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 ZAKLJUČKI MEDNARODNE KONFERENCE, 18. 9. 2009, Terme Topolšica  

 

Naslov konference: Primeri dobre prakse in ukrepi pri ohranjanju zaposlitve invalidov v 

času ekonomske krize v državah članicah FIMITIC-a  

 

 

- povezovanje invalidskih organizacij na mednarodni ravni je pomembno  za skupno 

delovanje na področju invalidskega varstva (za prenos informacij, skupno 

nastopanje, prikaze primerov dobre prakse); 

 

-  predstavljeni primeri dobrih praks sodelujočih držav: Avstrije, Irske, Madžarske, 

Poljske, Slovaške in Španije jasno kažejo, da so tudi v času ekonomske krize in 

recesije realne  možnosti za prilagajanje obstoječih  in za razvijanje novih programov 

za ohranitev zaposlitve invalidov; 

 

-  prikazani primeri dobre prakse so pomembni tud zato, ker  potrjujejo, da 

Konvencija OZN o pravicah invalidov ni le črka na papirju temveč dokument z 

vsebino, ki jo je možno uresničevati v praksi; 

 

- ohranjanje in ustvarjanje pogojev za ohranitev zaposlitve invalidov  je ena 

temeljnih aktivnosti  za preprečevanje diskriminacije invalidov; 

 

- obdobje ekonomske krize in recesije je čas, v katerem lahko izkoristimo in 

razvijemo povsem nove priložnosti za aktiviranje invalidov, da z novimi cilji in bolj 

odločno sprejmejo/izberejo aktivno vlogo  pri ohranjanju zaposlitve oziroma pri 

iskanju zaposlitve in  invalidnost spremijo v novo priložnost; 

 

-  invalide je potrebno »opolnomočiti« (usposabljati, izobraževati), da bodo varni 

pred odpuščanjem in da bodo zmogli tudi sami in aktivno ohraniti zaposlenost in svoj 

enakopravni položaj na trgu dela; 

 

- obdobje ekonomske krize in recesije je tudi priložnost, ki jo invalidske organizacije, 

druge nevladne organizacije, institucije, Vlada morajo  izkoristi  za povezovanje z 

delodajalci -  da jih motivirajo, opremijo z ustreznim znanjem in jim nudijo tudi 

strokovno pomoč  kot partnerjem, ki ne bodo odpuščali delavcev invalidov, temveč 

bodo  invalide enakopravno in brez diskriminacije vključevali  v procese reševanja 

svojega položaja, povezanega z ekonomsko-gospodarsko krizo; 

 

 

- Zveza delovnih invalidov Slovenije in FIMITIC sta s konferenco z naslovom Primeri 

dobre prakse in ukrepi pri ohranjanju zaposlitve invalidov v času ekonomske krize v 

državah članicah FIMITIC-a dali pobudo za začetek procesa trajnega povezovanje in  
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izmenjevanja dobri praks  pri ohranjanju zaposlenosti invalidov in njihovem 

zaposlovanju  tako na nivoju različnih nosilcev/izvajalcev teh praks v posamezni 

državi kakor tudi na  meddržavnem nivoju, kot inovativni prispevek invalidov k 

reševanju  času ekonomsko-gospodarske krize; 

 

- prvi pogoj za spremembo ravnanj, tudi na področju zaposlovanja invalidov, je 

prepoznavanje potreb invalidov na eni strani in prepoznavanje sposobnosti in 

zmožnosti invalidov na drugi strani, torej ne le tistega, kar invalidi potrebujejo za 

enakopravno vključevanje v delo in življenje, ampak tudi in predvsem tistega, kar 

invalidi s svojim delom lahko ponudijo sebi, svoji družini in širšemu družbenemu 

okolju. 
 
 


