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Baza delodajalcev, s katerimi sodeluje CPR danes
šteje že več kot tisoč aktivnih članov. Skupaj smo
premostili vse strahove vezane na zaposlovanje
invalidov ter pokazali in dokazali, da s skupnimi
močmi zmoremo.

Ima štiri enote: v Mariboru, Ljubljani, Murski
Soboti in na Ptuju.
Izvaja programe poklicne in zaposlitvene
rehabilitacije in je največji izvajalec
zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji.

Ni vsaka invalidnost očem vidna!
V CPR Ljubljana smo edini v Sloveniji, ki
izvajamo storitve za slepe in slabovidne
osebe.
V vseh enotah smo specializirani za
invalide s težavami v duševnem zdravju.

USPOSABLJANJE REHABILITANDOV NA
KONKRETNEM DELOVNEM MESTU
Ena najpomembnejših storitev zaposlitvene
rehabilitacije je usposabljanje brezposelnih
invalidov na konkretnem delovnem mestu,
praviloma najprej v simuliranem delovnem okolju v
delavnicah CPR in kasneje v realnem ali
prilagojenem delovnem okolju (pri delodajalcih).
Pri izvajanju te storitve tesno sodelujemo z
delodajalci.

Obveznosti delodajalca
Usposabljanje
invalidov
v
okviru
zaposlitvene rehabilitacije je financirano s
strani ministrstva, zato delodajalci nimajo
stroškov dela.
 Usposabljanje traja najmanj 3 in največ 12
mesecev (za osebe z ocenjeno veliko
težavo lahko usposabljanje traja do 2 leti).
 Delodajalec rehabilitandu določi mentorja,
ki ga usmerja, spremlja in nudi podporo na
delovnem mestu.




Zaposlitev invalida po zaključenem
usposabljanju je zaželena, ni pa nujna.

Rehabilitandom delodajalec daje priložnost za
pridobivanje novih delovnih izkušenj in znanj,
s katerimi so lahko bolj uspešni pri iskanju
zaposlitve.
Obveznosti CPR
Ureditev celotne dokumentacije.
Zavarovanje rehabilitandov za primer
nesreče pri delu ali poškodbe.
 Sodelovanje
z
delodajalcem
in
rehabilitandom ter nudenje strokovne
podpore glede specifičnih potreb v
povezavi z invalidnostjo.
 Spremljanje rehabilitanda na delovnem
mestu in pomoč v primeru zapletov.
 Izposoja ergonomskih in drugih uporabnih
pripomočkov za čas usposabljanja, ki so
potrebni za nemoteno vključevanje
rehabilitanda v delovni proces.



OCENJEVANJE DOSEGANJA DELOVNIH
REZULTATOV ZAPOSLENIH INVALIDOV
CPR izvaja tudi storitev: Ocenjevanje doseganja
delovnih rezultatov invalidov (t.i. storitev N).
Izvedba storitve je opredeljena v Standardih
storitev zaposlitvene rehabilitacije, kot ga je
sprejelo in potrdilo Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.

Namen storitve je zagotovitev strokovnih podlag
delodajalcu in invalidu za:
- določitev subvencije plače invalida zaradi nižjih
delovnih rezultatov, ki so posledica njegove
invalidnosti v skladu s Pravilnikom o merilih in
postopku za določitev višine subvencije plače za
invalida;
- oceno zaposlitvenih možnosti invalida, v
skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za
pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice
zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje
zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu
rehabilitacijskih komisij (Ur.l.RS 117/2005).

Ker obseg delodajalcev, ki z nami
sodelujejo iz dneva v dan raste, vas
vabimo, da se nam pridružite in z nami
rastete tudi vi.
KONTAKTI
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije –Soča
CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO
Enota Ljubljana
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 47 58 177
Enota Maribor
Čufarjeva 5, 2000 Maribor
Telefon: 02/ 480 58 50

PROGRAMI
DELODAJALCE





SVETOVANJA

ZA

usmerjanje in svetovanje v času delovnega
prilagajanja zaposlenega invalida,
pomoč v času izobraževanja in usposabljanja
zaposlenega invalida,
pomoč in svetovanje delodajalcem in delavcem
pri umestitvi delavcev na ustrezna delovna
mesta,
strokovna pomoč in svetovanje pri prilagoditvi
delovnih mest zaposlenih.

CENTER ZA POKLICNO
REHABILITACIJO (CPR)
SODELOVANJE Z DELODAJALCI

Enota Murska Sobota
Lendavska 1, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/ 521 38 40
Enota Ptuj
Arbajterjeva 6, 2250 Ptuj
Telefon: 02/ 620 56 91
Za več informacij obiščite našo spletno stran:
http://cpr.uri-soca.si/

»Bodimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu.«
Ghandi

