NAGOVOR DRŽAVNEGA SEKRETARJA
NA IZOBRAŽEVANJU PROJEKTA ZPZR, 11. 11. 2021

Spoštovani gospe in gospodje,
veseli me, da boste danes svoj čas namenili področju vračanja na delo po dolgotrajni bolniški
odsotnosti. Gre za kompleksno problematiko, ki zahteva sodelovanje tako strokovnih delavcev
kot delodajalcev in seveda posameznikov, ki se po odsotnosti vračajo v delovni proces. Zato je
izjemno spodbudno, da ste se zbrali v takem številu in s tako raznolikih področij dela.
Že vrsto let ugotavljamo, da so potrebne spremembe ureditve tega področja. Zato smo bili na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pobudniki projekta Zgodnja
poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo. Obetamo si, da bo pilotni
preizkus novega celostnega modela zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije prispeval h
konkretnim predlogom sistemskih sprememb. In seveda, izboljšanju procesa vračanja na delo
za vse vključene.
V Sloveniji so dolgotrajne bolniške odsotnosti namreč eden izmed resnejših izzivov, ki jih
moramo nasloviti kot celotna družba. Ljudem z zmanjšano zmožnostjo za delo moramo zato
nuditi primerno podporo in jih opolnomočiti, da se po bolezni oz. poškodbi vrnejo v delovni
proces. Prvi rezultati projekta kažejo, da si želijo ostati aktivni člane družbe in se vrniti na delo,
kar je vsekakor dodatna spodbuda za vse nas, ki jim poskušamo ta prehod v največji meri
olajšati.
Veseli me, da je bilo kljub oteženim razmeram, v katerih smo se znašli zaradi epidemije, v
projekt vključenih že prek 60 oseb. In ne dvomim, da bodo na URI – Soča v naslednjem letu
uspešno dosegli predvidenih 100 vključitev. Prav tako me veseli, da vedno več delodajalcev
namenja pozornost pomenu podpore zaposlenim pri vračanju na delo, saj bomo le skupaj lahko
dosegli primerne rešitve za zaposlovanje oseb z zdravstvenimi težavami.
Res je, da vsi danes prisotni na problematiko gledamo z različnih zornih kotov, verjamem pa,
da imamo skupen cilj – hitrejše in učinkovitejše vračanje na delo oseb po dolgotrajni bolniški
odsotnosti. In seveda primerno prilagajanje delovnega okolja njihovim potrebam, da jim
omogočimo ohranitev zaposlitve tudi v prihodnje.

Naj za konec poudarim, da si bomo na ministrstvu še naprej prizadevali za sodelovanje in
povezovanje različnih sektorjev, institucij in področij. Močno verjamemo, da bomo le tako
lahko našli najprimernejše sistemske rešitve za vse vpletene.
Želim vam plodno srečanje. Hvala.

