GLUHE IN NAGLUŠNE OSEBE NA TRGU DELOVNE SILE

UVOD
Poslabšanje gospodarskih razmer se pomembno
odraža na trgu delovne sile. Slovenija se je po
letu 1990 začela srečevati s problemom naraščanja brezposelnosti, še zlasti invalidov. Medtem ko
je v zadnjih letih opaziti trend upadanja brezposelnosti, pa se ta med invalidi vztrajno povečuje, kar
prikazuje tabela spodaj.
V državi je opaziti tudi izrazito neenakomerno
porazdeljenost pojava brezposelnosti. Brezposelnost je večja na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi. Na trgu delovne sile so zaradi odsotnosti oziroma težav s komuniciranjem v še posebej
težavnem položaju gluhe in naglušne osebe.
Zavod RS za zaposlovanje vodi v svojih evidencah 540 gluhih in naglušnih oseb (september
2002). Največ jih ima status delovnega invalida
po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb in kategorizirane mladine. Tudi zanje
je značilno, da jih je med brezposelnimi več na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi.
Brezposelnim oziroma potencialno brezposelnim osebam so na voljo številni programi aktivne
politike zaposlovanja, ki usposabljajo za uspešnejše iskanje in zadržanje zaposlitve, hkrati pa
na različne načine motivirajo delodajalce za njihovo zaposlovanje.
Zaradi okvare ali odsotnosti sluha so ti programi pogosto nedostopni za vključevanje gluhih

in naglušnih oseb. V primeru prisotnosti teh oseb
je treba zagotoviti tolmača, trenerja, predavatelja
oziroma tim, ki je usposobljen tako za izvedbo
programa kot za delo z gluhimi in naglušnimi
osebami.

ODZIVANJE NA POTREBE
BREZPOSELNIH GLUHIH IN
NAGLUŠNIH OSEB
Ne glede na to, zakaj in kako pride do brezposelnosti, je z njo pretrgana interakcija med posameznikom in delovnim okoljem. V kriznem obdobju,
ko je ta ciljna skupina najbolj potrebna pomoči,
ostaja pogosto prepuščena sama sebi. Učinki brezposelnosti se odražajo tako na telesnem kot mentalnem zdravju in imajo vse značilnosti začaranega kroga, saj ogrožajo možnosti za vključevanje
človeka v svet dela.
Zaradi vse večje nevarnosti, da postanejo povsem apatični glede zaposlitve, je družba Racio
iz Celja ob dobrem sodelovanju z zavodom za
zaposlovanje in njegovimi območnimi službami
ter zvezo društev gluhih in naglušnih in njenimi
regijskimi društvi že v letih 1998-1999 lotila eksperimentalnega prilagajanja dveh programov aktivne politike zaposlovanja za gluhe in naglušne
brezposelne osebe.

I N F O R M A T I V N O MOTIVACIJSKI
PROGRAM

PROGRAM ZA ODKRIVANJE
POKLICNEGA CILJA ZA MLADE

Eden izmed programov je enodnevni informativno-motivacijsici program »Če hočem, sem lahko
aktiven« za gluhe in naglušne brezposelne osebe,
ki spodbuja aktivnejše reševanje problemov brezposelnosti. Koristnost in potrebnost programa je
prav v tem, da »širi« razmišljanje brezposelnih
gluhih in naglušnih oseb o opcijah za delo in drugih alternativnih oblikah, ki jih odvračajo od čakanja doma na rešitev od zunaj (javna dela, izobraževanje, dokončanje šolanja...).
Program je bil:
• leta 1998 izveden trikrat, dve izvedbi v prostorih celjskega društva gluhih in naglušnih in ena
izvedba v prostorih murskosoboškega društva gluhih in naglušnih
• leta 1999 izveden v prostoru koprskega društva gluhih in naglušnih
• leta 2001 izveden v prostoru ljubljanskega
društva gluhih in naglušnih
• leta 2002 izveden v prostoru celjskega društva gluhih in naglušnih.
Na podlagi šestih ciljno usmerjenih izvedb, v
katere je bilo vključenih 60 brezposelnih gluhih
in naglušnih oseb, ugotavljamo tole:
• program je več kot zadovoljiv, saj je zunanja
spodbuda vplivala na brezposelne gluhe in naglušne osebe kot potreba po aktiviranju njihovih potencialov
• seznanitev udeležencev s tistimi možnimi
»ponudbami«, ki so zanje relevantne in zanimive
• vsebine temeljijo predvsem na motivaciji,
postavljanju ciljev, interesov in realizaciji tega.
Program pripomore k izboljšanju aktivnosti in
motiviranosti za reševanje problema brezposelnosti oziroma posredno in dolgoročno vpliva na
možnosti za zaposlovanje. Dosedanje izkušnje in
pridobljeni rezultati kažejo, da se več kot 50%
vključenih brezposelnih gluhih in naglušnih oseb
v času 6 mesecev do leta po koncu programa vključi v določene aktivnosti: redna zaposlitev, javna
dela, različna zdravljenja odvisnosti in drugo.
Program je zanje začetek, spodbuda, akcija,
ki jo je treba negovati in spremljati. Tako je program postal eden izmed temeljnih programov za
področje informiranja in motiviranja gluhih in
naglušnih oseb za zaposlovanje.

Petdnevni program »Kako naj zastavim svojo profesionalno in življenjsko pot v prihodnje« je bil v
obdobju 1998-2001 izveden štirikrat, in sicer v
počitniškem domu zveze društev gluhih in naglušnih v Kranjski gori. Program, ki ga v družbi Racio
izvajamo za mlade od leta 1992, je prirejen tudi
za ciljno skupino mladih gluhih in naglušnih brezposelnih oseb. Danes je bolj kakor kdaj koli prej
potrebno, da mladi vzamejo usodo poklicne in
življenjske poti v svoje roke. Podjetno ravnanje
naj postane življenjski stil, ki ga prevzamejo vsi
in ne le tisti, ki se s podjetništvom tudi profesionalno ukvarjajo. Program je bil izveden že s četrto
skupino mladih gluhih in naglušnih brezposelnih,
ki so se odločili to tudi uresničiti. Petdnevne delavnice se je do sedaj udeležilo 29 mladih iz vseh
območnih enot zavoda za zaposlovanje razen iz
območnih enot Trbovlje in Ptuj. Od tega se jih je
slaba polovica (48,3%) zaposlila, dve osebi sta se
vključili v javna dela in dve v redno izobraževanje.
Dobra tretjina (37,9%) se z nadaljnjimi izobraževalnimi aktivnostmi pripravlja na možnosti zaposlovanja v lokalnem prostoru in širše.
Namen delavnice je spodbujanje kreativnega
razmišljanja, podjetnega ravnanja, razpoznavanja
podjetniških priložnosti v okolju. Da to lažje uresničijo, morajo najprej poznati samega sebe z vsemi prednostmi in manj izraženimi osebnostnimi
lastnostmi, ki so potrebne za podjetno ravnanje,
doseganje čim večje konkurenčnosti na trgu
delovne sile, kjer je boj za pridobitev dela močan.
Program sklene postavljanje ciljev in planiranje
lastne kariere. Da si lažje postavijo cilj, se prvi
dan srečajo s podjetništvom kot filozofijo in načinom življenja, ob tem pa z metodo generiranja
idej izdelajo podjetniški načrt, ki jih polno zaposli
tudi drugi dan.
Tako so oblikovani potencialni podjetniški
timi. Dva dni sta nato namenjena spoznavanju
sebe, kjer so ključna vprašanja, kdo sem, kakšen
sem in kako sem lahko uspešen v medsebojnih
odnosih. Vsa skoz teden pridobljena znanja podkrepijo še s spoznavanjem dogajanja na trgu delovne sile in končajo s postavljanjem ciljev. Kakor
ga imajo izvajalci programa ob njegovem začetku,
tako ga morajo imeti tudi udeleženci, ko program
končajo.
Delo je na prvi pogled mogoče zelo zahtevno,
a mladi se pet dni srečujejo z različnimi metodami
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dela, ki naredijo program zanimiv, v prijetnem
okolju. Tako delo v skupini, reševanje praktičnih
primerov in vaj, burjenje možganov, igranje vlog,
individualni in skupinski trening mlade povežejo
v eno dušo, ki usklajeno deluje skoz celoten program.

RAZVIJANJE Z A P O S L I T V E N I H
MOŽNOSTI
Delo z gluhimi in naglušnimi osebami v obeh prej
opisanih programih in njihovo aktiviranje za razreševanje problemov dela in poklicne prihodnosti
je spodbudilo razmišljanja o prilagojenem iskanju
možnosti za njihovo zaposlovanje. Ob dobrem
sodelovanju z institucijami v okolju smo v ta namen pripravili poseben lokalni zaposlitveni program in podporni program javnega dela z naslovom »Razvijanje alternativnih dejavnosti društva
in programov zaposlovanja za gluhe in naglušne
v celjski regiji«, katerega izvajalec je bilo v obdobju
1999-2001 celjsko društvo gluhih in naglušnih.
Večina v javno delo vključenih oseb je našla delo,
identificirati pa smo uspeli tudi celotno populacijo
tovrstno prizadetih brezposelnih oseb na območju
celjske regije, jo obravnavati in usmeriti v ustrezne
zaposlitvene in druge programe.
Za pristop je značilna osrednja vloga celjskega
društva, ki ima prostor, opremo, prevajalce v slovenski znakovni jezik, in invalidskega podjetja v
njegovi lasti, ki v sodelovanju s strokovnimi institucijami v okolju razvijata za zaposlovanje primerne delovne programe oziroma delovna mesta.
Zaposleni v javnem delu pa so se lahko zaposlovali
tudi v drugih invalidskih podjetjih, ki omogočajo
delovno namestitev za brezposelne gluhe in naglušne osebe.
Gluhi in naglušni so ciljna skupina, ki zahteva
poseben pristop - komunikacije so lahko polno
deležni le v svojih društvih, ki pa so jim za uresničevanje potreb in interesov odprta vse življenje.
Z okoljem dobro povezano društvo se lahko
odziva na probleme brezposelnosti svojih članov
in si zastavlja v zvezi s tem aktivnosti oziroma
programe, ki so izvedljivi le v njegovem okviru.

PREDSTAVITEV CELOSTNEGA
MODELA P O M O Č I
Na pobudo zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je tovrstna prizadevanja vključila v svoj
nacionalni program, in centralne službe zavoda
RS za zaposlovanje smo v družbi Racio razvili
model, ki temelji na pristopu, po katerem v okviru
zavoda za zaposlovanje in njegovih območnih
služb obravnavamo gluhe in naglušne brezposelne
osebe. Postavili smo si naslednja vodila oziroma
cilje :
• identificirati vse gluhe in naglušne brezposelne osebe v Sloveniji
• motivirati jih za reševanje problemov življenja in dela
• razviti nove oblike dela z brezposelnimi gluhimi in naglušnimi osebami
• poiskati in razviti dodatne možnosti za njihovo delovno in socialno vključevanje.
Pri razvoju modela so zelo pomagale izkušnje,
pridobljene s prilagoditvijo programov aktivne
politike zaposlovanja in spremljanjem izvedbe
lokalnega zaposlitvenega programa ter javnih del
v celjskem društvu gluhih in naglušnih. Dodatno
smo se tudi usposabljali za delo z osebami s težavami s sluhom in za uporabo slovenskega znakovnega jezika.
Pri izvedbi modela smo povezali že obstoječe
možnosti - kadrovske, prostorske in tehnične regijskih društev gluhih in naglušnih in lokalnih
strokovnih institucij, invalidskih podjetij, uspešnih
podjetnikov, potencialnih delodajalcev in drugih.
Društva imajo v modelu sploh osrednjo vlogo.
Neprecenljivega pomena so v društvih socialne
mreže, znanje in prostorsko tehnične možnosti.
S sodobno tehnologijo se gluhi in naglušni med
seboj hitro informirajo.
Model upošteva zahtevani daljši čas in interdisciplinarnost obravnave in s tem možnosti optimalnega razvoja sposobnosti in zmožnosti gluhih
in naglušnih oseb.
Gluhe in naglušne osebe obravnava strokovni
tim, sestavljen iz strokovnjakov različnih strokovnih profilov. V posameznih okoljih vzpostavljamo
mreže, ki podpirajo njihovo zaposlovanje. V izvedbi modela namreč sodeluje tudi vrsta zunanjih
sodelavcev s področja psihologije, zdravstva, specialne pedagogike, surdopedagogike in drugih iz
osrednjih institucij in njihovih regionalnih mrež
ter regijskih društev.
Model vsebuje najprimernejše aktivnosti za

vključitev gluhih in naglušnih oseb v programe
zaposlovanja: uvajanje v delo, poklicno usposabljanje, delovni preskus itn. Iskanje in motiviranje
izvajalcev programov usposabljanja in potencialnih delodajalcev je permanentna naloga.
V slovenskem prostoru potekajo aktivnosti
identificiranja brezposelnih gluhih in naglušnih
oseb, hkrati pa že razvojno delo na področju iskanja in razvoja ustreznih delovnih programov. Za
obravnavane posameznike oziroma skupino iščemo možnosti glede na njihove identificirane rehabilitacijske potrebe. Če ugotovimo, da obstaja na
primer potreba po pridobivanju določenih funkcionalnih znanj, je mogoče zanje pripraviti in
prilagoditi ustrezen program. Uvajanje nove
tehnologije in fleksibilizacije oblik dela odpira na
področju izobraževanja in zaposlovanja za gluhe
in naglušne osebe sploh dodatne možnosti in priložnosti (e-izobraževanje, e-delo, delo na domu),
hkrati pa postavlja pred njih nove izobraževalne
zahteve.
V sodelovanju z zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije smo pripravili tudi program javnega
dela na področju psihosocialne pomoči družinam
ostarelih gluhih oseb in posameznim gluhim osebam. Ideja je, da bi lahko brezposelne gluhe osebe
v obliki javnega dela skrbele za ostarele gluhe
osebe, ki ostajajo doma in jim problem komuniciranja onemogoča pomoč institucionalnega varstva. Le gluha oseba ali otrok gluhe osebe, ki obvlada njihovo govorico, lahko ustrezno usposobljen tudi ustrezno pomaga. Za sofinanciranje izvedbe tega programa javnega dela je zveza društev
gluhih in naglušnih uspešno sodelovala na razpisu
za izbor programov javnih del pri zavodu RS za
zaposlovanje in tudi na razpisu za sofinanciranje
programov na področju socialnega varstva pri
ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Javno delo, ki je nacionalnega značaja, zajema

območne službe zavoda za zaposlovanje - Ljubljana, Maribor in Ptuj - , kjer je delež gluhih in
naglušnih oseb med brezposelnimi med največjimi v Sloveniji. Brezposelne gluhe in naglušne
osebe so pričeli v javna dela vključevati v maju
2002, doslej se jih je vključilo sedem. Za leto 2003
predvidevamo širjenje izvedbe javnih del tudi na
druge območne službe zavoda RS za zaposlovanje
in vključitev 20 gluhih in naglušnih oseb. Brezposelni gluhi in naglušni bodo kot izvajalci pomoči
prispevali k reševanju problematike družin z gluho osebo ter se teoretsko in praktično usposabljali
za različne oblike tovrstnega dela. Obenem bodo
aktivno reševali svoj problem brezposelnosti in
povečevali možnosti za svojo zaposljivost v okviru
obstoječih centrov za pomoč na domu, domov
ostarelih, pri zasebnikih ali z ustanavljanjem samostojnih delovnih enot.

SKLEP
Implementacija modela za celostno reševanje problemov brezposelnosti gluhih in naglušnih oseb
bo omogočila spoznavanje problematike na ravni
vse države in načrtovanje celostnih aktivnosti, v
prvi vrsti pa bo osebam s težavami v komuniciranju omogočila poti do znanja, razvoja osebnih in
medosebnih spretnosti in zaposlovanja na trgu
delovne sile.
Najpomembnejši učinek modela pa je gotovo
preprečevanje nadaljnje marginalizacije gluhih in
naglušnih oseb, ki jo povzroča že sama odsotnost
komunikacije s svetom. Z njihovim vključevanjem
v svet dela, tj., s pravočasnim vključevanjem gluhe
in naglušne mladine v delo po zaključku šolanja
preprečujemo tudi njihove osebne in socialne
stiske.
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