
Kampanja ozaveščanja na terenu 
Primer dobre prakse kemične industrije / sektorja (Co-valent) 
 

 
 
(V okviru: ZAPOSLENI Z INVALIDNOSTJO - izjemni zaposleni, pametni delodajalci) 
 
Akcije ozaveščanja bi se morale osredotočiti na trajnostni učinek. Akcijske ozaveščanja, ki temeljijo na 
široki bazi, imajo večji učinek in pozitivni učinek bo trajal dlje. 
 
V kemijskem sektorju je bila s pomočjo Steunpunt Handicap & Arbeid izvedena kampanja glede 
omejevanja dela. 
 
Kemična industrija se je odločila za dve pomembni akciji v projektu: 
 
1 Ozaveščanje podjetij o registraciji za sodelovanje v akciji  DUO DAY (www.duoday.be) 
2 Ozaveščanje z dodatnimi informacijami in dogodkom brez povezave 
 
 
Ukrep 1: Duo dan 
(Nekateri konkretni ukrepi) 

- ustvarjanje spletne strani na strani kemijskega sektorja 
- zagotavljanje informacij o Duo dnevu in kako sodelovati 
- opredelitev omejitev / invalidnosti pri delu  
- iskanje dveh podjetji za svoje zgodbe: eno z zaposlenim z vidno invalidnostjo (videoposnetek), 

enega z zaposlenim z nevidno invalidnostjo (pisanje članka o njem) 
- iskanje izhodiščne vrednosti za gumb z zavihki na sektorski strani 
- izdelava vabila za brezplačno podporo sektorja in Steunpunt Handicap & Arbeid 
- ustvarjanje poštnega seznama v proramu Mail Chimp 
- posredovati informacijo o Duo dnevu bazi podatkov sektorja 
- posredovanje predloge za pošiljanje tretjim osebam 
- oblikovanje papirnatih letakov in njihovo pošiljanje 
- distribucija letakov tretjim osebam 
- poziv velikim podjetjem za sodelovanje v Duo dnevu 

 
 
 
  



Ukrep 2: Ozaveščanje 
(Nekateri konkretni ukrepi) 
- Dodatne informacije na spletni strani sektorja 
- jasno predstaviti ukrepe zaposlovanja (shema / zemljevid misel) 
- Koristni nasveti za omejitev delovne sile (na podlagi datotek Steunpunt Handicap & Arbeid) 
- Širjenje dobre prakse podjetij prek spletne strani 
- Ustvarjanje videoposnetka oglaševalske akcije (na primer na dan Duo) 
- Ustvarjanje videa s klicem za brezplačno podporo 
- brošura (nadaljevanje), npr. Ukrepi zaposlovanja, načrt, .... 
- organizacija srečanja / delavnice (težave s HR, možni ukrepi ...)- ... 
 
Dokumentacijo iz kemijskega sektorja (Co-valent) sestavljajo naslednje teme:  
 
A Začnite takoj delati na omejitvah dela 
B Dobre prakse 
C Omejitve na delovnem mestu 
D Predsodki 
E Ukrepi za zaposlovanje 
 
A. Pet razlogov, zakaj je dobro da podjetje takoj začne z delom na omejitvah dela 
 
Prišli so do teh zaključkov: 
 
Pomaga vam, da: 

• imate strokovno znanje, če eden od vaših zaposlenih postane invalid (npr. zaradi nezgode ali 
bolezni). 

• so vaši starejši delavci bolj produktivni. 
• privabite skromne talente iz širšega kroga, da bi zapolnili "težka" prosta delovna mesta. 
• razširite videz vašega osebja in strank. 
• najdete pot do (finančne) podpore. 

 
B. Dobre prakse. 
 
Navedene so nekatere dobre prakse. Tako od oseb s posebnimi potrebami, ki dejansko delajo v 
kemijskem sektorju kot od ljudji, ki so sodelovali na dnevu Duo. Preverite naslednjo povezavo: 
https://www.youtube.com/embed/QjVcpBP53Y0?rel=0 in si oglejte primer Jonasa pri Ineosu med Duo 
dnevom. 
 

 

https://www.youtube.com/embed/QjVcpBP53Y0?rel=0


C. Omejitev dela: več kot invalidski voziček ali nekdo, ki je slep ali gluh. 
 
Kakšna je omejitev pri delu? Vsak, ki ima težave s sodelovanjem pri delu z omejitvami na intelektualni, 
psihološki, fizični ali senzorični ravni. 
Spekter je širok: bolečine v hrbtu ali kila, disleksija, ADHD, revmatizem in težave s srcem, slabovidne 
osebe, uporabniki invalidskih vozičkov, avtizem, CFS, MS, HIV, diabetes, jecljanje, mejna osebnost, 
NLD, težave z ledvicami ... 
 
Kemični sektor nudi podporo in napotke podjetjem, ko zaposlijo delavca s posebnimi potrebami ali če 
nekdo z invalidnostjo opravlja prakso. Domnevajo, da v podjetju obstajajo možnosti za vključitev te 
osebe brez posebnega truda. Ustvarili so poseben e-poštni naslov, kjer je mogoče postaviti vprašanja. 
Podjetja se lahko registrirajo tudi za brezplačno svetovanje. 
Na voljo je seznam organizacij, ki ponujajo podporo. 
 
D. Predsodki o invalidih 
 
Obstajajo številni predsodki o osebah z delovno invalidnostjo. Kemični sektor navaja in pojasnjuje tri 
pozitivne predsodke: 
 

• Razvili so dodatne veščine (ustvarjalne rešitve, ko se pojavijo priložnosti, bolj motivirani, 
izjemno fleksibilni, bolj komunikativni in zvesti) 

• Enaka produktivnost 
• Ne potrebujejo posebnega zdravljenja 

 
E. Kakšno podporo lahko dobi podjetje? 
 
Vodenje ali na novo zaposlovanje delavca z invalidnostjo ne povzroča dodatnih stroškov ali zmanjšane 
produktivnosti. 
 
V Flandriji obstaja pet vrst ukrepov podpore. 
 
Dva se plačata delodajalcu: 
 
1 VOP je delno povračilo plače zaposlenega 
2 Vračilo stroškov za prilagoditev delovnega mesta 
  
Trije, plačani delavcu z invalidnostjo, pa tudi finančno zanimivi delodajalcu: 
 
3 Vračilo stroškov posebnih orodij in oblačil 
4 (delno) povračilo (posebnega) stroškov prevoza 
5 Specializirano individualno usposabljanje v podjetju (GIBO) 
 
Več informacij najdete v objavljenih prilogah. 
 
Kontaktni podatki o pobudniku 
Ime: Co-valent 
Pravna oblika: organizacija iz keijskega sektorja  
 
Registriran naslov podjetja 
Diamant Building - A. Reyers 80 
1030 Brussels 
02 238 99 24 
connect@co-valent.be 


