KONVENCIJA

Odbor bo ob obravnavi 

poročil o uresničevanju 

Konvencije posebno 

pozornost namenil 

‘proti - kriznim’ 

aktivnostim



EASPD – KAKO V EU

 zmanjšanje možnosti za 
zaposlitev, 

 zmanjševanje števila zaposlenih 
pri izvajalcih;

 zmanjševanje višine sredstev  
namenjenih za programe in 
storitve 

 težave pri najemanju posojil, 

 zaustavitev modernizacije 
programov socialnega varstva.
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 Konec junija 2009  je bilo v SLO zaposlenih 33.274 invalidov (81% na 
odprtem trgu, 19% v IP in ZC) – to je 3, 94% vseh zaposlenih – deleţ 
ostaja stabilen;

 8/2009 je bilo 12.325 brezposelnih invalidov (16% več kot 8/2008-
splošna brezposelnost je narasla za 45% oziroma 8% več kot 1/2009 –
splošno porast za 33%); 

 komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi je 
dobila v letu 2009 za 55% več predlogov kot v enakem obdobju 2008;

 Poslovanje invalidskih podjetij se poslabšuje.

DRŢAVA JE Z UKREPI V PRETEKLIH LETIH IZBOLJŠALA POLOŢAJ INVALIDOV 
NA TRGU DELA

PODATKI ZA 2009 KAŢEJO NA SLABŠANJE MOŢNOSTI ZA INVALIDE

SLO - PODATKI  ZA 2009



ŠTEVILO NOVIH ZAPOSLITEV

ŠTEVILO INVALIDOV, KI SO SE ZAPOSLILI V JAN-AVG 
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UKREPI - ZAKON

 kvotni sistem zaposlovanja invalidov

 subvencija plač za najteţje invalide

 storitve zaposlitvene rehabilitacije

 zaščitna zaposlitev

 podporna zaposlitev

 vzpodbude za delodajalce, ki zaposlujejo 
invalide na odprtem trgu dela

 vzpodbude za invalidska podjetja

 moţnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi
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