
 
 

BESEDA  
USTANOVITELJA 

 

Papilot je cvetlica, ki že 15 let smelo cvete na področju 
vzpodbujanja in razvoja kvalitete življenja. Veter je raznesel 
semena preko Slovenije na Hrvaško, Bosno in Hercegovino, 
Srbijo in Črno Goro, kjer so vzklili naši podmladki. 

Svoj prostor pod soncem smo našli z lastno unikatno 
metodologijo dela, ki jo bogatita timski in celostni pristop. 
Znamo in zmoremo ponuditi vrhunsko storitev, ki ponudi 
toplino doma, povzdigne samospoštovanje,  in pomaga 
pogumno zakoračiti v lepši in uspešnejši jutri po trdnih tleh.  

Ključ za uspeh predstavljajo poleg umnega vodenja in 
poštenega odnosa do poslovnih partnerjev predvsem skrbna 
izbira sodelavcev, njihovo trajnostno usposabljanje na 
različnih področjih, vlaganje v razvoj in inovacije. Pri svojem 
delu dosledno sledimo standardom kakovosti. Trajnost 
rezultatov našega dela je postala zaščitni znak, ki nam 
povečuje tržno vrednost.   

Plod znanja naših strokovnih delavcev predstavljajo programi 
po meri za najbolj zahtevne ciljne skupine, v katere uvrščamo 
poleg managerjev in strokovnih delavcev predvsem skupine, 
ki se zaradi svojih oviranosti nahajajo na samem družbenem 
robu. Prvi v državi smo razvili in izvajali programe za 
spodbujanje zaposlovanja starejših oseb, Romov, oseb v 
postpenalni obravnavi in odvisnikov, pa socialne programe, 
kot sta Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj in Dnevni 
center za oskrbo starejših. Ustanovili smo Slovensko centralo 
učnih podjetij, razvili in vzpostavili sistem preko 170 učnih 
podjetij v srednjih šolah, usposobili preko 200 vodij učnih 
podjetij, ter gostili svetovni kongres nacionalnih central v 
okviru svetovnega združenja EUROPEN. Metodologijo dela v 
učnih podjetjih z brezposelnimi razvijamo in vzpostavljamo v 
BiH in Črni Gori. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Do sedaj je stopilo skozi naša vrata preko 50.000 oseb, ki so z 
našo pomočjo poskušale izboljšati kvaliteto svojega življenja 
tako v domovini, kot tudi v tujini. Mnogim smo pomagali 
uresničiti sanje: tisoči so se zaposlili, vključili v izobraževanje, 
napredovali v službi, rešili svoj osebni problem.   

Papilot je njiva, iz katere vznikajo socialna podjetja, do sedaj 
jih je zrastlo pet, šesto je na poti. V njih omogočamo najtežje 
zaposljivim osebam, da z zaposlitvijo postanejo aktivni, 
odgovorni, samostojni in enakovredni člani družbe. Socialna 
podjetja v sklopu poslovnega sistema Papilot so tako, kot tudi 
ostali hčerinski zavodi, zavezana upoštevanju standardov 
kakovosti, kar daje njihovim zaposlenim še dodatno potrditev 
in samozavest. 

Poseben izziv predstavlja področje razvoja in reorganizacije 
velikih gospodarskih in javnih sistemov, kjer smo se že kar 
nekajkrat izkazali in sicer tako doma, kot v tujini. 

Da znamo in zmoremo, dokazujemo vsak dan. Pri svojem delu 
premikamo meje stroke in spreminjamo vrednote 
posameznika in družbe. Pogum, smelost, želja po ustvarjanju, 
izjemna energija sodelavcev ter neomajna zavezanost viziji in 
poslanstvu so nas ponesli v sam vrh ponudnikov storitev na 
področju našega dela v širšem mednarodnem prostoru. V 
prihodnost zremo z zaupanjem v lastne moči in zavedanjem, 
da v današnjem tržnem gospodarstvu obstanejo in uspejo le 
najboljši. 

Stojan Zagorc 
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PAPILOT NEKOČ IN 
DANES 

 
Za nami je  je obdobje dvajset-letnega trdega, ustvarjalnega 
dela, polnega izzivov, vzponov in padcev. Ob l5-letnici 
PAPILOTA čutim potrebo, da z vami podelim tudi začetek 
našega obstoja, ki sega že v prejšnje stoletje, v leto l991 
obdobje, ki nas povezuje tudi z osamosvojitvijo naše države in 
upanjem, da bo končno prišel čas demokratičnosti in novih 
možnosti vsem, ki bi si hoteli najti prostor tudi na področjih, 
ki so bila do tedaj domena države.  

IN TAKO SE JE ZAČELO . . .  Soočali smo se ne le s ponosom, da 
smo v samostojni državi,temveč tudi s spremembami, na 
katere nismo bili pripravljeni, ena izmed njih je bila 
brezposelnost, ki jo do tedaj skoraj nismo poznali. 

Za nas je to pomenilo izziv, vključiti se v dogajanje, razmišljati 
kako začeti pot na področju, ki doslej ni bilo pokrito z zasebno 
dejavnostjo. Poznavanje razmer nas je opogumilo, da smo se 
odločili pripraviti program, ki bi zajel jedro problema 
brezposelnosti. Kako brezposelnim pomagati razumeti 
spremembe, jim vliti samozaupanje ter jih opremiti z močjo, 
da bodo zmogli prevzeti odgovornost in spremeniti 
pričakovanja, da bodo zanje to storile institucije, kot nekoč! 

Naloga ni bila lahka predvsem, ker smo v naših programih 
prvič uporabili psihosocialne vsebine, kar je pomenilo novost 
in hkrati negotovost ali je to za naš prostor primeren način 
pristopa. Stavek  na Ministrstvu za delo, kjer smo prvič 
predstavili program, da je to za «ameriško tržište«, to 
potrjuje, da smo zares orali ledino na doslej neobravnavnih 
področjih. 

Toda »pionirska ekipa« novonastalega podjetja je bila 
prepričana, da je  program pravi. In »KOVNICA ZNANJA IN 
ZAPOSLOVANJA«, kot smo poimenovali prvi program se je  
začela izvajati. Zavod za zaposlovanje nam je izkazal zaupanje, 
ki je rodilo uspehe in nas spremljalo celo desetletje. Povsod, 
kjer je imel Zavod za zaposlovanje svoje enote, smo zaradi 
potreb tudi sami ustanovili lokalne enote. Usposobili in 
zaposlili smo na desetine mentorjev iz vrst nezaposlenih  z 
visoko  izobrazbo, ki so nato svoje znanje in izkušnje prenesli  
na dolgotrajno nezaposlene osebe in jih ponovno usmerjali 
na trg dela in v boljše življenje. Toda predhodno jih je bilo 
potrebno pripraviti na nove izzive, jim približati nove načine 
iskanja zaposlitve, jih seznaniti z novimi zahtevami trga dela. 
In če samo okvirno prikažemo število obravnavanih oseb v 
enem letu (l5OO in od tega sprva okrog 40% zaposlenih)  
lahko izračunamo, koliko oseb je bilo obravnavanih  v 
obdobju 20-tih let! 

Kasnejše obdobje je prineslo spremembe, prišli so novi 
izvajalci, nove zahteve, novi izzivi, ki so nas usmerili v nove 
programe, ki so nam omogočili, da smo se ustrezno odzvali, 
tudi z ustanovitvijo Zavoda PAPILOT, ki prav letos slavi svoj 
rojstni dan!  

In komu so namenjeni naši programi ? Težko zaposljivim, 
invalidom, mladim, osebam  s težavami odvisnosti, osebam 
na prestajanju kazni, tudi starejšim, v tretjem življenskem 
obdobju in jim v Dnevnem centru lepšamo in bogatimo 
vsakdan. 

In še to – še vedno nadgrajujemo programe, dopolnjujemo, 
ustvarjamo nove in nove, toda ne pozabljamo na naš osnovni 
psihosocialni program, ki bogati, ohranja, krepi  in »polni naše 
baterije« da se izognemo vsakdanjim, pogosto stresnim 
situacijam in s tem ohranjanju in izboljšanju življenja, 
delovnih sposobnosti in vrnitvi v svet dela.   

To je le delček tega, kar bi bilo potrebno povedati, saj so 
učinki programov tako obsežni, da zajemajo ne le 
obravnavane osebe, temveč imajo učinek tudi na družine, trg 
dela itd. Toda ponosni smo, da  LAHKO SVOJE ZNANJE, 
IZKUŠNJE IN LJUBEZEN DELIMO  Z LJUDMI IN DA NAM JE V 
OSPREDJU  IZPOLNITEV NJIHOVIH CILJEV ZA BOLJŠE IN 
USTVARJALNEJŠE ŽIVLJENJE! 

Dora Zagorc 

 

PAPILOT, zavod, 
Ljubljana  

PAPILOT – moje prve asociacije ob vsakem priklicu naziva 
našega zavoda so obrazi oseb, na poti do svojih ciljev: 
aktivnih iskalcev zaposlitve, rehabilitandov, starostnikov, 
udeležencev seminarjev, kandidatov za zaposlitev, mojih 
kolegov, naših družin. Vzpodbujanje in razvijanje kvalitete 
življenja – naša osebna in poklicna zaveza, večen izziv in 
močna (modra!) nit, ki nas  vodi skozi petnajstletno 
delovanje. 

Kaj nas opredeljuje in kdo smo? Skupina svetovalcev, 
osredotočenih na zagotavljanje umeščanja posameznikov v 
družbo – opremljenih in dejavnih. Pripravljenih za 
prevzemanje odgovornosti za vlogo aktivnih kreatorjev svoje 
prihodnosti in za polno uresničevanje v socialnem in 
delovnem okolju.   

Za raven lastnega zadovoljstva in kakovost svojega življenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako pognati kolesje procesa, ki nikoli ni dovršen in 
predstavlja garaško nalogo vsakemu, ki ga želi in zmore 

prepoznati? Najprej s tem, da po zakonitostih 
zagotavljanja permanentnega razvoja in samo 

preseganja delujemo sami – vsak od nas in vsi skupaj 
kot Papilot. S tem, da nas v načinu življenja in v 

odnosih opredeljujeta odgovornost in omika. S tem, da 
se z nasmehom zbujamo v dneve, v katerih dosledno 
sestavljamo v mozaike znanja in izkušnje, s katerimi 
bogatimo sebe in naše uporabnike. S tem, da smo 

prisotni in dostopni povsod tam, kjer nas potrebujejo. 
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S svojimi  programi in pristopi smo danes aktivni v petih 
slovenskih regijah, z ustanovljenima zavodoma Vitis in Ruj, v 
sedmih.  Povsod desetletje in pol. Programe občasno 
izvajamo na preko tridesetih lokacijah, številne tudi v tujini. 
Približevanje uporabnikom in dobra lokalna vpetost z 
zaposlovanjem lokalnega kadra je trajna zaveza našega 
zavoda.  

Naša naslednja odlika je multidisciplinarnost in trenutno 
zaposlujemo 35 strokovnih izvajalcev različnih družboslovnih 
profilov, s povezanima zavodoma blizu 50. 

 In kar je za nas izjemna vrednost in vrednota – v zadnjih letih 
smo odprli preko 30 zaščitenih delovnih mest in prav toliko 
oseb integrirali v programe socialne vključenosti.  

 

 

 

 

 

 

Udeleženci naših programov so v obsežnem številu iskalci 
zaposlitve, osebe,  ki se na tej poti srečujejo z zdravstvenimi 
težavami, mladostniki, upokojenci, zaposleni delavci in 
številni drugi, ki želijo osvojil nove veščine, razviti širino in  
kakovosten način vodenja sebe in svojega življenja. 

Z izvajanjem programov aktivne politike zaposlovanja vrsto 
let prispevamo k povečanju zaposljivosti in zaposlenosti 
prebivalstva. Preko 2500 udeležencev na letni ravni 
vzpodbujamo k prevzemanju aktivne vloge in odgovornosti za 
neposredno umestitev v delovno okolje in  njihov karierni 
razvoj. Ne le zaposlitev, dodana vrednost programa je razvita 
delovna osebnost, ki želi in zmore zaposlitev obdržati in 
karirerno napredovati.  

V okviru storitev zaposlitvene rehabilitacije želimo zagotoviti 
enakovredno vključevanje invalidov v rednem delovnem in 
socialnem okolju ter na področju izboljšanja delovne klime in 
učinkovitosti delovati svetovalno v podjetjih.                                            

Osebam z upadom delovne učinkovitosti omogočamo 
zaščitno zaposlitev, vzpostavljamo zaposlitvene centre in 
programe socialne vključenosti.  

Na področju oskrbe in dejavnega vključevanja starejših želimo 
razširiti mrežo storitev dnevnega centra, skladno s potrebami 
lokalnega okolja in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi 
vzpostaviti medgeneracijska središča. Storitve Rozinega vrta – 
Centra za preventivo in obravnavo demence, so približane 
tako zaposlenim v delovnih okoljih in med aktivnimi 
upokojenci, kot obolelim starostnikom in njihovim svojcem. 

V centrih, ki so namenjeni in 24 ur dnevno dostopni žrtvam 
kaznivih dejanj, na ravni lokalnih okolij zagotavljamo varno 
podporo za ureditev osebnostnega delovanja in socialnega 
statusa oškodovanega uporabnika. 

Poleg tega, da poskušamo v večini programov uporabnike 
opolnomočiti za aktivno udeležbo pri soočanju s svojo akutno 
situacijo in za njeno razreševanje, vzporedno z enako 
zavzetostjo razvijamo preventivne in svetovalne vsebine za 
široko ciljno skupino zaposlenih delavcev in mladostnikov na 
poti do samostojnosti. 

Izjemen prispevek, ki plemeniti vsa področja našega 
delovanja, je vpetost zavoda v številne nacionalne in 
mednarodne projekte, ki omogočajo raziskovalno dejavnost, 
izmenjavo dobrih praks med partnerji in uvajanje najnovejših 
strokovnih smernic v naše pristope.  

In izzivi za prihodnje obdobje?  

 Utrjevati svojo vlogo prijaznega, zanesljivega in 
skrbnega partnerja naročnikom in uporabnikom. 

 Zagotavljati kakovost. Storitev, odnosov, življenja. 
 Glasno pozivati lokalne skupnosti, institucije, 

podjetja, družbo k odgovornosti in solidarnosti, da bi 
lahko z močno zavezo nadalje: 

 Vzpodbujali socialno podjetništvo. 
 Permanentno investirati v znanje, raziskovalno 

dejavnost in razvoj.  
 V svoje kadre, vase in svoje družine.  
 Razvijati nove veščine. 
 Trenirati skok v višino in daljino. 
 Obdobno postati za hip in globoko vdihniti. 
 Se nasmehniti vsaj nekajkrat na uro. 
 Vsak dan postajati boljši in še boljši ljudje… 

Na poti do tja, kamor smo namenjeni, se veselim dobre 
družbe in vetra v jadrih. 

S prijaznimi pozdravi! 

Doroteja Volovec 

 

RUJ - PRIDNE ROKE 
VAŠE SOSESKE 

Glavna dejavnost Zaposlitvenega centra Ruj, ki je v vaši 
soseski že dalj časa, je proizvodnja kovinskih izdelkov. Poleg 
vodje proizvodnje, psihologa, soc. delavca, direktorja,  je 
zaposlenih 16 oseb s statusom invalidnosti. Specializirani smo 
za področje ohranjanja, optimiranja delovnih potencialov, 
motiviranja oseb z invalidnostjo za doseganje večje delovne 
učinkovitosti.  

Naše storitve se nenehno prilagajajo željam naročnikov. 
Zaposlitveni center Ruj opravlja storitve proizvodnje, pralnice, 
rehabilitacije. V proizvodnji sestavljamo, izdelujemo 
plastične, kovinske polizdelke za male gospodinjske aparate 
kot so palični mešalniki, vodni grelci, kavomati ipd. Trenutni 
program je sestava in proizvodnja pokrova vrčev, sestava 
gredi, oplaščevanje ležajev, montaža priključnih kablov, 
glajenje. V pralnici peremo, likamo zaščitna oblačila za 
ljubljansko podjetje. Zlagamo vrečke za biomedicinsko 
proizvodnjo, tudi iz Ljubljane. Izvajamo zaposlitveno 

Kdo so naši uporabniki in  katere naše ciljne skupine? 
Pri izvajanju številnih programov smo osredotočeni na 
aktivno populacijo, predvsem na njen ranljivi del. Naša 

osnovna metoda je izkustveno doživljajsko delo v 
majhnih skupinah in hkrati enako pomembna 

osredotočenost na posameznika, njegovo specifiko , 
potrebe in želje. 
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rehabilitacijo, katere naročnik je država. Trenutno nudimo 
simulirano delovno okolje dodatnim 13-im ljudem, ki pri nas 
niso v delovnem razmerju. Sodelujemo v oceni in obravnavi 
rehabilitanta, napotenega s strani ZRSZ.  

Zakaj ste nas opazili? Konkurenčna prednost Ruja je v kvaliteti 
proizvodov in storitev, saj so pridne roke invalidov zelo 
natančne, v nenehni prilagodljivosti zahtevam naročnika ter v 
lokacijsko - logistični dostopnosti cenovno ugodne delovne 
sile. Ni vam potrebno v Srbijo, na Kitajsko, če lahko za vas še 
bolj skrbno opravimo enostavna dela v Nazarjah.  

Kaj je zaposlitveni center in v čem se razlikuje od podjetja? V 
zaposlitvenem centru se zaposlijo ljudje, invalidi, z odločbo o 
zaščiteni zaposlitvi, ki jo pridobijo na podlagi rehabilitacijske 
ocene s strani zavoda za zaposlovanje. To pomeni, da je 
njihova delazmožnost ocenjena med 30 in 70%. V navadnem 
podjetju je 100% delazmožnost, v invalidskem nad 70%, v 
programih socialne vključenosti do 30%. Zaposlitveni center 
je zavod, ki se deloma financira iz tržnih dejavnosti, manko 
finančnih virov preostale delazmožnosti, ki jo invalidi na trgu 
ne dosežejo, pa financira država. Podjetja sodelujejo z 
zaposlitvenimi centri, ker jih finančno in drugače ne 
obremenjujejo, sicer z nami ne bi sodelovala. V Sloveniji je 
zdaj 28 tovrstnih centrov, kar nekaj od teh je naših povezanih 
zavodov. Vemo kako vzpostaviti tudi nove zaposlitvene 
centre.  

Eden naših naročnikov, ki je spoznal prednosti Ruja, je 
podjetje Fori. Družbena odgovornost podjetij v Sloveniji, da 
se povezujejo z lokalnimi podjetji, ki zaposlujejo osebe z 
invalidnostjo, je dobra. K nam prihajajo gostje iz Hrvaške, 
Srbije, Avstrije, …ki si želijo z našo pomočjo vzpostaviti 

tovrstno platformo socialnemu podjetništvu, ki je vpeta v 
državno in lokalno sredino.  

Poleg zaposlitvenega centra deluje tudi sestrski Zavod Ruj, ki 
izvaja storitve predvsem za državo: socialno vključenost, 
rehabilitacijo, začeli smo tudi z novimi projekti, z novimi 
sodelavci. Zdaj nas je 26 zaposlenih, skoraj toliko ljudi dnevno 
koristi naše storitve. Ker se to dogaja v sosednji stavbi 
proizvodnje, imamo na voljo tudi inženirja strojništva, ki nam 
na novo postavi linijo, tehnike, tehnologa, delovnega 
terapevta, ki poskrbijo za ergonomskost, meritve, ustreznost 
delovnega okolja,… Spadamo v poslovni sistem Papilot, ki 
deluje po vsej Sloveniji, po celotnem Balkanu, ki je vključen v 
evropske projekte, ki se ponaša s standardi kakovosti, z 
usposobljeno, dinamično delovno silo ter pogledom naprej.  

Ruj je ime za rastlino, ki ima najbolj ognjene barve prav zdaj, 
jeseni - če se zapeljete na Kras, boste to opazili. Mi to rujsko 
energijo, željo po delu, imamo, zato pri nas marsikdo potrka 
na vrata, da bi izpolnil kvoto zaposlovanja invalidov ali 
odstopil delo. Ker smo človeški, ker nam je mar za ljudi, ker 
kdaj spečemo tudi domači "štrudl", je delo prijetno. Pa še vi 
kdaj potrkajte na naša vrata v Nazarjah, jaz pa do takrat 
posadim, da se zakorenini, en lep nazarski ruj.  

Lučka Tovornik, Jože Veber, Valentina Lozar,  
Marjetka Kanjir 

 

ZAVOD VITIS 
Poslanstvo naše organizacije je posvečeno omilitvi posledic in 
aktivnemu vključevanju oseb z zaposlitvenimi oviranostmi 
nazaj v življenje in delo. Pod našim okriljem se odvija vrsta 
programov. Zavod Vitis je bil ustanovljen leta 2003, pred tem 
pa je pod okriljem Zavoda Papilot, s sedežem v Ljubljani, 
deloval od leta 1995 na območju Ptuja na področju 
izobraževanja in svetovanja.  

Od leta 2006 je Zavod VITIS izbrani koncesionar MDDSZ na 
področju izvajanja storitev zaposlitvene/poklicne 
rehabilitacije, po naročilu Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter delovnih 
organizacij. Ker pa ocena delovnega funkcioniranja ne pomeni 
zgolj vrednotenja količinskih kriterijev dela, je v tej oceni 
poleg podatkov o doseganju pričakovanih učinkov potrebno 
upoštevati in smiselno povezati informacije o celostnem 
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funkcioniranju delavca v delovnem okolju, stopnji in 
področjih oviranosti, obsegu potrebne pomoči pri delu, 
odstopanjih na področju osebnostne prilagoditve, 
medosebnega delovanja, nihanjih delovne učinkovitosti in 
delovne zmožnosti v daljšem časovnem obdobju. Na podlagi 
ocene omenjenih meril, podatkov o doseganju pričakovanih 
delovnih učinkov delavca v ocenjevalnem obdobju, 
upoštevanju obsega in stopnje težav ter pomenu, ki jih imajo 
za uspešno opravljanje konkretnega delovnega mesta, se 
določi skupna ocena delovne učinkovitosti.  

Leta 2006 je bil Zavod VITIS izbrani koncesionar tudi za 
izvajanje programa Socialna vključenost, kamor se vključujejo 
invalidi, ki niso zaposljivi in je njihova delovna učinkovitost 
pod 30 %. 

V zavodu VITIS izvajamo tudi programe Pomoči pri 
načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve. Preko ZRSZ 
smo bili izbrani za izvajanje štirih  programov. Program Nov 
začetek, v katerega so vključeni mladostniki, ki  zaradi 
zdravstvenih razlogov in zelo nizke stopnje izobrazbe ne 
zmorejo samostojno iskati ustrezne zaposlitve. V program 
Druga možnost pa so vključene starejše osebe, ki se iz 
različnih razlogov ne morejo ponovno zaposliti. Namen 
delavnice Poti do dela in zaposlitve je usposobiti brezposelne 
za bolj učinkovito iskanje zaposlitve. Izvajamo tudi delavnico 
Priprava na učenje, ki je namenjena brezposelnim osebam, ki 
se nameravajo vključiti v daljše programe izobraževanja in 
usposabljanja.  

V vseh naših programih, ki jih izvajamo pa sledimo temu, da 
največjo pozornost posvečamo invidualnemu delu in 
timskemu sodelovanju.  

Usmerjeni smo v rezultate, tako na področju prepoznavanja 
potreb kot tudi dosežkov, v korist obravnavanih oseb, 
njihovih družin/skrbnikov, delodajalcev, ostalih 
zainteresiranih in lokalne skupnosti. Prav tako si prizadevamo 
k doseganju najboljše koristi za svoje odjemalce in financerje. 
Merimo in spremljamo vplive svoje dejavnosti, kar nam 
omogoča nenehno izboljševanje, preglednost in odgovornost 
procesov. Tako smo tudi pridobili ISO standard 9001:2008.  

Invalida, uporabnika naših storitev obravnavamo kot 
enakovrednega člana v procesu rehabilitacije z namenom,  da 
se mu omogoči pripadnost, soudeleženost in soodgovornost v 
rehabilitacijskem procesu.  

Predvsem pa smo ponosni na to, da upoštevamo vsakega 
posameznika posebej, dostojanstvo vseh naših uporabnikov, 
njihovih družin ali skrbnikov ter da jih ščitimo pred 
nepotrebnim tveganjem in podpiramo socialno pravičnost.   

Trenutno nas je redno zaposlenih pet strokovnih delavk in 
dve delavki vključeni preko programa javnih del.  

  

     Darja Dovečar 

 

KAKOVOST JE 
DRAGOCENA 

Kot skrbnici sistema kakovosti v Poslovnem sistemu Papilot, 
mi je v ponos, da lahko o tako pomembnem poslanstvu 
sistema Papilot namenim nekaj stavkov o kakovosti in 
pridobljenih certifikatih ISO 9001:2008. 

Kakovost zavoda je cilj, ki ga ni težko doseči, če standarde 
kakovosti, strategijo in vizijo podjetja udejanjimo v praksi, saj 
je vrednota verjeti v to, kar delamo.  

Papilot zavod skupaj s povezanimi zavodi sledi svoji viziji in pri 
tem verjame v kakovost pristopa in nastopa. Ob tem se je za 
uresničevanje vizije, poslanstva in nenehnega izboljševanja 
vodenja in izvajanja storitev pokazala potreba po pridobitvi 
certifikata sistema kakovosti ISO 9001:2008. Smo sistem, v 
katerem naše poslanstvo vodi kakovosten pristop k 
posamezniku in izvajanju storitev, ki jih izvajamo strokovno, 
odgovorno, profesionalno, muldisciplinarno in uspešno s 
pravo mero empatije.   

Postati prepoznaven, cenjen in vodilen sistem na področju 
celostnega pristopa k uporabniku  v lokalnem in globalnem 
okolju s ciljem vzpodbujanja in razvijanja kvalitete življenja, je 
vodilo, da bomo ohranjali in izboljševali kvaliteto našega dela 
z nenehnim izobraževanjem, inovativnimi pristopi, skladno z 
obstoječo zakonodajo in regulativo. Verjamemo, da vse to 
lahko dosegamo le s pomočjo standarda, ki nam narekuje 
številne meritve, kontrole, sledljivosti, izboljšave, 
odgovornosti, procese in vizije. 

 

 

 

 

 

 

Skupaj z direktorji in vodji posameznih procesov smo vse 
certifikate do sedaj dobili brez vsakršnih neskladnosti, kar je 
odraz našega pristopa, pripadnosti, kakovosti, strokovnosti, 
motiviranosti po najboljšem in osredotočenosti na naše 
dragocene uporabnike, naročnike ter vse partnerje. 

Zavod Papilot je s svojimi enotami v Kopru, Krškem in Murski 
Soboti 15.6.2009 prejel certifikat kakovosti ISO 9001:2008 na 
področju Zaposlitvene rehabilitacije, Aktivne politike 
zaposlovanja, Socialnih programov in Izobraževanja, 
svetovanja in usposabljanja.  Zavod Vitis in Zavod Ruj sta 
pridobila certifikat kakovosti ISO 9001:2008,  8.11.2010 in 
sicer na področjih Zaposlitvene rehabilitacije, Socialne 
vključenosti in Aktivne politike zaposlovanja. 

Prednosti, ki jih ima sistem ob pridobitvi certifikata kakovosti 
so številne, med njimi bi izpostavila, da se vzpodbuja 
nenehno izboljševanje, sistem vodenja je prožen, temelji na 

Papilot zavod se lahko ponosno pohvali, da je eden 
izmed prvih, ki je leta 2009 prejel certifikat kakovosti 

ISO 9001:2008 na področju socialno varstvenih storitev 
v zasebnem sektorju. Leto za njim sta certifikat 

pridobili tudi hčerinska zavoda Zavod Ruj in Zavod 
Vitis. V letošnjem letu bodo certifikat pridobili še 

Zaposlitveni centri, ki so v intenzivnem pripravljalnem 
postopku. 
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procesih in ne na postopkih, v zadovoljstvu uporabnikov je 
merilo za uspešnosti sistema, vsakogar motivira s skupnim 
ciljem in zagotavlja sodelovanje, v širokem obsegu vključuje 
najvišje vodstvo, saj poslovne odličnosti ni mogoče delegirati, 
se navezuje na zakonske in regulativne zahteve, zahteva 
postavitev izmerljivih ciljev na različnih ravneh sistema, je 
osredotočen na učinkovito notranje komuniciranje, usmerja 
pozornost na razpoložljive vire in zahteva vrednotenje 
učinkovitosti usposabljanj in vodenja kakovosti. 

Sistem kakovosti ISO 9001:2008 je standard, ki ga danes 
osvajajo vse uspešne organizacije po svetu. Osredotočen je 
na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju 
zahtev odjemalcev. 

Kakovost življenja pomeni plodno medsebojno vplivanje 
raznovrstnosti oblik družbe in osebnega zadovoljstva. Uspeva 
tam, kjer posamezniki, skupnost in organizacije lahko 
uresničijo svoje zmožnosti, prispevajo k ustvarjanju 
prepričanju, da je vse mogoče, so zainteresirani za ravnovesje 
pri ravnanju s povzročitelji strese in ovir. (Koller, 2009) 

Kakovost je več, kakovost občutimo in občutijo, kakovost je 
del našega poslovanja in dela. 

Poslovni sistem Papilot je kakovost. 

Petra Pečar Mörec 

CENTER ZA POMOČ 
OSEBAM Z IZKUŠNJO 
KAZNIVEGA DEJANJA  
Priložnost ob izidu prve številke internega glasila izkoriščam 
za predstavitev dejavnosti v okviru Centra za pomoč osebam 
(žtvam) z izkušnjo kaznivega dejanja (v nadaljevanju 
imenovanega CPŽ), katerega primarni program je 
Psihosocialna pomoč osebam (žrtvam) z izkušnjo kaznivega 
dejanja. Najprej besedo ali dve o zgodovini programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljna podlaga programa je DEKLARACIJA O TEMELJNIH 
NAČELIH PRAVIC ZA ŽRTVE KAZNIVIH DEJANJ IN ZLORABE 
OBLASTI ter drugi mednarodni dokumenti, katerih podpisnica 
je tudi Slovenija. 

Ciljna skupina so žrtve vseh vrst kaznivih dejanj, kot jih 
odpredeljuje Kazenski zakonik, žrtve prekrškov ter drugih 
obremenjujočih dogajanj, situacij in stanj. Program je 
nizkopražen, pomoč zagotavljamo vsem žrtvam kaznivih 
dejanj, ne glede na katero koli osebno okoliščino. 

Program se izvaja 24 ur na dan, 365 dni na leto. V letu 2009 
smo v okviru šestih Centrov nudili pomoč 1544 uporabnikom, 
od tega 515 novo vključenim. Opravljenih je bilo 10.532 
storitev. Uporabnikom smo nudili podporo, podporno 
svetovanje, informiranje, zagovorništvo in spremstvo na 
terenu. V letu 2009 je program pridobil tudi standard 
kakovosti ISO 9001:2008. 

Poleg primarnega programa, v okviru CPŽ-ja snujemo in 
izvajamo tudi druge, preventivno naravnane projekte.  

V letu 2009 smo s sredstvi, pridobljenimi s strani Urada RS za 
enake možnosti izvedli projekt računalniškega 
opismenjevanja kmečkih žensk – Od kmeta do kmeta prek’ 
spleta, z uspešnimi prijavami na različne razpise pa tudi 
projekte za mlade – Prosti čas je zakon (MOL), Mar mi je, zase 
(MOL), Julija, avgusta, smeha polna usta (Brežice), A je kaj 
trden most (MDDSZ), Naj življenje otrok ne bo tek za 
otroštvom (Piran), projekte za medgeneracijsko povezovanje 
– Triangel – program za družinsko opismenjevanje (Koper), 
Generacija ima prednost (Brežice) ter projekte za starejše – 
65plus (Norveški finančni mehanizem) ter Vesna-program za 
starostnike (Koper). 

 

 

 

 

 

 

Na osnovnih šolah smo za učence izvajali delavnice na temo 
odvisnosti, spolnosti, predsodkov, itd., za starše pa na temo 
vzgojnih stilov. 

V letu 2010 od šestih Centrov delujejo le trije – v Ljubljani, 
Murski Soboti in na Ptuju. Program psihosocialne pomoči 
smo, poleg že navedenih storitev, obogatili z brezplačnim 
pravnim svetovanjem in infomiranjem ter psihološkim 
svetovanjem. 

Tudi v tem letu se izvaja program za mlade – “A je kaj trden 
most” ter projekt družinskega opismenjevanja. Izhajajoč iz 
zaznanih potreb, smo zasnovali nov projekt informiranja 
dijakov zaključnih letnikov srednjih tehniških in poklicnih šol o 
delovni zakonodaji, saj smo ob poraščajočem številu 
uporabnikov, ki so se na nas obračali zaradi kršitev temeljnih 
pravic delavcev ugotovili, da le ti niso seznanjeni s svojimi 
pravicami.  

Program “Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj” 
se je pričel izvajati v  letu 1998, najprej kot 

eksperimentalni program javnega dela v okviru B. & Z. 
d.o.o., Inženiringa za izobraževanje, svetovanje in 

raziskave. Tedaj so bili za izvajanje programa 
ustanovljeni prvi Centri za pomoč žrtvam kaznivih 

dejanj, ki so pokrivali pretežni del Slovenije. Delovali so 
v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novem Mestu, 

Murski Soboti, Kopru, Novi Gorici, Velenju, Ravnah na 
Koroškem in v Sevnici. Program so strokovno in 

materialno podprli Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve in 

Zavod RS za zaposlovanje. V letu 2000 je bila 
eksperimentalna faza zaključena, program je bil 

uvrščen med programe socialnega varstva, izvajalec 
programa pa je postal zasebni in neprofitni zavod, 

Papilot, zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete 
življenja. 

Telefonsko svetovanje (24/365): 
01 524 12 40 
02 527 19 00 
02 771 10 17 

Spletni forum: 
http://cpz.mojforum.si/ 
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Svetovalci – Sabina, Mojca, Janko in Lidija, ki je naša laična 
delavka, verjamemo v to, kar delamo. Ne domišljamo si, da 
lahko spremenimo svet, vendar vsaka rešena stiska in 
zadovoljstvo slehernega uporabnika potrjujejo, da naše delo 
ni zaman.  

Sabina Jagodnik 

PAPILOT - ZAVOD 
KVALITETNEGA NAČINA 
PREŽIVLJANJA STAROSTI 
 

Eden izmed rekov pravi, »Starost je žalost«, sama pa bi se raje 

oprijela misli Raymonda Radigueta, ki izhaja iz tega, da 
»Vsaka starost prinaša svoje plodove, treba jih je znati 
pobrati.« 

Vsak človek ima vgrajeno potrebo po aktivnostih in delu. In to 
kar delamo, oblikuje našo identiteto. Dokler smo sposobni 
skrbeti zase, smo v ravnovesju, pri čemer so fizične in 
psihične aktivnosti bistvene za kvalitetno življenje.  

Tudi ljudje z demenco niso izjeme. Vendar demenca vpliva na 
zmožnost – narediti. Da se izognemo depresijam, stresom in 
podobnim stanjem, so pravilno izbrane aktivnosti zelo 
pomembne. Zato so na razpolago centri, kot je naš.  Cilj vseh 
zaposlenih v Papilotu je razvijanje in vzpodbujanje kvalitete 
življenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolj pomembno je poznati vsako osebo posebej in ji 
primerno prilagoditi aktivnost. Upoštevati je potrebno, da 
imajo dementni tudi druge motnje, kot so motne sluha, vida 
ter govornih sposobnosti... Pomembno je, da prepoznamo 
stopnjo sposobnosti osebe in ji naložimo aktivnost, ki ji 
predstavlja izziv, ki je realno dosegljiv. Vsaka oseba mora 
doseči uspeh za pridobitev potrebnega zaupanja vase in s tem 
potrebno motivacijo. Ta vidik je zelo pomemben zaradi 
posameznikovega odziva.  

Ker je človek še vedno v veliki meri neraziskano bitje in prav 
tako tudi bolezni, ki ga doletijo, in ker je vzrok pri vsakemu 
posamezniku individualno pogojen ter je vsaka oseba na 
svojem nivoju razvoja,  je zelo težko opredeliti ustaljene 
metode. A vendar obstajajo splošni principi, katerim lahko 
sledijo prisotni našega dnevnega centra. 

Program, po katerem vodim/o udeležence, je sestavljen iz več 
vidikov: 

Fizične aktivnosti – gibalne vaje (vaje za moč, ravnotežje ...), 
kreativne delavnice (ročno ustvarjanje, slikanje, oblikovanje, 
kuhanje, petje ...) 

Senzorične aktivnosti – prepoznavanje okolja preko vida, 
vonja, sluha, dotika, okusa 

Intelektualne aktivnosti  – vaje za urjenje spomina, 
prepoznavanje in reševanje problemov, kvizi, vzpodbujanje 
logično miselnih procesov .... 

Emocionalne aktivnosti – socialne igre in delavnice za 
(samo)spoznavanje, življenjske izkušnje, prepričanja 
posameznikov ... 

Socialne aktivnosti – interakcije z drugimi ljudmi, sodelovanje, 
pogovor, zunanje aktivnosti (obisk kina, muzejev, parkov, 
znamenitosti) ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuditi in izvajati kvaliteten program je bistvenega pomena. 
Človek mora temu delu posvetiti veliko sebe oplemenitenega 
s strokovnostjo. 

Ena najglobljih skrivnosti življenja je ta, da je vse, kar je v 
resnici pomembno, le tisto, kar naredimo za druge. 

Lewis CARROLL 

Nina Živković 

Pomembno je poudariti, da so tudi starostniki sestavni 
del družbene strukture, družbenega življenja in smisla 
na Zemlji. Vzporedno s tem se starostnike vzpodbuja, 
da lahko s svojim delom, svojo osebnostjo, modrostjo 

in izkušnjami tudi sami veliko dajo, se angažirajo in 
podpirajo druge. Obdobje starosti je tudi čas, ko človek 

odkriva svoje pozabljene talente ali nova zanimanja. 
Skupinska dinamika, interaktivne delavnice, hkrati pa 
tudi individualen pristop so poglavitni dejavniki, preko 
katerih lahko starostniki začutijo, da kvalitetno živijo, 
kaj ponovno oživijo in predvsem izživijo. Nekaterim je 

zadosten že iskren pogovor, predvsem pa posvečen čas 
in občutek sprejetosti, razumevanja in zaupanja. 

 

Poudarek je na človeku, njegovih močeh, ki lahko 
premikajo gore, če se aktivirajo na ustrezen način 

oziroma so vzpodbujene s pravimi impulzi. Človeku, 
zlasti starejšemu in dementnemu, je potrebno znati 

prisluhniti, se z njim pogovarjati, ga nagovarjati in mu 
skušati omogočiti, da v še tako težkih in zanj 

nesmiselnih razmerah ponovno najde svoj žarek luči, ki 
mu daje pogum pri premagovanju svoje življenjske 

poti. 
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PREDSTAVITEV 
DNEVNEGA CENTRA ZA 
STAREJŠE 
 

VSAK ČLOVEK JE ZASE SVET, 

ČUDEN, SVETEL IN LEP 

KOT ZVEZDA NA NEBU... 

Tone Pavček 

 

Velika umetnost življenja je ravno v tem, da ga sprejemamo 
takšnega kot je. Vsako življenje je unikat in ravno to ga dela 
lepega, zanimivega, svetlega. 

Predstave, slike, prepričanja, dogodki, misli nam oblikujejo 
kako doživljamo svet v katerem živimo. Upoštevanje naših 
misli, da pa je svet takšen kot ga vidimo in kot ga želimo 
videti, pa nam omogoča, da postanemo kreatorji svojega 
življenja. 

Pravzaprav se mi zdi pomembna predstava o določenem 
življenjskem obdobju na primer o starosti in vplivom na naš 
način življenja. 

Ne morem mimo misli in mimo občutka, da se ne bi mogli ali 
celo smeli z dostojanstvom postarati in s ponosom nositi vseh 
gub, ki nam jih bo in jih je v obraz zarisalo življenje. Ali je 
starost, jesen življenja, kaj manj vredno od otroštva in 
mladosti? 

Vsi kot veste, pravzaprav upamo, da bomo nekoč doživeli 
svojo jesen življenja in da bodo naši potomci ravnali z nami 
tako, da če že ne bomo živeli večno, zakaj ne bi potem 
izkoristili in čim lepše preživeli tega, kar nam je in nam bo 
dano. 

Dnevni center je center z veliko pozitivne energije, kateremu 
življenje daje povprečno dvajset oskrbovancev in zaposlenih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovalci, ki pridejo v naš Dnevni center, čutijo, da so 
zaželeni in da v njem preživijo nekaj uric dnevno v miru, 
sočutju kar prinaša občutek varnosti in zaupanje. 

V centru združujemo strokovnost s čustveno inteligenco. 
Dajanje nas osrečuje in kadar nam uspe prižgati droben žarek 
sreče v očeh, je naš trud poplačan. 

Dnevni center , ki deluje v okviru Zavoda za vzpodbujanje in 

razvijanje kvalitete življenja, Papilot deluje že od leta 2004 in 
katerega delovanje podpira Mestna občina Ljubljana, je 
namenjen ljudem, starim nad 65 let. Naš namen je nuditi ter 
spodbujati v človeku občutek edinstvenosti in občutek, ki mu 
pove, da je potreben in vreden del našega življenja ter 
življenja svojcev in prijateljev. 

Vzpodbujamo pozitivno mišljenje ter krepitev le tega, 
pomagamo vzpodbujati osebno rast, spodbujamo ohranjanje 
intelektualnih sposobnosti, fizičnih sposobnosti, 
spodbujamo samooskrbo oziroma vključevanje v dnevne 
aktivnosti ter ohranjamo socialni vidik vključevanja 
oskrbovancev skozi vse dejavnosti. 

Gradimo čvrst in nežen most med otroško igrivostjo in 
modrostjo izkušenj ter vzpodbujamo iskrene in pristne 
medsebojne odnose različnih generacij ter njihovo 
povezovanje. 

Pot pelje vedno naprej. Tudi naša v Dnevnem centru. In cilji, 
ki si jih zastavljamo, ne ostajajo le to. Čedalje večja 
prepoznavnost nas prijetno preseneča in to zelo prijetno. 

 

Naš način razvoja je naraven, postopen, korak za 
korakom, dan za dnem. Ko razmišljam o posebnih 

duševnih in telesnih potrebah oskrbovancev, se soočam 
s splošno veljavnimi, po mojem mnenju napačnimi 

ocenami, da gre za tisto obdobje človeka, kjer narašča 
osamljenost, onemoglost in razočaranje. Menim pa, da 

je potrebno, da dobijo starejši v tem, zanje še vedno 
pomembnem obdobju življenja, vsa potrebna sredstva, 

predvsem pa filozofijo, ki jim bo pomagala 
kakovostnejše preživeti starostno obdobje. 
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Hkrati pa se zavedamo, da je to potrditev pozitivnih odzivov 
okolja, ki smo si jih tako želeli, da smo s svojo prijaznostjo in 
strokovnostjo uspeli prepričati vse, predvsem tiste, ki 
potrebujejo v jeseni življenja varno in prijetno zavetje, da smo 
prava izbira. 

Z kvalitetnim pristopom, po moralnih predpisih, z roko v roki 
vsi lahko le pridobimo. Izgubil ne bo nihče. 

Obdržimo v srcu zeleno drevo in morda ga bo obiskala 
ptica pevka.  

      

Saša Šmon Potočnik 

 

ENOTA KRŠKO 
Zavod Papilot ima na področju Posavja že dolgo zgodovino 
obstajanja in dela z ranljivimi skupinami ljudmi. Že na samem 
začetku delovanja sistema je bila ustanovljena enota v 
Sevnici, kjer so strokovni kadri  poleg izvajanja programov za 
brezposelne aktivno sodelovali oziroma svetovali tudi na  
projektu  »Centra za pomoč žrtvam kaznivih dejanj«.   Ves čas 
smo  bili  vpeti v lokalno okolje, aktivno sodelovali s 
strokovnimi delavci na 
pristojnih institucijah 
in zavodih. V 
začetnem obdobju 
smo aktivno posegali 
tudi na področje 
kreiranja javnih del v 
Posavju. Naša javna 
dela so izvajala 
različna društva in 
druge neprofitne 
organizacije. V sklopu 
izvajanja javnih del 
smo na področju  
Posavja  izvajali 
Motivacijske delavnice 
za druge udeležence 
programov in vodili 
Informacijske pisarne za kar je imel  naš strokovni kader  
veljavno licenco za izvajanje.  Ves čas smo intenzivno izvajali 
različne programe  tako za brezposelne osebe, ki so 
potrebovale samo motivacijo in usmeritve v ustrezne 
aktivnosti na trgu dela, kakor tudi za brezposelne osebe z 

zdravstveno 
oviranostjo.  Od leta 
2006 smo eden 

izmed 
koncesionarjev za 
izvajanje storitev 

zaposlitvene 
rehabilitacije na 
področju Posavja. 
Postali smo še bolj 

prepoznavni na lokalnem področju, okrepili in razvejali smo 
mrežo delodajalcev s katerimi aktivno in uspešno sodelujemo 

ves ta čas.  V odgovor na potrebe smo ob koncu leta 2008 v 
Brežicah pričeli z izvajanjem programa  »Socialna 
vključenost« v katerega so se vključile  brezposelne osebe z 
odločbo nezaposljivosti, izdano s strani pristojnega  ZRSZ .  V 
sklopu izvajanja programa le-te krepijo in razvijajo tako svoje 
socialne kakor tudi delovne veščine in spretnosti. Ob tem je 
potrebno omeniti, da  ima lokalna skupnost, predvsem  
vodstvo Občine Brežice visoko razvit  socialni čut in ves čas 
podpira izvajanje programa in nam  zagotavlja  neprofitni 
najem občinskih prostorov. 

Delovna okupacija – rezanje kabla 

Delovna okupacija – lepljenje map 

Nekaj ročno izdelanih, unikatnih voščilnic (uporabniki 
programa »Socialna vključenost«) 

Z namenom približati se brezposelnim osebam in omogočanju 
čim boljših delovnih pogojev smo enoto v letu 2009 preselili v 
nove prostore v Krškem, kjer  v  moderno opremljenih 
prostorih izvajamo programe aktivne politike zaposlovanja in 
storitve zaposlitvene rehabilitacije.   Ob pridobitvi novih 
koncesijskih pogodb za izvajanje storitev zaposlitvene 
rehabilitacije pa  smo se v letu 2010 razširili tudi na področje 
Dolenjske oziroma natančneje v Belo Krajino.  

 

Janja Ajster Gramc 

 

PROGRAMI AKTIVNE 
POLITIKE 

ZAPOSLOVANJA 

- krepitev moči udeležencev  
Mentorji na zavodu Papilot smo usmerjeni v iskanje in 
soustvarjanje moči udeležencev, njihovih virov. Sprašujemo 
po zaželenih rešitvah, dobrih izidih, sanjah in upanju, virih, 
opori v socialni mreži, po dobrih izkušnjah v preteklosti. 
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Ob začetku vsakega programa stopim pred skupino ljudi, ki 
pravi, da ne razumejo zakaj morajo biti tukaj, da tega ne želijo 
in da njih ni nihče nič vprašal. V en glas pravijo, da se jim zdi 
vse skupaj nesmiselno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delamo po principu krepitve moči (Dragoš, Žnidarec Demšar; 
2005), kar pomeni, da: 

• aktiviramo obstoječe vire - vzpodbujamo iskanje 
notranjih virov moči vsakega udeleženca, 

• ustvarjamo in/ali olajšujemo dostopnost do virov 
moči – mentorji in mentorice  posredujemo 
relevantne informacije, posamezniki pa z vključitvijo 
v skupine dobijo občutek pripadnosti, razširijo svojo 
socialno mrežo, se med seboj podpirajo in 
vzpodbujajo.  

• redistribuiramo vire moči – udeležence podpiramo 
pri spreminjanju manj uspešnih vzorcev iskanja 
zaposlitve in skupaj raziskujemo nove, za vsakega 
posameznega udeleženca, bolj učinkovite pristope.  

• kreiramo nove vire moči – vzpostavljamo nove 
socialne mreže, uporabljamo najmodernejše 
pristope iskanja zaposlitve (raziskava skritega trga 
dela) in se povezujemo z delodajalci. 

Mentorji in mentorice vodimo proces, ki je usmerjen v 
podporo ljudem na način, da (ponovno) pridobijo nadzor in 
vpliv nad svojim življenjem. Vedno znova se trudimo delati iz 
perspektive moči, kar pomeni, da se usmerjamo v iskanje 
moči posameznika, njegovih/njenih virov in skupaj z njimi 
soustvarjamo nove rešitve v okviru njihovih želja in 
zmožnosti. 

Uporabljena literatura: 

• Dragoš, S. (2005): Moč – navodila za uporabo. V: 
Lešnik, B. (ur.). Krepitev moči. Ljubljana:  Fakulteta za 
socialno delo Univerze v Ljubljani. 

Julija Djaković 

SVETOVALNIC VRHNIKA –  

skozi oči udeležencev 
Število brezposelnih oseb prijavljenih na ZRSZ je pred kratkim 
preseglo število 100.000. Takšne novice vsekakor niso 
vzpodbudne za nas, ki se trudimo vztrajati pri iskanju 
zaposlitve. Ob tem se v nas porajajo dvomi o lastnih 
sposobnostih, pa naj bo to za delo, pri komunikaciji, iskanju 
zaposlitve itd. Mnogi smo potrebni samopotrditve in 
ponovnega zaupanja v naše zmogljivosti, ob tem pa se poraja 
rešitev, ki jo prek delavnic omogoča Papilot - Zavod za 
vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja. 

Urad za delo Vrhnika nas je izbrane povabil k sodelovanju v 
Svetovalnici za uspešen nastop na trgu dela (v nadaljevanju 
Svetovalnica) z namenom, da spoznamo še več možnosti in 
orodij, s katerimi si lahko pomagamo priti do želene 
zaposlitve. Tako od 20. septembra 2010 v prostorih Območno 
obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika pod okriljem Zavoda 
Papilot, v okviru Aktivne politike zaposlovanja in pod 
mentorstvom Julije Djaković, dvakrat na teden poteka 
Svetovalnica. 

Udeleženci smo razdeljeni v štiri skupine po približno deset 
med seboj različnih ljudi z različnimi delovnimi izkušnjami, 
pogledi, načeli, ki smo se do sedaj med seboj že dodobra 
spoznali. »Pri Svetovalnici mi je všeč to, da smo v skupini 
starejši in mlajši skupaj in si med seboj lahko izmenjavamo 
izkušnje,« pravi Božica R., Bojana Š. K. pa dodaja: »Prav je, da 
imamo ljudje, ki smo na istem položaju možnost, da si med 
seboj podelimo izkušnje na poti do zaposlitve, saj se le taki 
lahko med seboj razumemo in vemo, v kakšni situaciji smo. 
Ker dokler nisi sam na tem, se niti ne moreš zavedati, kako 
težko je biti sam v teh trenutkih, kako naporno je iskati službo 
in hoditi na razgovore ter kako veliko časa ti pravzaprav 
vzame iskanje samo.« 

V Svetovalnici sedimo v krogu, kjer je vsak udeleženec 
enakovreden ostalim in deležen enake pozornosti. Z 
deljenjem v manjše skupine smo v timskem duhu predelali že 
kar nekaj koristnih poglavij, ki sodijo h konkretnim pripravam 
za uspešen nastop na trgu dela. Na novo smo spoznavali sami 

Ko vidijo, da mentorji nismo tam z namenom 
moraliziranja o njihovem načinu življenja in njihovih 

odločitvah, se vzdušje sprosti. Mentorji in mentorice si 
prizadevamo za spoštljive odnose in smo na strani ljudi, 
ki pridejo k nam, smo njihovi zavezniki. Tudi sami smo 

bili namreč v situaciji, ko smo iskali zaposlitev in 
poznamo občutke, ki nas ob tem spremljajo, čeprav je 
vsaka zgodba unikatna. Zavedamo se, da so oni tisti, ki 

so eksperti za svoje življenje in da so najbolj 
kompetentni, da povedo nekaj o sebi, svojih strahovih, 

ovirah, željah in sanjah. Mentorji in udeleženci smo 
sodelavci v skupnem projektu – najti in obdržati 

zaposlitev, ki bo udeležencem v veselje. 
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sebe, definirali zaposlitvene želje in cilje. Slednje smo si 
zastavili po sistemu S.M.A.R.T. s podcilji, ki je marsikomu 
odprl nov pogled na uresničevanje lastnih ciljev na različnih 
področjih. Seznanili smo se s trgom dela, njegovim skritim in 
odkritim delom ter spoznali kdaj si v resnici aktiven iskalec 
zaposlitve. Učili smo se kje iskati zaposlitvene oglase in 
potencialne delodajalce ter ugotovili, da jih je veliko več kot 
smo si domišljali. Pridobili smo nova znanja na področju 
vzpostavljanja stikov z delodajalci. »S sodelovanjem v 
Svetovalnici sem pridobila zelo uporabno znanje in pojasnila 
o tem kaj je spremno pismo, vloga, ponudba in v katerem 
primeru kaj poslati ter kako napisati dobro prijavo in 
življenjepis,« je povedala Bojana Š. K., njenemu mnenju pa se 
pridružujemo tudi ostali udeleženci. Tudi na področju 
komunikacijskih veščin in samozavesti smo veliko nadgradili. 
Sanja D. na vprašanje, kaj ji je všeč pri Svetovalnic,i odgovarja: 
»Najbolj mi je bilo všeč to, da sem se veliko naučila o 
nastopanju pred drugimi. Sem komunikativna, a pri določenih 
ljudeh zablokiram, v Svetovalnici pa sem pridobila več 
samozavesti«. Z igranjem vlog smo simulirali zaposlitveni 
intervju med iskalcem zaposlitve in direktorjem podjetja, kar 
nam je bilo kasneje, ko smo se v resnici odpravili na skriti trg, 
v veliko pomoč. Naša mentorica Julija nam je omogočila tudi 
srečanje s predstavnico Urada za delo Vrhnika, ki nam je 
podrobno opisala programa praktičnega usposabljanja, to sta 
»Delovni preizkus« in »Usposabljanje na delovnem mestu« 
ter programa za spodbujanje zaposlovanja »Zaposli.me« in 
»zaposlitev v javnih delih«. V prihodnje pa si obetamo še 
obisk pravnice, ki nam bo pojasnila marsikatero vprašanje ter 
še več aktivnosti na področju priprav za učinkovit nastop na 
trgu dela vsaj še do 19. decembra 2010, ko se program 
zaključi. 

Verjamem, da z vsakim srečanjem v Svetovalnici obogatimo 

del sebe z novimi spoznanji in smo korak bližje uresničitvi 
zaposlitvenih ciljev, za kar v veliki meri zasluge pripadajo Juliji 
Djaković, ki nam je ves ta čas bila in je še vedno vsem 
udeležencem v oporo. Za konec naj dodam še misel, ki jo z 
nami deli Sanja D.: »Moram reči, da mi je Svetovalnica odprla 
oči in dala vedeti, da sem zase sposobna narediti mnogo več. 
Presenečena sem tudi s strani Julije, ker je bila zelo odkrita in 
radodarna z odgovori na naša vprašanja. Njena prisotnost je 
name vplivala zelo pozitivno in mi dala veliko energije in 
vzpodbude za napredovanje v prihodnosti.« 

Saša Štrukelj 

ORGANIZACIJSKA 
KULTURA 

Na vprašanje, kaj je pravzaprav tisto, čemur pravimo 
»organizacijska kultura« (srečamo tudi oznake podjetniška 
kultura, korporacijska kultura), zaenkrat še ni enostavnega 
odgovora. Pojav je sicer v managerski literaturi in 
organizacijski teoriji poznan že več kot pol stoletja. Prav 
organizacijski kulturi pripisujejo, da je preko nje mogoče 
razumeti »bistvo in dušo« organizacije (Kavčič, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harrison in Stokes (1992) podobno kot ostale definicije 
organizacijsko kulturo opredeljujeta kot vzorec prepričanj, 
vrednot, ritualov in mitov, ki si jih delijo člani organizacije in 
vpliva na vedenje posameznikov in skupin znotraj 
organizacije. Kultura vpliva na pomembne aspekte življenja 
organizacije, kot so, kakšne odločitve se sprejemajo, kdo jih 
sprejema, kako se distribuirajo nagrade in stimulacije, kdo 
napreduje, kako se obravnavajo  zaposleni … 

Glede na prisotnost določenih vrednot teorija Harrisona in 
Stokesa razlikuje štiri tipe organizacijskih kultur: 

• Kultura moči 

V organizacijah s kulturo moči motivirajo nagrade in kazni ter 
želja biti povezan z močnim vodjo. Struktura zaposlenih je 
hierarhična. V dobrih organizacijah s kulturo moči vodenje 
temelji na moči, pravici, očetovski naklonjenosti vodje. Vodje 
so zanesljivi, pošteni in radodarni z lojalnimi podrejenimi. 
Imajo čut za dolžnost do svojih podrejenih, svojo moč pa 
uporabljajo v dobro organizacije in zaposlenih. V slabih 
organizacijah s kulturo moči vodenje temelji na ustrahovanju, 
moč pa se zlorablja v osebne koristi vodij, koristi njihovih 
varovancev ali bližnjih prijateljev. V kulturi moči prevladujejo 
vrednote, kot so: hitro reagiranje, nadzor zaposlenih, 
odločnost, poslušnost, red, urejenost, spoštovanje avtoritete, 
stabilnost, trdo delo, uporaba predpisov in zakonov ter 
usmerjenost na stranke. 

• Kultura vlog 

Organizacija s kulturo vlog ima vzpostavljen sistem struktur in 
procedur, ki zaposlenim dajejo občutek varnosti, organizaciji 
pa stabilnost. Naloge zaposlenih so strogo definirane, 
navadno v obliki pogodb med organizacijo in zaposlenimi. 
Pričakuje se, da se vsi držijo dogovorjenega. Dobre 

Trice in Beyer-jeva (1993) definicija pravi, da je 
organizacijska kultura preplet socialne klime, vključno z 
različnimi vidiki vodenja, vrednot v organizaciji, 
komunikacije, identitete, upoštevata pa tudi skupinsko 
strukturo in procese v skupini. Značilnosti kulture 
spoznamo po tem oz. se kažejo v tem, da so kolektivne, 
emocionalno nasičene, zgodovinsko utemeljene in 
dinamične. Organizacijsko kulturo lahko razumemo  s 
subjektivnega in objektivnega vidika, sama pa je v bistvu 
rezultat interakcije teh dveh vidikov. 
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organizacije s kulturo vlog so stabilne, pravične in učinkovite, 
varnost zaposlenih je zagotovljena z arbitrarno izvedbo 
avtoritete. Slaba stran organizacij s kulturo moči je v tem, da 
ne spodbujajo inovativnosti zaposlenih, ter ne omogočajo 
izvedbe nalog izven pravil, četudi bi bila takšna izvedba 
boljša. Spreminjanje pravil je težko in dolgotrajno. V 
organizacijah s kulturo vlog prevladujejo vrednote kot so: 
nadzorovanje zaposlenih, poslušnost, prevzem odgovornosti, 
red, urejenost, spoštovanje avtoritete, spoštovanje tradicije, 
stabilnost, upoštevanje predpisov in zakonov. 

• Kultura nalog 

Zaposleni v organizaciji, kjer vlada kultura nalog, so motivirani 
zaradi dela samega in ciljev, ki jih želi doseči organizacija. 
Takšna kultura gradi na energiji, ki so jo posamezniki 
pripravljeni vložiti v delo zaradi skupne vizije in namena. Tudi 
v takšni kulturi seveda obstajajo sistemi in strukture, vendar 
pa se ti prilagajajo sami misiji in niso sami sebi namen. 
Kultura nalog ima tudi svoje negativne plati, saj lahko zaradi 
velike vpletenosti posameznikov prihaja do iztrošenosti, lahko 
se zgodi, da se vizija za različne dele organizacije oblikuje 
različno. Takrat organizacija izgubi svoj fokus in enotnost 
naprezanj. Takšni organizaciji pogosto primanjkuje 
usmerjenosti v planiranje in organizacijo dela. Vrednote, ki 
prevladujejo v tovrstni kulturi, so: drznost, smelost, 
fleksibilnost, hitro reagiranje, iniciativnost, izobraževanje, 
kreativnost, inovativnost, naklonjenost novim izzivom, odprta 
komunikacija, podjetni duh, prevzemanje odgovornosti , 
pozitivna naravnanost, storilnost, sprejemanje tveganja, 
usmerjenost k nalogam. 

• Kultura podpore  

Kultura podpore gradi na medsebojnem zaupanju med 
zaposlenimi in organizacijo ter spodbuja občutek topline. 
Zaposlene v takšni organizaciji obravnavajo kot ljudi in ne le 
kot delovno silo. Medosebni odnosi so tukaj ponavadi dobri, 
kar se prenaša tudi na pozitivne odnose s strankami, 
dobavitelji in javnostjo, vendar pa takšni kulturi lahko 
primanjkuje ciljne orientacije, če ne nastopa skupaj s kakšno 
drugo obliko kulture, ki je bolj osredotočena na cilje in delo. V 
organizacijah, kjer je kultura podpore močna in 
neuravnovešena, tako lahko prihaja do prevelikega izogibanja 
konfliktom, zaradi česar se v organizaciji ne lotevajo perečih 
problemov. Vrednote kulture podpore so: ambicioznost, 
kredibilnost, izogibanje konfliktom, odprta komunikacija, 
pozitivna naravnanost, samostojnost pri delu, sodelovanje, 
timsko delo, skromnost. 

Še nekaj bolj ali manj parcialnih opredelitev organizacijske 
kulture: 

• Kultura je združevalna sila v organizaciji. 

• Kultura je skupna filozofija članov organizacije. 

• Kultura je tisto, kar višje vodstvo organizacije uporablja 
kot skupno podlago  za vodenje sebe in zaposlenih. 

• Kultura je tisto, v kar skupno verjamejo člani organizacije. 

• Kultura je vzorec prepričanj in pričakovanj članov 
organizacije. 

• Kultura je celota skupnih prepričanj, kako je treba 
zaposlene voditi pri delu, in celota vrednot o tem, katere 
naloge in cilji so pomembni. 

• Kultura je: »Tako to delamo pri nas!« 

• Kultura je kolektivna volja članov organizacije, nanaša se 
na to, kaj organizacija resnično hoče in tudi naredi za svoj 
razvoj. 

• Kultura so prepričanja in vrednote, ki jih člani sprejemajo 
kot svoje, ki so jih torej internalizirali. 

• Kultura je tisto, kar resnično omogoča razumeti bistvo in 
dušo organizacije, kar je torej globlje od pravil, strojev in 
zgradb.  

LITERATURA: 

• Harrison, R., Stokes, H. (1992). Diagnosing 
Organizational Culture. San Francisco: Jossey – Bass. 

• Kavčič, B. (1991). Sodobna teorija organizacije. 
Ljubljana, Državna založba Slovenije. 

• Trice, H. M. in Beyer, J. M. (1993). The cultures of 
work organizations. New Jersey: Prentice Hall. 

Špela Reš 

 

PROJEKT 65PLUS V 
OBČINI BOHINJ 

 
1. Bistvo projekta 65plus 

Osnovni cilj projekta, ki ga izvaja zavod Papilot iz Ljubljane, je 
dvig kvalitete življenja in socialna integracija starejših v občini 
Bohinj, preko spodbujanja prostovoljstva med starejšimi. 

2. Zakaj občina 

Bohinj 

Občina Bohinj spada med 
slovenske občine s 
specifično demografsko 
strukturo, saj ima zelo 
visok delež občanov 
starejših od 65let, trend 
staranja prebivalstva pa 
narašča. Odstotek se 
giblje .. 

Pobuda za 
implementacijo projekta 
pa je bila dana s strani 

Ive Lapajne, vodje oddelka za družbene dejavnosti Občine 
Bohinj. 

3. Aktivnosti projekta 65plus 

Projekt se časovno izvaja 18 mesecev. V prvih 10 mesecih 
smo se osredotočali na starejše občane preko izvajanja 
informativno-motivacijskih delavnic,  seminarjev in 
medgeneracijskih srečanj za spodbujanje zavesti 
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prostovoljstva med starejšimi osebami. Vzporedno smo 
izvajali aktivnosti namenjene spodbujanje pozitivnih stališč do 
starosti in razvijanja medgeneracijske zavesti širše javnosti 
občine Bohinj 

V drugi fazi projekta, smo spodbudili oblikovanje in  
registracijo društva, ki bi starejše prostovoljce povezalo in 
olajšalo nadaljnje samostojno delovanje tudi po zaključku 
projekta. 

4. Doseženi cilji  

V času trajanja projekta, smo skladno z načrti, v občini Bohinj 
izvedli 20 motivacijskih delavnic in seminarjev z 
medgeneracijsko udeležbo, 10 informativnih srečanj, 
program računalniškega opismenjevanja, več okroglih miz in 
strokovnih srečanj z namenom informiranja širše javnosti, 
spodbujanja pozitivnih stališč do staranja, izmenjave dobrih 
praks ter razvijanja stroke gerontologije. Sodelovali smo pri 
ustanovitvi samostojnega društva starejših prostovoljcev z 
namenom razvijanja vrednote prostovoljstva. 

 

 

 

5. Vrednost projekta 

Projekt je podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in 
Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega 
finančnega mehanizma, v vrednosti  44. 780,00 eurov. Za 
uspešno delovanje se finančno podprl tudi Papilot, zavod, 
Ljubljana. V podporo nam je bila Občina Bohinj, ki nas je 
izjemno podpirala  v vsakem 
koraku.

 

6. Društvo prostovoljcev 

V okviru projekta smo spodbudili in pomagali pri 
ustanavljanju društva namenjenega predvsem razvijanju 
vrednote prostovoljstva med starejšimi, pa tudi mlajšimi 
generacijami. Društvo bo skrbelo za izobraževanja 
prostovoljcev, za povezovanje obstoječih lokalnih, regionalnih 
in drugih organizacij ter za razvijanje novih projektov in 
programov namenjenih starejšim. V društvu bo dobrodošel 
vsak, ki želi delovati v dobro sočloveka in želi svoj čas izpolniti 
s pozitivnostjo. 

Špela Reš 

 

UTRINKI Z 
IZOBRAŽEVANJA 

Od 30.8.2010 do 18.9.2010 je v Podljubelju potekalo interno 
izobraževanje, kjer smo osvajali nova znanja in poglabljali 
stara. Poleg tega smo sodelavke in sodelavci krepili vezi ter si 
izmenjavali izkušnje. 

Dotaknili smo se različnih tem, ki so pomembna za naše delo, 
in sicer: delo v malih skupinah, komunikacija in njen pomen 
pri delu z različnimi ciljnimi skupinami, emocionalna 
inteligentnost, čustva, stres, poklicna izgorelost, intervju in 
individualni razgovor, metode dela z različnimi ciljnimi 
skupinami, trženje, etika pri delu, vodenje sestankov in 
učinkovita izraba časa, poslovni bonton, struktura delavnice, 
kreiranje delavnice in druge teme. 
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V spodnjih vrsticah so predstavljeni utrinki z izobraževanja: 

 »Bilo je super! Veliko novega sem izvedela, staro obnovila. 
Zaposleni smo se med seboj bolj povezali. Mislim, da se je 
okrepil tudi občutek pripadnosti podjetju« (Julija, izvajalka 
APZ Ljubljana). 

 »Všeč mi je bilo, da smo se imeli priložnost bolje spoznati oz. 
utrditi medsebojne vezi. Pohvaliti je potrebno tudi 
organizatorje in izvajalce izobraževanja, predvsem mi je bil 
všeč nabor vsebine in aktivne metode dela (npr. simulacija)« 
(Tina, izvajalka APZ Ljubljana). 

 
»Sem mnenja, da nam vsako izobraževanje prinese vsaj 
drobec nečesa novega. Če pa si na svojem področju še bolj 
začetnik, je vsaka informacija ali veščina, ki je na novo 
pridobljena, zelo dobrodošla. Moram priznati, da sem prišla v 
Oazo miru z mešanimi občutki, a hkrati sem se veselila 
izobraževanja, predvsem da se naučim nekaj novega, kar bo 
naredilo moje delo kvalitetnejše. Strah me je bilo tudi kasneje. 
Spraševala sem se, ali bom zmogla izvesti delavnico pred 
sodelavci in mentorjem? Sedaj sem vesela, da so bile stvari 
doživljajske. Vesela pa sem tudi, da sem spoznala sodelavce 
ter da imamo maile, ker sedaj vem, na koga se lahko obrnem 
po informacijo« (Polonca, SVK Brežice). 

Po izobraževanju smo vsi polni nove energije in delovnega 
elana. Izvajalci APZ programov že nestrpno pričakujejo nove 
skupine, kjer bodo lahko uporabili novo pridobljena znanja.  

V sklopu edukativnega programa smo dobili nalogo sestaviti 
in izvesti delavnico, za kar bodo 3 najboljši dobili tudi denarno 
nagrado in sicer: 

• mesto: 500 EUR bruto 

• mesto: 300 EUR bruto 

• Mesto: 100 EUR bruto 

Dobitniki nagrad in bodo objavljeni v naslednji številki 
časopisa. 

 

Julija Djaković 

 

 


