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Pravica do dela je priznana kot svetovna človekova pravica in je bila ponovno okrepljena s členom 27 
Konvencije ZN o pravicah invalidov. Za doseganje tega morata biti trg dela in delovno okolje odprta in 
vključujoča ter dostopna invalidom. Cilj najrazličnejših podpornih storitev, od finančnih ali tehničnih pomoči 
do osebne pomoči do posebej zasnovanih, včasih zaščitenih delovnih ureditev, je ljudem z najrazličnejšimi 
potrebami po podpori ponuditi takšne okvirne pogoje, ki jim omogočajo sodelovanje pri delu in poklicnem 
življenju. 

Dejstvo, da so možnosti in ovire (ovire) posameznih dejavnosti in udeležbe v družbi predvsem posledica 
medsebojnega delovanja med telesnimi funkcijami in telesnimi strukturami (medicinska sfera) in 
strukturnimi okoljskimi dejavniki (socialna sfera), je soglasje in se odraža v pravnih temeljih večine držav. 
Ujemanje teh (okoljskih) dejavnikov v primeru poklicne udeležbe, torej ujemanje okvirnih pogojev trga 
dela in delovnega okolja ter dodatne razpoložljive ponudbe podpore, določa, kdo in kako lahko sodeluje 
pri delu in poklicnem življenju in kdo ne more. 

Primerjalna študija, opisana tukaj, se osredotoča na ustanove za poklicno rehabilitacijo v petih državah 
članicah Evropske unije (Francija, Švedska, Slovenija, Španija, Nemčija), zlasti na tako imenovane tamkajšnje 
sisteme »delavnic«. Cilj študije je bolje razumeti kategorije oseb na tej ravni sistema, ki ustvarjajo potrebne 
okvirne pogoje, in kategorije oseb, za katere ti pogoji niso zadostni ali niso potrebni.1 

Glavni partnerji za stike in sodelovanje za to študijo so torej tisti akterji, ki imajo nalogo, da določijo 
potrebe v ustreznih nacionalnih strukturah. Individualne potrebe, ki ste jih opredelili, so običajno predpogoj 
za uporabo posebnih storitev za zagotovitev ali izboljšanje poklicne udeležbe. 

V okviru vsake dve delavnici se glavne dejavnosti izvajajo skupaj. V prvi delavnici bo raziskovalna skupina 
skupaj s temi nacionalnimi akterji za vsako državo razvila prototipne osebe (tako imenovane persone), ki 
predstavljajo meje (in ne sredino) ustreznega sistema "delavnice" (kontrastni pristop). V drugi delavnici se 
bo preučilo, kje so preostale persone, razvite v drugih štirih državah v zadevnem sistemu udeležbe. 
Rezultati študije so na voljo vsem vpletenim in dopolnjujejo mednarodne sistemske primerjave (večinoma 
sestavljene iz popisov organizacijskih oblik, primerjav pravnega okvira ali ključnih številk) z informacijami o 
ciljni skupini na posameznih mejah te specifične sistemske ravni. 

                                                           
1 Vprašanje, ali in v kolikšni meri so bile s tako ustvarjenimi ponudbami ustrezno izpolnjene zahteve iz Konvencije ZN o pravicah 

invalidov (UNCLOS), je v pristojnosti nacionalnih nadzornih organov, ustanovljenih v skladu s členom 33 UNCLOS, zato v tej 
primerjalni študiji ni obravnavano. 


