VZOREC
7 BREZDOMCEV
4 TEŽAVE V DUŠEVNEM ZDRAVJU
6 IZKUŠNJA ZASVOJENOSTI

10
7

1 BREZDOMKA
5 TEŽAVE V DUŠEVNEM ZDRAVJU
2 IZKUŠNJA ZASVOJENOSTI

7

7 IZKUŠNJA NASILJA

8

POVPREČNA STAROST = 46 let

ŽIVLJENJSKE OKOLIŠČINE, VSAKDANJE ŽIVLJENJE
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
 8 nezadovoljnih s svojim življenjem  težave z denarjem, stanovanjem,
zdravjem
 2 niti zadovoljna niti nezadovoljna  kljub težavam imata upanje za naprej
 18 zadovoljnih  se trudijo kljub težavam, so optimističn, gre jim na bolje,
so veseli

Večinoma ustaljena DNEVNA RUTINA, ki pa odraža bolj v prebijanju iz dneva
v dan, kot v aktivnem preživljanju dneva
 Slabe bivalne razmere – želja po lastnem stanovanju

SOCIALNA MREŽA
BREZDOMCI

IZOBRAZBA

IZKUŠNJA
ZASVOJENOSTI

UNIVERZITETNA
IZOBRAZBA (3)
SREDNJA ŠOLA
(17)
OSNOVNA ŠOLA
(10)

ZNANEC / PRIJATELJ (1)

IZKUŠNJA NASILJA

PRIJATELJ (>1)

DUŠEVNO
ZDRAVJE

DRUŽINSKI ČLANI (>1)

PRIJATELJ
LJ

PRIJATELJ
SOSED

DRUŽINSKI ČLANI (˃1)

BREZ
IZOBRAZBE (2)

(DELOVNA) AKTIVNOST
• TRENUTNA MOTIVACIJA ZA DELO/ZAPOSLITEV
Večina je motivirana za delo  lažje življenje, lažje
preživetje, možnost pridobitve (najemniškega)
stanovanja

IZKUŠNJA
ZASVOJENOSTI
(7 zaposlitev)

▪ OPRAVLJANJE DRUGEGA (PLAČANEGA) DELA
Predvsem neformalne oblike dela:
IZKUŠNJA
NASILJA
(2 zaposlitvi)

PRETEKLA
ZAPOSLITEV

BREZDOMCI
(3 zaposlitve)

 Zbiranje odpadnega materiala
»…na surovino peljem, zaslužim približno 300 do
500 evrov na leto…«

 Prevajanje
TEŽAVEV DUŠEVNEM
ZDRAVJU (2 zaposlitvi, 2
študentsko delo)

 Frizerske storitve
 Pomoč prijateljem in znancem: pomoč na polju,
učenje, inštrukcije

ŽELJA PO ZAPOSLITVI
▪ Zaposlitev si želi večina vprašanih (19), med vrstami dela pa prevladujejo lažja, preprosta
dela.
▪ Vrsta dela:
▪ delo z lesom
▪ delo z živalmi
▪ strojniška dela
▪ pomoč, delo z ljudmi
▪ cvetličarstvo
▪ čiščenje,
▪ strežba, delo v trgovini
▪ šivanje, ročne spretnosti, ustvarjanje,
▪ delo v knjižnici.

IZKUŠNJE, OCENA TRGA DELA
 slabi delovni pogoji: prenizke plače, previsoka denarna socialna pomoč (zmanjšuje
motivacijo za delo), izkoriščanje delavcev (delo preko delovnega časa, neustrezne
razmere za delo) , slaba ponudba del za osebe brez delovnih izkušenj
▪ LUKNJE V SISTEMU, OVIRE PRI ZAPOSLOVANJU
težave zaposlovanja invalidov, starejših, oseb z zdravstvenimi težavami: ni potreb, želja po zaposlitvi,
ni primerne ponudbe prilagojenih delovnih mest

 ni ustrezne ponudbe (privlačnih) delovnih mest za osebe z nizko izobrazbo, osebe brez delovnih
izkušenj
 problemi usklajevanja družinskega in delovnega življenja (npr. neustrezen delovni čas:.»fizično
zmorem, ampak zaradi varstva ne morem, žal«)

OCENA POTREBNE POMOČI
▪ pomoč pri iskanju primerne zaposlitve, omogočanje (izhodiščnih) pogojev za iskanje
zaposlitev (npr. ustrezne bivalne razmere, izhod iz nasilnega okolja,…)

▪ Učenje novih veščin
▪ Širjenje socialne mreže
▪ Pomoč pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja
▪ Ustrezna pomoč ZRSZ:
▪ Upoštevanje osebnih značilnosti posameznika oziroma njegovih omejitev pri iskanju
zaposlitve (starost, zdravstveno stanje, invalidnost,…)
▪ Upoštevanje želja posameznika
▪ Večja ponudba javnih del

OCENA STROKOVNJAKOV (Anketa, N = 67)
OVIRE PRI ZAPOSLOVANJU RANLJIVIH SKUPIN
▪ Nesorazmerje med višino DSP in višino minimalne plače
▪ Manjko spodbud za vključevanje ranljivih skupin na trg dela
▪ Potreba po krepitvi obstoječih spodbud za vključevanje na trg dela (učne delavnice,
usposabljanje na delovnem mestu, socialna aktivacija)
▪ Nepripravljenost delodajalcev za zaposlovanje oseb iz ranljivih skupin
▪ Odsotost individualnega pristopa pri obravnavi iskalcev zaposlitve

OCENA STROKOVNJAKOV
TEŽAVE, KI VPLIVAJO NA ZAPOSLOVANJE
RANLJIVIH SKUPIN

▪ Šibka socialna mreža

USTREZNE VRSTE POMOČI
▪ Motiviranje in vodenje
▪ Psihosocialna podpora

▪ Zdravstvene težave

▪ Individualna pomoč

▪ Osamljenost

▪ Nudenje prevozov

▪ Neustrezne veščine za vstop na trg dela

▪ Reševanje stanovanjske problematike

▪ Nestrukturiran vsakdanjik

▪ Krepitev samozavesti

▪ Neustrezna ponudba delovnih mest

▪ Učenje kompetenc

▪ Stanovanjska problematika

▪ Zaposlitveni treningi

PONOVNA VKLJUČITEV NA TRG DELA (OCENA
STROKOVNJAKOV)

