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POVZETEK
Vključitev bivših uporabnikov drog nazaj v družbo po končanem večletnem zdravljenju
odvisnosti predstavlja za posameznika velik problem. Bivši uporabnik drog je postavljen pred
novim začetek neodvisnosti in samostojnosti. Pomoč pri samem vključevanju mu nudi
program reintegracije, ki se usmerja na tri bistvene dele – namestitev, izobrazbo ter zaposlitev
bivšega uporabnika drog. Praktična pomoč, ki dejansko omogoči uspešno vključitev
posameznika v družbo, pa je zagotovo zaposlitev.
V sklopu raziskovanega dela sem tako želela raziskati ali je brezposelnost bivših uporabnikov
drog ključen problem pri sami vključitvi v družbo. Zanimalo me je s kakšnimi ovirami se
soočajo na področju zaposlovanja in kako slednje vpliva na njihovo življenje. Raziskovanje
razširim na možnosti rešitve brezposelnosti bivših uporabnikov drog. Možno rešitev vidim v
razvoju socialnih podjetij v katerih se bodo lahko vključevali bivši uporabniki drog. V
raziskavi se tako osredotočam na ovire pri delovanju tovrstnega socialnega podjetja v
Sloveniji.
Rezultati raziskave kažejo na to, da brezposelnost predstavlja velik problem bivših
uporabnikov drog. Oviro predstavlja trenutna gospodarska kriza ter ovire povezane s preteklo
odvisnostjo bivših uporabnikov drog.
Rešitev za brezposelnost bivših uporabnikov drog je v delovanju socialnih podjetij, ki bi
zaposlovala omenjene uporabnike.
Ključne besede: bivši uporabniki drog, brezposelnost, socialno podjetje, program
reintegracije, odvisnost, delo, vključenost v družbo

ABSTRACT
The inclusion into society after a few years of addiction treatment can be a great problem for
the former drug user. He is confronted with the new beginning of independence and
autonomy. The re-entry program, which is focused on three essential parts of it –
accommodation, education and recruitment – can help him. The practical help, which enables
the successful reintegration into society is definitively the employment.

As a part of research work I wanted to explore if the unemployment of the former drug users
is the key problem when it concerns the reintegration into society. I also wanted to know what
kind of obstacles are they confronted to and how does it influence their life. I see a possible
solution in the development of social companies for the former drug users. In my research I
focus on the obstacles for the functioning of that kind of company in Slovenia.

The results of the research show that the unemployment is a big problem of the former drug
users. The barrier is also the current economic crisis and the obstacles, connected with the
past dependence of the former drug users.
The solution could be in organizing the social companies for the former drug users, which
could lower the level of their unemployment. But there still need to be done some changes or
upgrades in the functioning of the social companies in Slovenia.

Keywords: former drug users, unemployment, social entrepreneurship, the re-entry program,
social reintegration, addiction, integration into society
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UVOD
Problematična uporaba drog ostaja v Sloveniji še vedno sorazmerno visoka. V letu 2011 je
bilo po podatkih koordinacije Centrov za preprečevanje in zdravljenje od prepovedanih drog v
obravnavo vključenih 4.178 posameznikov. K temu številu je potrebno dodati še prav takšno
število obravnavanih v sistemu socialnega varstva s strani centrov za socialno delo ter
nevladnih organizacij. Število posameznikov vključenih v programe zdravljenja odvisnosti od
prepovedanih drog se je tako v omenjenem letu gibalo preko 8.000 uporabnikov (Drev,
Štokelj in Krek, 2012).
Kot že omenjeno je uporabnikom drog na voljo veliko programov zdravljenja. Zadnjo fazo
omenjenega zdravljenja pa predstavlja program reintegracije, ki bivšim uporabnikom drog
omogoča ponovno vključitev v družbo (Socialna reintegracija, 2005). Za dobro integracijo
torej v prvi vrsti zagotovo potrebujejo zaposlitev, ki jim omogoči finančni vir in s tem
samostojnost ter neodvisnost.
Iskanje zaposlitve pa v današnjem času predstavlja veliko oviro. Gospodarska kriza je pustila
močne posledice na trgu dela. Le-ta se je na omenjeno krizo prilagodil z zmanjševanjem
števila zaposlenih (Kajzer, 2013). Brezposelnost je v Sloveniji v letu 2013 dosegla največjo
vrednost v zadnjih desetih letih (prav tam). Če je brezposelni hkrati tudi bivši uporabnik drog,
lahko doživi dvojno stigmo. Prvo zaradi brezposelnost ter drugo, ki je velikokrat mnogo
hujša, zaradi svoje izkušnje povezane z drogo. Droge v današnji družbi še vedno ostajajo
tabu. Predstavljajo strah in pri tem potrebo, da se drogam in posameznikom povezanim z
njimi izognemo. Med ljudmi obstaja stereotip, da (bivši) uporabniki drog ne delajo (Flaker,
2002a). Po tem takem za delodajalce niso primerni delavci. Bivši uporabniki drog se tako
znajdejo v primežu nezmožnost pridobitve prve zaposlitve po končnem zdravljenju.
Programe reintegracije bi bilo tako potrebno razširiti oziroma nadgraditi. Uporabnikom
omenjenih programov bi bilo potrebno omogočiti bolj celostno vključitev v družbo. Kot sem
že uvodoma omenila, menim, da je za sam začetek potrebna zaposlitev. Rešitev za to vidim v
razvoju socialnih podjetij, ki zaposlujejo bivše uporabnike. Socialno podjetje bi jim
omogočilo začasno premostitev med brezposelnostjo na eni strani ter delom na prostem trgu
dela na drugi strani.
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Omenjeno težavo bivših uporabnikov drog sem imela možnost spoznati v zadnji dveh letih,
ko sem si pridobivala izkušnje dela s populacijo odvisnikov. Opravljala sem pedagoško
prakso in kasneje tudi prostovoljno delala v Društvu Projekt Človek. Prav tako sem
prostovoljno ter honorarno delala v društvu Up (»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in
njihovim svojcem Slovenije). Mednarodno izkušnjo dela s populacijo odvisnikov pa sem si
pridobila na tri mesečni praksi v Italiji v komuni Dianova (Association Dianova Onlus).
Razlogi za temo diplomskega dela so torej ravno v omenjenih izkušnjah. V dveh letih sem
dobro spoznala način življenja (bivših) uporabnikov drog vključenih v programe zdravljenja.
V Sloveniji sem se najbolj osredotočila na zadnjo fazo njihovega zdravljenja – program
reintegracije. Največji problem jim predstavlja ponovna vključitev v družbo. Na slednje pa
kot sem že omenila najmočneje vpliva njihova brezposelnost, ki jim onemogoča da bi postali
samostojni in neodvisni od drugih. V diplomskem delu sem tako želela raziskati kakšno je
njihovo življenje brez zaposlitve, ter kakšne so možnosti za zmanjševanje le-te.
V teoretičnem delu najprej uvodoma predstavim pojem odvisnosti ter dejavnike nastanka
odvisnosti. Nekoliko več pozornosti namenim vplivom odvisnosti na posameznika.
Izpostavim socialno izključnost, ki so jo v veliki meri deležni tako uporabniki drog kot tudi
bivši uporabniki.
Nadaljujem s predstavitvijo programa reintegracije. Osredotočim se na tri bistvene dele
programa ter njegov potek. Eden izmed bistvenih delov omenjenega programa je iskanje
zaposlitve in zaposlitev. Slednji namenim samostojno poglavje. V sklopu poglavja prestavim
tudi načine zaposlitve aktivnih uporabnikov drog, z namenom predstave kakšne izkušnje
imamo uporabniki drog z delom. Največji poudarek znotraj poglavja pa namenim
brezposelnosti ter njenemu vplivu na posameznika. Teoretični del zaključim s predstavitvijo
koncepta socialnega podjetja. Predstavim razvoj socialnega podjetništva ter način dela,
zaključim pa s primeri dobre prakse socialnega podjetja za bivše uporabnike drog v tujini.
V empiričnem delu najprej predstavim značilnosti programov reintegracije v Sloveniji, na
podlagi pridobljenih podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika. Osrednji del raziskovalnega
dela pa je predstavitev rezultatov analize intervjujev. V prvem sklopu intervjujev sem
intervjuvala bivše uporabnike drog. Osredotočila sem se na njihovo sedanjost, na njihovo
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življenje brez zaposlitve. Predstavim tudi njihove pretekle izkušnje zaposlitve, načine iskanja
le-te ter njihov odnos do dela. V želji, da pridobim celostno sliko problematike brezposelnosti
bivših uporabnikov drog, sem v raziskovalnem delu opravila intervjuje z različnim
strokovnjaki, ki delujejo na področju dela z odvisniki, brezposelnosti ali na področju
socialnega podjetništva. Njihove poglede predstavim skupaj z mnenji uporabnikov. Prav tako
pa sem želela v sklopu raziskovanja spoznati ovire za delovanje socialnega podjetja, ki
zaposluje bivše uporabnike drog pri nas.
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I TEORETIČEN DEL
1 ODVISNOST
»Skoraj vsi uživamo »droge«, da bi nas spodbudile, pomirile, nam ublažile bolečino ali pa
nam preprosto pomagale pobegniti.«
(Barber, 1997, str. 11)

1.1 Definicija pojma droga
V strokovni literaturi trčimo ob različne definicije pojma droga. Farmakološki pogled se
osredotoča na sam vpliv droge na telo posameznika. Drogo opredeli kot snov, ki zaradi »svoje
kemične in fizikalne značilnosti vpliva na samo delovanje centralnega živčnega sistema«
(Hočevar, 2005, str. 26). Vpliva na spremembo zaznavanja ter na motorično funkcijo
posameznika (prav tam). Pomanjkljivost farmakološke definicije je v njeni ozkosti, saj lahko
na delovanje našega živčnega sistema vplivajo tudi druge snovi pa tudi stanja, katere pa ne
uvrščamo med droge (prav tam).
Iz medicinskega stališča je pomemben sam učinek uporabe droge na zdravje posameznika. Na
uporabo droge iz omenjenega stališča gledamo kot na bolezen. Zagovorniki omenjenega
pristopa menijo, da je abstinenca edino zdravilo (prav tam).
Če slednja stališča razširimo na tretji sociološki vidik, torej da na drogo pogledamo iz vidika
družbe oziroma kulture, se sam pogled na droge še toliko bolj zaplete. Iz omenjenega stališča
je pomembno »proučevanje substanc s stališča družbene interakcije med posameznikom in
skupino, ki ji posameznik pripada ter celotno družbo« (prav tam, str. 29). Pojem droge je tako
kot pravita Klavora in Tomšič (1995, v Hočevar, 2005, str. 29) »večdimenzionalen, saj ga
sestavljajo tri komponente; substanca, posameznik ter družbeno in kulturno okolje«. V
določenem družbenem kontekstu je lahko za drogo označeno nekaj, kar pa v drugem prostoru,
okolju ali kulturi nikakor ne imenujemo kot drogo. Sama substanca tako ne pomeni droge
ampak jo ustvarja sama definicija določene družbe (Hočevar, 2005). Knipe (1995, v Hočevar,
2005, str. 28) tako pravi, da »za stvar, ki jo poimenujemo droga, ni nujno, da ima specifične
12
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farmakološke učinke. Pomembno je to, da ljudje »mislijo« ali »verjamejo«, da je nekaj
droga«.
Če zgornje definicije strnemo bi lahko za droge rekli, da so »sredstva, ki zaradi svoje kemične
sestave in učinkov na človeški organizem razdiralno vplivajo na človekovo biopsihosocialno
ravnovesje in njegovo celovito zdravje – telesno, duševno, čustveno, socialno, družbeno,
duhovno in osebno. Spreminjajo človekovo samopodobo in posledično samovrednotenje ter
samospoštovanje« (Berčič, 1999, str. 20).
V diplomskem delu bom s pojmom droga označevala psihoaktivne snovi. Po Tušaku (1999,
str. 95) je psihoaktivna snov »vsaka snov, ki vnesena v telo, povzroča spremembe v zavesti in
našem psihičnem delovanju. Vse omenjene snovi so lahko predmet zlorabe oziroma napačne
uporabe ter tudi psihične ali telesne odvisnosti«. Droga je torej snov, ki spremeni na poseben
način človekovo doživljanje in deloma tudi njegovo funkcioniranje.

1.2 Kaj je odvisnost
Dalj časa trajajoča uporaba drog, ki jo na začetku spremljata evforija in občutki zadovoljstva
oziroma užitka, lahko v človeku bodisi hitreje bodisi počasneje ustvari neustavljivo težko
obvladljivo željo po vse večjih in pogostejših odmerkih. Kljub resnim telesnim in duševnim
stranskim učinkom, in izredni porušenosti uporabnikove samopodobe ter njegovih odnosov
do drugih oseb, posameznik zaradi neobvladljive želje ne more prenehati z uporabo drog.
Droga tako postane bistvena vsebina posameznikovega življenja (Kauzlarič 1997, v Petek
2008). Posameznik postopoma postane odvisen od nje.
Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1964 uvedla pojem odvisnost namesto prej
uporabljenega termina zasvojenost (Tušak, 1999, v Berčič, Tušak in Karpljuk, 1999). Po
mednarodni klasifikaciji bolezni (v nadaljevanju ICD) je odvisnost definirana kot stanje
potrebe nečesa ali nekoga, za samo delovanje ali celo preživetje posameznika (Lexicon of
alcohol and drug terms, 2013). Odvisnost od drog se po ICD razvije po večkratni uporabi
droge. Z nadaljnjo uporabo se pojavi vse močnejša želja po ponovni uporabi, s tem pa težava
pri nadzoru same uporabe. Uporaba droge vpliva na vedenjsko, kognitivno ter fiziološko
stanje posameznika. Kljub škodljivim posledicam uporabe droge pa posameznik vseeno
13
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vztraja pri nadaljnji uporabi (Mental and behaviour disorders due to psychoactive substance
use, 2010).
Podobno definicijo odvisnosti podaja Ameriško psihiatrično združenje, v klasifikaciji
duševnih motenj (v nadaljevanju DSM). Po DSM je odvisnost definirana kot neprilagojen
vzorec uporabe droge, ki vodi v stisko posameznika (ApA, 1994 v Criteria for Substance
Dependence, 1994). Izraža se v treh (ali več) od neštetih točk, ponavljajočih se kadarkoli v
istem dvanajst mesečnem obdobju (prav tam):
1. Toleranca, ki je definirana z enim od sledečega:
-

potreba po bistveno večjih količinah droge, da se doseže zaželen učinek ali
zastrupitev,

-

bistveno zmanjšan učinek z nadaljnjo uporabo enake količine droge.

2. Odvzem, ki se odraža z enim od sledečega:
-

abstinenčna kriza ob pomanjkanju/prenehanju droge,

-

uporaba iste (ali podobne) droge za izogibanje abstinenčni krizi.

3. Uporaba droge v večjih količinah ali dlje od nameravanega obdobja.
4. Obstaja vztrajna želja ali neučinkovit trud, da bi prenehali ali nadzirali uporabo droge.
5. Veliko časa se porabi za dejavnosti, ki so potrebne za to, da se pridobi drogo, za samo
uporabo droge ali za okrevanje od njenih učinkov.
6. Preneha ali zmanjša se izvajanje pomembnih socialnih, poklicnih ali rekreativnih
aktivnosti zaradi uporabe droge.
7. Uporaba droge se nadaljuje kljub vedenju, da ima uporabnik nenehne fizične ali
psihološke probleme, ki jih je povzročila ali poslabšala droga

Odvisnost je v javnosti velikokrat poimenovana kot bolezen. Sodobno poimenovanje pa se
izogiba besedi bolezen in s tem delitvi ljudi na »odvisnike« in »ne odvisnike«. Potrebno je
govoriti o tvegani in škodljivi uporabi drog1, na odvisnost pa gledati kot na »kontinuum«. V
literaturi lahko zasledimo različne tipologije uporabe drog. Tipologije so »osredotočene na
1

Škodljiva uporaba drog: ko posameznik uživa PAS, ki škodujejo njegovemu zdravju. Škoda je lahko telesna
(npr. okužba z virusom HIV) ali duševna (npr. stanje depresije in anksioznost)) (Tušak, 1999, str. 95). Škodljivo
uporabo drog označujemo tudi kot stanje občasnega ali kroničnega zastrupljanja, ki ga povzroča ponavljajoče se
jemanje naravnih in sintetičnih drog (Hajdinjak in Hajdinjak, 1997 v Berčič, 1999). Gre za »nepremagljivo
potrebo po jemanju droge in nabavo nove droge za vsako ceno, zatem jo označujejo nagnjenost k povečanju
odmerka, duševna in telesna odvisnost od drog in škodljiv farmakološki učinek droge na človeka, ki jo uživa, ter
negativni vpliv na njegovo okolico« (Berčič, 1999, str. 20).
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ravni in stopnjevanja kariere2 uporabe drog« (Flaker, 2002a, str. 23). Za boljšo ponazoritev
kontinuuma uporabe droge navajam tipologijo Flakerja in Kocmurja (Flaker in Kocmur, 1993
v Flaker 2002a, str. 24):
1. neuporabniki: tisti, ki niso nikoli poskusili droge,
2. priložnostni (občasni, naključni) uporabniki, eksperimentatorji: tisti, ki uporabljajo
drogo občasno ali eksperimentalno, in tisti, ki ne »poskušajo« temveč uporabljajo, ko
imajo priložnost,
3. redni uporabniki: tisti, ki uporabljajo drogo redno, a ne razvijejo odvisnosti,
4. (ne)odvisni uporabniki: so tisti, ki so odvisni od droge, pa tega ne vidijo kot odvisnost,
5. odvisni uporabniki,
6. džankiji: so tisti, ki jim droga postane najpomembnejša stvar na svetu. Lahko bi rekli,
da je to končni rezultat procesa odvisnosti, posameznik doživi družbeno
razvrednotenje svojega statusa in vloge.
Zgornja tipologija nam predstavlja možne stopnje uporabe drog. Ob tem je potrebno omeniti,
da mnogo posameznikov, ki uporabljajo drogo ne »dosežejo« vsako stopnjo, možni so prehodi
iz ene stopnje v drugo ali obstanek na določeni stopnji. Potrebno se je zavedati, da ni samo
črno bele slike, torej neuporabniki na eni strani in odvisniki na drugi strani.

1.3 Uporaba drog danes
Razmere na področju drog v Evropi so v zadnjih letih ostale nespremenjene. Uporaba drog
ostaja sorazmerno visoka (Poročilo o drogah v Evropi, 2013). Mogoče pa je opaziti nekatere
pozitivne spremembe kot na primer, zmanjševanje novih uporabnikov heroina, uporabe
kokaina kot tudi zmanjševanje kajenja konoplje ter vbrizgavanj. Kljub vidnim pozitivnim
spremembam ostaja zaskrbljenost po ponovnem porastu uporabe droge, zaradi vse večje
brezposelnosti mladih in zmanjševanju storitev (prav tam).

2

»Simbolični interakcionizem je uveljavil pojem »kariera«, s katerim so poskušali razumeti vzorce poteka
življenjskih dogodkov pripadnikov raznih obrobnih in odklonskih skupin, gre za pot in faze »napredovanja« v
vlogi devianta. Kot sociološki pojem nam tako omogoča, da hkrati spremljamo dogodke in položaje (uradni in
formalni status, institucionalne ureditve, življenjski slog, predpisane vloge, stereotipe itn) in doživljeno identiteto
(samopodobo, odločitve, samospoštovanje, doživljanje vloge)« (Flaker, 2002a, str. 20).
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Skrb pa prav tako predstavlja pojav novih sintetičnih drog in vzorcev uporabe, tako na trgu
prepovedanih drog kot tudi v okviru nenadzorovanih snovi (prav tam). K vse večjemu širjenju
in dostopnosti drog močno vpliva internet, ki ustvarja nove povezave med uporabniki in
ponudniki drog (prav tam).
Približno 85 milijonov odraslih Evropejcev je vsaj enkrat v življenju uporabilo prepovedano
drogo, kar predstavlja približno četrtino odraslega prebivalstva v Evropi (Drev, Štokelj, Krek,
2012).
V Sloveniji je bila v letih 2011 in 2012 izvedena Anketa o uporabi tobaka, alkohola in drugih
drog. S pridobljenimi podatki omenjene ankete je bilo ugotovljeno, da je 16 % prebivalcev
Slovenije kadarkoli v življenju že uporabilo katero izmed prepovedanih drog (Drev, Štokelj,
Krek, 2012). Med tistimi, ki so že uporabili prepovedano drogo, jih je največ, in sicer 15,8%
uporabilo marihuano ali hašiš (prav tam). Marihuana je tako kot v drugih državah Evropske
unije tudi v Sloveniji najbolj znana in tudi najbolj razširjena prepovedana droga (Krek in
Drev, 2010). Primerjava pa je vseeno pokazala, da je uporabe marihuane kadarkoli v življenju
v Sloveniji nižja od povprečja Evropske unije, ki znaša 23,2 % (Drev, Štokelj, Krek, 2012).
Prav tako je razširjenost nekaterih drugih drog v Sloveniji nižja od evropskega povprečja.
Kokain sta uporabila 2,1 % prebivalcev Slovenije, enak odstotek ljudi je uporabilo ekstazi,
heroin pa manj kot odstotek. Uporaba kokaina kadar koli v življenju v Evropski uniji znaša
4,3 %, uporaba ekstazija pa 3,2 % (prav tam).
Čeprav je razširjenost uporabe drog v Sloveniji pod evropskim povprečjem, ne smemo
prezreti podatke o številu oseb vključenih v različne programe za zdravljenje odvisnost od
prepovedanih drog. Leta 2010 je v socialnovarstvene programe s področja prepovedanih drog,
ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vključenih
preko 8400 uporabnikov. (Drev, Štokelj in Krek, 2011, str. 108). Glavna droga zaradi katere
so se vključili v program pomoči, je heroin in to kar v 88 % (prav tam, str. 63). Velika večina
uporabnikov kar 65 %, vstopajo v programe pomoči kot brezposelni oziroma z opravljanjem
občasnih del, kakor prikazujejo podatki Nacionalnega poročila iz leta 2011 (prav tam, str. 71).
Dejavnike za začetek uporabe droge lahko najdemo v različnih pogledih, dejstvih in teorijah.
Raziskovalci ugotavljajo, da je nastanek odvisnosti sklop več med seboj prepletajočih se
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dejavnikov. Med dejavnike tveganja za nastanek odvisnosti prištevamo nekatere
posameznikove lastnosti, ki so tako biološke kot psihološke narave. Nadalje pa
posameznikove lastnosti »v interakciji s socialnim okoljem predstavljajo osnovo za nastanek
odvisnosti pri določenem posamezniku« (Tušak, 1999, 96).
Dejavnike tveganja lahko tako po Tušaku (1999, str. 97) razdelimo v tri skupine:
-

biološki dejavniki,

-

psihološki dejavniki in

-

socio-kulturni dejavniki.

1.3.1 Biološki dejavniki
Z biološkimi dejavniki tveganja predpostavljamo, da obstajajo »nekatere notranje, biološke
oziroma genske predispozicije posameznika, ki vplivajo na razvoj bolezni odvisnosti« (Tušak,
1999, str. 97). Odvisnost tako preko teh dejavnikov označimo za bolezen, odvisnika pa za
bolnika oziroma pacienta. V strokovnih krogih pa se še vedno, kot že omenjeno, odvija
polemika ali odvisnost označimo za bolezen ali ta oznaka ni primerna. Uvodoma sem že
omenila, da se sodobno poimenovanje izogiba oznaki bolezen. Morda pa je takšna oznaka
potrebna, saj kot pravi Parsons »vloga bolnika omogoča oprostitev od nekaterih dolžnosti in
obveznosti, osvobaja odgovornosti za svoje stanje in zaradi tega je potreben pomoči in tako
postane pacient« (Parsons, 1951, v Flaker 1999, str. 232).
Pa vendar ali lahko resnično govorimo, da je posameznik, ki uporablja prepovedano drogo
bolnik. Ta pogled je drzen in celo stigmatizirajoč, saj pri le-tem lahko prezremo možnost, da
se je posameznik prostovoljno odločil za takšen način življenja. Kot pravi Mill (1994, str. 44)
»posameznik je vladar nad samim seboj, nad lastnim telesom in duhom«. Odločitev za
uporabo droge je torej stvar vsakega posameznika posebej. To je njegova lastna volja. Vendar
Mill dodaja, da je »posameznik družbi odgovoren za tisti del svojega ravnanja, ki zadeva
druge ljudi, medtem, ko je v delu, ki zadeva zgolj njega samega, njegova neodvisnost
upravičeno brezpogojna« (prav tam).
Čeprav mnoge študije poudarjajo velik pomen biološkim dispozicijam za nastanek odvisnosti,
se je »potrebno zavedati, da le-te posredno delujejo vedno preko psiholoških in sociokulturnih dejavnikov« (Anthenelli in Schuckit, 1992 v Tušak, 1999, str. 97).
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1.3.2 Psihološki dejavniki
V literaturi lahko zasledimo različne psihološke dejavnike tveganja, kateri lahko posledično
vplivajo na sam razvoj odvisnosti. Naj omenim tiste glavne: (Zadel, 1995, v Tušak, 1999, str.
98):
-

osebnostna struktura:
k omenjeni strukturi največkrat prištevamo nizko samopodobo posameznika. Slednje
vodi v pomanjkljivo skrb zase, nizko samovrednotenje in samospoštovanje, pa tudi v
depresivnost in destruktivno obnašanje. Pa vendar takšen posameznik ima v sebi
močno željo po novih doživetjih« (Tušak, 1999, str. 99). Ravno želja po izboljšanju
počutja oziroma po doživetju nekaj novega nas lahko vodi v uporabo drog.

-

emocionalna stanja:
emocije nas spremljajo na vsakem koraku, saj je človek čustveno bitje in se na
dogodke okoli sebe odziva z najrazličnejšimi čustvi. Slednje daje po Tušku (prav tam,
str. 101) »življenju bistveno kakovost, raznolikost, vpliva na naše sodbe in vrednote,
na naša stališča ter hotenja«. Specifična čustva so tako eden od zelo pomembnih
dejavnikov tveganja za nastanek odvisnosti (prav tam). Čeprav je znano, da so čustva
kot motivacijski dejavnik za določeno vedenje, strokovnjaki še niso dognali, katera
čustva motivacijsko delujejo oziroma so prisotna pri odvisnikih. Pa vendar raziskave
kažejo, da je čustvovanje odvisnikov pomaknjeno k depresivnosti (Tušak, 1999). Le-ti
so po Tušaku (prav tam, str. 103) »večkrat žalostni in potrti, zelo pogosto se pri njih
pojavlja strah pred izgubo tistih, na katere so emocionalno močno navezani. S svojimi
življenjskimi perspektivami so pogosto nezadovoljni, njihova pričakovanja za
prihodnost pa so nemalokrat iluzorna ali pa jih sploh ni«. Tušak (prav tam) še dodaja,
da se »stalno počutijo prikrajšane, ogoljufane, obupane ter pobite, za uresničitev
nekaterih svojih ciljev pa enostavno ne premorejo dovolj energije«.

-

različni vplivi, izkušnje: zagotovo je eden pomembnejših vpliv družine:
družina ima na posameznika hote ali ne hote močan vpliv, vpliv katerega se
mnogokrat sploh ne zavedamo. Možnost »razvoja« odvisnosti lahko prispeva oziroma
zavira s samim vedenjskim vzorcem značilnim za določeno družino, z načinom
reševanja konfliktnih, problemskih situacij, predvsem pa s specifično obliko vzgoje
(Tušak, 1999). Vpliv družine je še posebej pomemben v obdobju otroštva in zgodnje
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adolescence. Posameznik v družini, kot »primarni« skupini dobiva nujne socialne
izkušnje in čustveno podporo. Z njo se identificira, daje mu potrebne identifikacijske
vzorce, modele, vrednostni sistem, norme in stališča. Zato je lahko usodno, če družina
v življenju posameznika zadovoljivo ne opravlja teh funkcij, če torej odpove (Ule,
2004b). Ne funkcioniranje družine predstavlja za posameznika veliko stisko, katero
želi rešiti in jo premostiti. V svoji nemoči po izboljšavi družinske situacije, lahko
navidezno, zmotno rešitev najde v drogi, katera mu ponudi tisto trenutno rešitev,
katera pa na dolgi rok predhodne družinske težave le še poslabša in poglobi.
Zadel (1995, v Tušak, 1999) poleg zgornjih treh psiholoških dejavnikov omenja še
psihosocialni stil reagiranja v socialnih situacijah, stališče do uporabe drog ter vrednostni
sistem posameznika, posameznikov vedenjski stil pri uporabi drog, motivacijske značilnosti
posameznika ter frustracijsko toleranco.

1.3.3 Socio-kulturni dejavniki
Socio-kulturni dejavniki zagotovo v največji meri vplivajo na nastanek odvisnosti pri
posamezniku (Tušak, 1999). V prvi vrsti je že omenjen vpliv družine, katere vpliv na
posameznika je izredno močan, predvsem v otroških in mladostniških letih, prav tako kasneje.
Sam vpliv je tudi kraj bivanja posameznika ali le-ta biva v urbanem okolju ali ruralnem (prav
tam). V prvem je populacija bolj specifična, različna, posameznik ima odprtih več možnosti,
rečeno v kontekstu teme diplomskega dela, posameznik ima v mestih več prodajalskih mrež
za poseg po drogi.
Na sam nastanek odvisnosti, po Tušaku (prav tam, str. 109) vse večkrat vpliva tudi sama
»socialna kriza«, katera je v današnjem času vse močnejša. Socioekonomskim spremembam
ne moremo ubežati: »razkrajanje tradicionalnih moralnih avtoritet, vpliv mednarodnih
telekomunikacijskih in transportnih sredstev, vpliv globalnega trga na povečano izbiro
proizvodov in storitev, večji poudarek na naraščajoč tempo življenja, stiskanje prostora in
časa ter preoblikovanje odnosov med razredi in spoloma ter nova formulacija in
inštrumentalizacija odnosov med posamezniki in institucijami so novi vplivi in značilnosti
postmodernega obdobja« (Dekleva, 1999; Parker in drugi 1998 v Sande, 2004, str. 12).
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Zahtevanim novostim posameznik enostavno ne more slediti, prav tako ne najde izhoda iz
nastale situacije, ki prinaša do sedaj neznana tveganja; brezposelnost, stanovanjski problemi,
nezmožnost preživetja družine itd. Posameznik ostane sam s svojimi problemi, začne se »boj
za preživetje«. V ospredje pride individualizacija. Le-to lahko interpretiramo kot »porušenje
starih hierarhij, ki so temeljile na staromodnih socialnih strukturah« (Ule in Kuhar, 2002, str.
46). Življenje tako postane vse bolj novo, »bolj negotovo in tvegano zaradi različnih
destabilizirajočih vplivov pozne moderne« (Ule in Kuhar, 2002, str. 47). V tem času ni več
»stabilnih, fiksnih življenjskih načrtov, ki bi jim posamezniki sledili, namesto tega so
življenjski poteki fragmentirani« (prav tam) in kot že omenjeno bolj individualizirani.
Sama današnja družbena ureditev, nastale situacije v državi oziroma svetu lahko prevedejo v
povečanje uporabe drog, saj v le-tem posameznik najde rešitev za svoje nastale težave, z
uporabo drog potlači strah pred nastalo situacijo, kateri ni kos. Uporabniki droge tako
postanejo stranski tir v današnjem družbenem toku, v katerem je pomemben uspeh in
napredek. Kršijo predpisane vrednote, t.i. »vrednote dominantne družbe-kulture, zato so
stigmatizirani kot deviantni in obravnavani bodisi kot sovražniki bodisi ko reveži, ki jih je po
mnenju dominantne družbe potrebno vključiti v programe, s katerimi naj bi se izboljšali«
(Kvaternik Jenko, 2006, str. 101). Uporabniki drog v družbi tako ne dobijo svojega
zadovoljstva, potisnjeni so na rob in s tem na nek način »prisiljeni« k oblikovanju svoje
subkulture3. Pripadnike subkulture družba »zavrne« oziroma določeni »statusi so
posameznikom v obči družbi nedosegljivi, subkultura pa jim nudi nov statusni kriterij, ki ga
posamezniki lahko dosežejo« (Naterer, 2002, str. 22). S pripadnostjo v subkulturi lahko
zadovoljijo svoje potrebe. Izoblikujeta se dva svetova, subkultura na eni strani in dominantna
družba na drugi strani, oziroma drugače rečeno uporabniki drog na en strani in neuporabniki
drog na drugi strani. Med omenjenima skupinama nastaja napetost, ki se poglablja s
»poudarjanjem družbeno dovoljenega in kulturno sprejemljivega ravnanja (op. neuporaba
drog)« (Kvaternik Jenko, 2002, str. 119). S slednjim se soočamo že iz časa preteklosti, a pri
3

Splošna definicija subkulture po Baumanu (1984, str. 78 v Kvaternik Jenko, 2006, str. 102) pravi, »v okviru
splošne kulture vedno najdemo t.i. podkulture ali variante, modifikacije splošne kulture, katere raznolikost
zgodovinsko izhaja iz različnih zgodovinskih izkušenj raznih velikih delov družbe, sedaj pa se ohranja zaradi
njihovih različnih družbenih pozicij in interesov. Te so lahko klasične, regionalne, profesionalne, etične
podkulture.«. Subkulture so tako so v širšem smislu podzvrst splošne kulture, kultura gibanja, katerih vodilo
oziroma pogonska sila je nasprotovanje obstoječi, vsesplošno priznani in uveljavljeni kulturi (Kvaternik Jenko,
2006, str. 102).
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tem je potrebno poudariti, da sam problem drog oziroma odvisnosti, predstavlja pereč
problem šele zadnji nekaj desetletji v času hitrih družbeno-gospodarskih prehodov v številnih
državah, medtem ko je uporaba drog znana že več tisoč let. Širitev današnjih prepovedanih
drog se je začela med mladimi v Ameriki v 60. letih prejšnjega stoletja, ter postopno zajela
zahodno Evropo ter nato še preostali svet. Omenjeno širitev bi lahko označili kot gibanje
enako mislečih, lahko tudi rečemo kultura oziroma protest mladih proti takratnemu
političnemu in vojaškemu sistemu. Mladi so predvsem zavračali materializem, potrošništvo
ter konformistično vedenje (UNODC, 2012). Omenjeno gibanje bi lahko označili tudi za
»modno smer« takratne dobe. Modne smernice lahko kot omenja Tušak (1999), prav tako
vplivajo na samo uporabo drog. V pretekli grobi sliki uporabe drog lahko vidimo podobnost z
današnjo sliko uporabe le-teh, predvsem v povezavi z mladimi, ki so prav tako tudi danes
glavni »nosilci« uporabe prepovedanih drog.
Ravno v času adolescence se najpogosteje začne (op. in povečuje) uporaba drog (Drev,
Štokelj in Krek, 2011). Mladi na poti odraščanja »preizkušajo nove pristope, vloge in
vedenja« (Sande, 2004, str. 33), srečujejo se z vedno večjimi izzivi oziroma tveganji, ki jih
morajo prebresti. »Nekateri mladostniki izberejo tudi tvegano vedenje - uporabo droge, ki je
za nekatere samo predhodna, eksperimentalna ali rekreativna faza, za druge pa začetek težav,
ki jih bodo spremljale do odraslosti« (Pergamit, Huang in Lane, 2001 v Sande, 2004).

Pri zgoraj omenjenih dejavnikih tveganja za razvoj odvisnosti pa je potrebno poudariti, da
le-ti vedno »ne pomenijo nujno uporabe droge, ob njihovi prisotnosti se poveča le verjetnost
za uporabo« (Sande, 2004, str. 39).
Dejavnikov tveganja se je dobro zavedati predvsem tudi v času zdravljenja odvisnosti, saj
sama odvisnost posameznika vpliva na različne področja njegovega življenja. Posameznik
mora v času zdravljenja spremeniti ne le svoj način vedenja o samemu sebi, temveč mora
spremeniti tudi odnose do sebi najbližjih kot tudi odnos do širše družbe. Posameznike je
potrebno dojemati »ne kot izolirane posameznike temveč kot elemente v socialnem sistemu,
ki jih vključuje, a tudi presega« (Barber, 1997, str. 44). Na le-tem sloni sistemska teorija4, pri
4

Naj pri sistemski teoriji omenim razvojnega psihologa Brofenbrennerja, ki v svoji ekološkem modelu poudarja
soodvisnost različnih sistemskih nivojev (op. omenjene sisteme Bronfenbrenner grafično prikaže v obliki
koncentričnih krogov). V prvem nivoju/krogu, v samem središču se nahaja posameznik. Le tega obkroža
mikrosistem, to so »elementi posameznikovega neposrednega socialnega okolja, s katerimi je posameznik
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kateri je pomembna prav soodvisnost oziroma vzajemno delovanje med členi. Menim, da
bistvo omenjene teorije potrebno upoštevati (op. vendar le-ta naj ne bo dominantna pri sami
obravnavi) pri razumevanju posameznikove odvisnosti. Sprememba v kateremkoli področju
posameznikovega življenja vpliva na njegov celoten potek življenja. Vedenje posameznika
lahko tako razumemo le, če razumemo dogajanje znotraj različnih področij posameznikovega
življenja (prav tam). Torej, če želimo razumeti posameznikovo odvisnost, moramo razumeti
»neposredni socialni kontekst znotraj katerega se ta pojavi« (prav tam). Nikakor ne smemo na
problem odvisnosti gledati iz enega zornega kota, zavedati se je potrebno, da je razlog za
nastanek odvisnosti v prepletanju različnih, zgoraj omenjenih dejavnikov.

1.4 Vplivi odvisnosti na posameznika
Če na odvisnost lahko vplivajo različni dejavniki, ima prav tako tudi sama odvisnost različne
vplive na posameznika oziroma njegovo življenje.

1.4.1 Zdravstveni problemi
Ponavljajoča in vse pogostejša uporaba drog lahko vodi do oslabljenega organizma in s tem
slabše odpornosti na različne bolezni.
Z drogo povezane nalezljive bolezni so predvsem med injicirajočimi uporabniki drog. Te
bolezni vključujejo okužbe s HIV, z virusom hepatitisa C ter B pa tudi druge bolezni.

dnevno v kontaktu. Vsak mikrosistem predstavlja vzorec aktivnosti, vlog in medosebnih odnosov v danem
okolju (Batistič Zorec, 2006, str. 94). Mikrosistem torej predstavlja družino, prijatelje, sodelavce, soseščino,
cerkev itd. Pri tem je potrebno poudariti, da »ne gre le za »objektivno okolje ampak je vpliv okolja zlasti odvisen
od posameznikove zaznave ter interpretacije dejavnikov okolja« (Batistič Zorec, 2006).
Za mikrosistemom je mezosistemi, ki se »nanašajo na vzajemne odnose med posameznimi mikrosistemi« (prav
tam), v katerih je posameznik aktivno udeležen, npr. odnos med domom in delovnim mestom ali med domom in
prijatelji oziroma med skupino souživalcev droge ter družino.
Četrti krog zajemajo ekosistemi, ki se nanašajo na eno ali več okolij, v katerih posameznik ni udeležen
neposredno, vendar kljub temu posredno vplivajo nanj (npr. socialna politika okolja oz. države posameznika)
(Batistič Zorec, 2006 in Barber,1997). Zadnji nivo v Bronfenbrennerjevem modelu je makrosistem oziroma
strukture, ki odgovarjajo prejšnjim, nižjim nivojem in ki obstajajo na nivoju subkulture ali kulture. Le-to zajema
ideologijo, vrednote in sprejete norme in rituale, ki določajo vedenje uživalcev drog. Na te dejavnike
»posameznik in strokovnjak ne bosta mogla vplivati, v veliko pomoč pa je lahko vsaj predvidevanje pritiskov, ki
obstajajo znotraj posamezne kulture oziroma subkultur« (Barber, 1997, str. 45).
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Dolgotrajna uporaba drog lahko pripelje do »različnih akutnih in kroničnih telesnih in
duševnih motenj (npr. depresivna stanja, znižanje in povišanje krvnega pritiska, zaprtost,
driska, slabost, izguba apetita, tresenje, tesnoba, nespečnost)« (Petek, 2008, str. 31).
Prekomerni odmerek droge pa ima lahko tudi usoden izid. V letu 2010 je bilo v Sloveniji »25
neposrednih smrti zaradi uporabe prepovedanih drog« (Drev, Štokelj in Krek, 2011, str. 79).
Uporaba droge ima torej pričakovano vpliv na telo posameznika. Sam vpliv uporabe se tako
kaj kmalu pokaže na zunanjosti posameznika. Slednje velikokrat vodi v stigmatizacijo, zaradi
njegovega videza in hitre povezave z uporabo droge. Stigmatizacija pa lahko vodi v socialno
izključenost, katera je lahko na nek način povezovalni člen vseh vplivov droge na
posameznika.

1.4.2 Težave v odnosih
Uporaba drog ne prinaša težav samo posamezniku ampak tudi njegovim bližnjim, njegovi
družini, partnerju. Njegovi bližnji ga lahko v njegovem početju ne razumejo, ne podpirajo,
med njimi se pojavi vrzel (Kooyman, 1992). Seveda je pri tem potrebno nameniti pozornost
tudi vplivu različnih odnosov do začetka uporabe drog, že zgoraj sem omenila kako lahko
razmere v družini vplivajo na posameznikovo odvisnost.
Naj tukaj dodam koncept prilagajanja družine na odvisnost od drog njenega člana 5. V samem
začetku družina zanika obstoj odvisnosti, govorimo o stadiju »anulacije problema« (Jackson,
1954 v Perko, 2006, 50). Družini je sicer jasno, da eden od članov postaja odvisnik, vendar
poskuša obdržati »fasado urejenosti« (prav tam). Sledi stadij »eliminacije problema« (prav
tam). Družina se izolira, prihaja do vse večje socialne izolacije družine. Ta ne hodi več na
obiske, obiskov pa tudi ne sprejema, v »strahu«, da bi le-ti videli člana družine, ki uporablja
drogo oziroma, da bi beseda nanesla na početje omenjenega člana družine. Kaj kmalu lahko
pride do »dezorganizacije družine« (prav tam), družini torej grozi razpad. V družini se

5

Koncept povzemam po Jacksonovi (1954, v Perko, 2006), ki je na osnovi večletnega proučevanja prikazala
koncept prilagajanja družine na alkoholizem enega njenega člana. Njen koncept govori o sedmih stadijih:
zanikanje problema; izoliranje družine; dezorganizacija v družini; stadij reorganizacije družine; stadij razpada
družine, stadij reorganizacije enega dela družine; reintegracija družine. Omenjeni koncept za alkoholizem v
družini postavim v družino odvisnika od drog. Nekatere organizacije za zdravljenje odvisnosti, v svojo
obravnavo vključujejo tako odvisnike od prepovedanih drog, kot tudi odvisnike od alkohola. Tako lahko
predpostavljam, da je koncept prilagajanja družine bodisi na odvisnost od drog bodisi na odvisnost od alkohola
enak. Seveda pa pri pri slednjem ne smemo zanemariti individualnosti vsake družine posebej.
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začenjajo boji, član družine – odvisnik, »postane predmet zaničevanja, sovraštva,
pomilovanja« (prav tam). Odvisnik se tako zaradi nevzdržnega stanja v družini odseli od
doma ali pa družina sama želi, da se odseli. Družina lahko razpade. Nato lahko sledi več letna
borba družine, da bi se njen član odločil za zdravljenje, kar je njen pogoj za »ponovno
življenje v družini oziroma njena pomoč«. Odvisnik se močno trudi, da brez zdravljenja dlje
časa abstinira, ko pritisk družine popusti, ponovno uporabi drogo (prav tam). Družina tako
uvidi, da je del družine potrebno reorganizirati in »na novo zaživeti« brez člana družine.
Zadnji stadij lahko družina doživi, če se posameznik odloči za zdravljenje in le-tega uspešno
prestane. Po tem družina zopet »pride skupaj«. A vendar tedaj se ponovno začenjajo mnoge
ovire in težave, saj mora družina ponovno vzpostaviti odnose in se medsebojno sprejeti ( prav
tam).

1.4.3 Kriminal
V primerjavi s splošno populacijo so uporabniki drog pogosteje storilci kaznivih dejanj. Pa
vendar razmerje med uporabo droge in kriminaliteto še zdaleč ni linearno, saj veliko storilcev
kaznivih dejanj ni uporabnikov drog, prav tako pa tudi mnogo uporabnikov ni storilo
nobenega kaznivega dejanja, če pri tem prezremo samo posedovanje prepovedanih drog,
katero dejanje je kaznivo (Drug – related crime, 2012).
Delinkvenco v povezavi s prepovedanimi drogami lahko razdelimo v tri kategorije (Krek in
Drev, 2010, str. 74):
-

primarno kriminaliteto na področju drog: kamor štejejo vse oblike storitve kaznivih
dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter omogočanja
uporabe prepovedanih drog,

-

oskrbovalna kriminaliteta,
 z neposrednimi delikti: nakup in posest prepovedanih drog, vlomi v lekarne in
ponarejanje receptov,
 s posrednimi delikti: tatvine, vlomi, ropi, goljufije, prodaja droge za denar
zaradi pridobivanja sredstev za poznejšo lastno nabavo in uporabo, itn.

-

posledična delinkvenca: ulično nasilje, združevanje v tolpe, prosjačenje in podobno.
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Pri kriminalu povezanim s prepovedanimi drogami je potrebno nadalje ločiti kazniva dejanja
storjena pod vplivom drog, tako imenovana psihofarmakološka kazniva dejanja, ter
ekonomsko-kompulzivna kazniva dejanja, katera so storjena z namenom pridobitve denarja za
nakup droge ali enostavno kazniva dejanja storjena z namenom pridobitve droge (Drug –
related crime, 2012).
Uporabnika drog lahko tako neustavljivo težko obvladljivo želja po drogi žene v storitev
kaznivega dejanja. Ker za nakup droge nima denarja, lahko stori kaznivo dejanje, ki mu tako
prinese finančni vir za nakup droge. Slednje pa posledično lahko vodi v prestajanje zaporne
kazni zaradi storitve kaznivih dejanj. Uporaba prepovednih drog v zavodih za prestajanje
kazni zapora, pa se kljub strogemu režimu nadaljuje, »v letu 2010 je imela težave s
prepovedanimi drogami kar dobra četrtina vseh zaprtih oseb« (Drev, Štokelj in Krek, 2011,
str. 114).
Samo izvajanje kaznivih dejanj pa zopet stigmatizirajoče vpliva na posameznika in tako se
začarani krog spet nadaljuje.

1.4.4 Socialna izključenost
Kot sem že zgoraj omenila je socialna izključenost na nek način povezovalni člen vseh
vplivov uporabe drog na posameznika. Vplivi so v veliki meri negativni, kar posledično vodi
v socialno izključenost, saj ljudje ne odobravajo uporabe drog in s tem tudi ne stika z
uporabniki. Slednje tako vodi v izoliranja posameznika oziroma v socialno izključenost.
Pa vendar uporabo droge je mogoče obravnavati bodisi kot posledico bodisi kot vzrok
socialne izključenosti (Carpentier, 2002, v Annual report 2003 The state of the drug problem
in the European union and Norway, 2003). Uporaba droge v veliki večini povzroči
poslabšanje življenjskih razmer, vendar na drugi strani pa je lahko sam proces socialne
marginalizacije posameznika razlog za začetek uporabe drog. Pa vendar povezava med
uporabo drog ter socialno izključenostjo ni nujno vzročna, saj socialna izključenost ne
prizadene vseh uporabnikov drog (Tomas, 2001, v Annual report 2003 The state of the drug
problem in the European union and Norway, 2003).
Socialna izključenost je več dimenzionalen koncept z različnimi stopnjami. Zajema širok
spekter izključitev posameznika. Izključitev lahko zajema ekonomsko prikrajšanost oziroma
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revščino (op. stanovanjski problemi, pomanjkanje osnovnih potrebščin, itd.), socialno
izolacijo in politično diskriminacijo, brezposelnost, pomanjkanje oziroma nizko dostopnost
do zdravstvene oskrbe ter možnosti izobraževanje ter usposabljanje, skratka omejen dostop do
socialnih in državljanskih pravic (Annual report 2003: the state of the drug problem in the
European union and Norway, 2003).
Z omenjenimi izključitvami oziroma prikrajšanosti se spopadajo tako aktivni kot bivši
uporabniki drog.

Brezposelnost
Zdravstveni problemi

Nizka izobrazba

Zadolženost

SOCIALNA
IZKLJUČENOST

Kriminal

(Problematična)

Selitve

Brezdomstvo

Otežen dostop
do oskrbe

UPORABA
DROG

Prostitucija

Slika 1: Povezava med socialno izključenostjo in uporabo droge (prav tam, str. 65).

Na sliki 1 lahko vidimo povezavo med socialno izključenostjo in uporabo droge. Samo
uporabo drog odvisnik najprej občuti na svojem telesnem počutju, saj le-to začne slabeti, kar
vodi v različne že zgoraj omenjene bolezni. Če posameznik začne uporabljati drogo (že) v
času šolanja, lahko način življenja povezan z uporabo droge vpliva na prenehanje
izobraževanja in s tem povezano nizko stopnjo izobrazbe ali pa tudi ne dokončanja
šole/študija. Nizka izobrazba pa nadalje vodi v brezposelnost. Droga lahko zavzame osrednje
mesto v življenju posameznika.
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Odvisnik tako ni zmožen delati, ne da ne bi želel, ampak v prvi vrsti zaradi telesne
nezmožnosti, v drug vrsti zaradi nezmožnosti, da bi obdržal zaposlitev (Flaker, 2002a) .
Brezposelnost lahko vodi v revščino, s tem v življenje v slabih stanovanjskih razmerah, lahko
celo v brezdomstvo. Kot že omenjeno, življenje uporabnika se vrti okoli nakupa in uporabe
droge. Za pridobitev droge posameznik naredi vse, velikokrat sledi kratkotrajno ali
dolgotrajno priseljevanje iz enega konca mesta na drugi konec ali celo iz enega konca države
na drugi, odvisno glede na dostopnost ter ceno drog v določenem okraju. Finančna
nezmožnosti za preživetje oziroma za nakup droge, lahko velikokrat vodi tudi v storitev
kaznivega dejanja, s katerim pridobi denar za nakup droge. Velikokrat potrebuje uporabnik
denar v danem trenutku, tako se zadolži pri mnogih upnikih. Močna potreba po drogi ter
nezmožnost nakupa le-te pa lahko vodi tudi v prostitucijo. Posamezniki se večinoma
prostituirajo zato, da si z denarjem kupijo drogo, plačajo stanovanje in podobno (Kvaternik
Jenko, 2006).
Vse opisane poti so nadvse prepletene in lahko vodijo v socialno izključenost. Omenjena
prikrajšanost in ranljivost posameznika ni v »prvi vrsti povezana s pomanjkanjem materialnih
virov temveč z izključenostjo iz pomembnih družbenih razmerij« (Mandič, 1999a, str. 17).
Družba torej »govori o uporabnikih drog ne pa z njimi« (prav tam), saj niso dovolj vključeni
oziroma udeleženi v omrežje razmerij. Ta razmerja odnosov se povezujejo v »tri ključne
dimenzije povezovanja posameznikov in skupin v socialno življenje« (prav tam). Prvo
dimenzijo predstavlja država, drugo trg (op. zlasti trg delovne sile), tretjo dimenzijo pa
predstavlja civilna družba, ki jo sestavljajo nevladne organizacije, lokalne skupnosti ter
prostovoljne organizacije.
Posamezniki s šibkimi odnosi do države predstavljajo tiste, ki imajo »nelegalen ali nereden
status ali pa jih oblast »krivi«, da so sami vsaj delno odgovorni za nastali položaj« (Mandič,
1999a, str. 16). To so lahko samohranilke, brezdomci ali pa uporabniki drog/alkohola ter
drugi. Skupina tistih, ki imajo šibke odnose do trga dela in zaposlitve, predstavljajo slabo
izobraženi ali usposobljeni, bodisi se soočajo z drugimi ovirami za udeležbo na trgu delovne
sile (op. imajo zdravstvene težave, so hendikepirani). K zadnji dimenziji, t.i. dimenziji civilne
družbe pa prištevamo posameznike, ki imajo šibke zveze v družinskih ali drugih zasebnih
odnosih. Slednjo skupino sestavljajo starejši, uporabniki drog in tudi tisti, ki so bili v državni
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oskrbi (op. zaporniki, uporabniki raznovrstnih ustanov, osebe s psiho-socialnimi težavami
itn.) (Mandič, 1999a).
Zgornji odstavek nam nazorno prikaže, da so uporabniki drog močno izključeni iz samega
širšega družbenega dogajanja. Kot že omenjeno, se v času svoje uporabe drog spopadajo s
socialno izključenostjo, le-ta pa se nadaljuje tudi v čas zdravljenja odvisnosti.
Visoka socialna izključenost pa lahko vpliva tudi na prepričanje posameznika, da zdravljenje
oziroma prenehanje uporabe drog ne koristi (Barber, 1997). Zato je potrebno ravno v
programu socialne reintegracije, v katerem se uporabnik začne ponovno vključevati v družbo
in se trudi postati tisti s katerim »družba govori«, nameniti pozornost različnim dimenzijam
njegovega življenja.
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2 REINTEGRACIJA
Obravnava odvisnikov oziroma zdravljenje odvisnikov mora biti celovito, vključevati mora
različna področja posameznikovega življenja. Potrebno je torej zagotoviti program samega
zdravljenja, psihosocialno obravnavo kot tudi psihosocialno rehabilitacijo. Uporabnik drog se
lahko vključi v različne programe zdravljenja. Zaključku določene izbrane terapevtske
obravnave pa sledi eden najpomembnejših sestavnih delov zdravljenja, to je reintegracija
oziroma socialna reintegracija (op. po EMCDDA6 se uporablja oba termina, pomenita isto)
uporabnikov.

2.1 Program reintegracije
Program reintegracije je strokovna oblika dela s stabilnimi abstinenti in njihovimi bližnjimi,
ki omogoča konkretno ponovno vključitev nekdanjih uporabnikov drog v družbo (Socialna
reintegracija, 2005).
V mnogo primerih/državah je socialna reintegracija, kot že omenjeno, zadnja faza procesa
zdravljenja, lahko pa je tudi kot samostojna in neodvisna intervencija, s svojimi cilji in
sredstvi, ki jih lahko ponudi tako nekdanjim kot sedanjim odvisnikom oziroma uporabnikom
drog. Po tem takem ni nujno, da socialna reintegracija poteka po zdravljenju ampak lahko
poteka neodvisno od predhodnega zdravljenja (Verster in Solberg, 2003). Tako lahko v
državah Evropske unije zasledimo tri področja delovanja socialne reintegracije, namenjene
različnim populacijam (prav tam, str. 5):
-

socialna reintegracija za izključene skupine z ali brez problema odvisnosti,

-

socialna reintegracija za osebe s težavo odvisnosti (op. različne vrste odvisnosti),

-

socialna reintegracija namenjena izključno za problematične uporabnike drog.

V diplomskem delu se bom usmerila na zadnje področje, torej na program reintegracije, kot
zadnjo fazo zdravljenja, katera je namenjena izključno uporabnikom drog. V Sloveniji se v
sklopu štirih nevladnih organizacij7 izvaja omenjeni program.
6

7

EMCCDA - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami.
V Sloveniji imamo 4 različne programe reintegracije, katere izvajajo 4 nevladne organizacije:
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V državah evropske unije se programi reintegracije razlikujejo med seboj. V prvi vrsti so
odvisni od politike drog določene države, nadalje pa od prednostnih nalogah glede na cilje
zdravljenja odvisnosti znotraj države (Sumnall in Brotherhood, 2012).
Vsem programom pa je skupno, da vključujejo tri bistvene dele, katerim posameznik v času
vključitve v program namenja največ pozornosti. Trije stebri programa reintegracije so
(Socialna reintegracija, 2005):
1. namestitev,
2. izobraževanje ter
3. zaposlitev, vključno s poklicnim usposabljanjem.
V programu reintegracije se uporabniki osredotočijo na izboljšanje socialnih veščin, spodbuja
se jih k izobraževanju in zaposlitvi ter pridobitvi stanovanjske nastanitve. Seveda pa se v
samem programu uporablja tudi druge ukrepe, kot je svetovanje, dejavnosti v prostem času,
učenje/pridobivanje delovnih izkušenj (Socialna reintegracija, 2005). Velik poudarek je na
izboljšanju odnosov z bližnjimi, povečanju socialne mreže posameznika ter skrbi za telesno in
duševno zdravje posameznika. Uporabnike programa se spodbuja in podpira pri vključevanju
v družbo in s tem ponovnega odkrivanja pomena ter smisla življenja (Sumnall in
Brotherhood, 2012).
Cilj omenjenega programa se lahko sliši preprost in hitro dosegljiv. Pa vendar, reintegracija
zdravljenih odvisnikov, ki so zaključili različne predhodne programe je nadvse težka,
velikokrat »boleča« izkušnja (Kooyman, 1992). Po več mesečnem/letnem zdravljenju se
znajdejo v primežu realnosti. Ne morejo dobiti zaposlitve, stanovanjske nastanitve, obkrožajo
jih ljudje, ki jim vedno ne morejo zaupati ali pri njih dobiti pomoč kot v programih
predhodnega zdravljenja. Hiter tempo življenja in s tem povezane vedno večje odgovornosti,
katere ne morejo vedno uspešno rešiti, jim prinašajo občutek osamljenosti, manjvrednosti
(prav tam). Velikokrat naučena pravila, navade, izkušnje v odnosu z ljudmi prenesene iz časa
zdravljenja v komuni/terapevtski skupnosti ne držijo, oziroma zunaj ne funkcionirajo v
-

Center za socialno delo Kranj, Reintegracijski center,
Društvo Projekt Človek,
»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije,
Zavod Pelikan – Karitas.
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polnem pomenu. Zatorej uporabniki v tej fazi zdravljenja nadvse potrebujejo pomoč
strokovnjaka, potrebujejo voden program, ki jim pomaga, da prestanejo vse začetne, zanje
težke preizkušnje (prav tam).
Program reintegracije tako pomeni del zdravljenja, v katerem se preizkusi in utrdi vse
»naučeno« oziroma pridobljeno v času zdravljenja, z možnostjo pomoči strokovnjakov ter
ostalih uporabnikov programa (prav tam).

2.2 Dva modela programa reintegracije
V svetu ločimo dva modela reintegracije (prav tam, str. 92):
-

reintegracije v sklopu komune (op. ang. »living-in re-entry«)

-

dislocirana reintegracija (op. angl. »living-out re-entry«)

V prvi, tako imenovani reintegracij v sklopu komune uporabniki živijo v prostorih
komune/terapevtske skupnosti. Drugi model pa pomeni dislocirano enoto komune, uporabniki
živijo v samostojni hiši/stanovanju, stran od komune. Poznamo pa tudi programe reintegracije
v katerih v prvih dveh fazah uporabniki živijo v komuni, v zadnji fazi pa v samostojnem
stanovanju (prav tam).
Vse organizacije, ki izvajajo program reintegracije pa strmijo k temu, da si uporabniki
postopoma najdejo svojo lastno stanovanjsko namestitev in se tako osamosvojijo.

Bistvena razlika med omenjenima modeloma je tudi ta, da so strokovnjaki/zaposleni v prvem
modelu enaki tako za uporabnike komune kot za program reintegracije, v drugem modelu pa
so strokovnjaki/zaposleni ločeni, tako za komuno, kot za program reintegracije. V slednjem
lahko vidimo tako prednosti kot slabosti, katere imata oba. V nadaljevanju predstavljam
prednosti in slabosti omenjenih dveh modelov (Kooyman, 1992).

2.2.1 Prednosti in slabosti modelov reintegracije
Prednosti reintegracije v sklopu komune (prav tam, str. 92):
-

ne sooča se hkrati s problemi življenja in dela izven komune/skupnosti,
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-

uporabnikom se ni potrebno privajati na različno osebje,

-

uporabniki komune imajo tesne stike z uporabniki program reintegracije, tako se lahko
učijo iz njihovih izkušenj.

Slabosti so (prav tam):
-

uporabniki imajo le malo priložnosti, da izživijo negativnost, ko pridejo domov po
napornem delovnem dnevu v programu,

-

če delajo kot pomočniki v komuni, kjer tudi živijo, bodo deležni zelo malo zunanjega
izpostavljanja. Njihov položaj kot član osebja in kot uporabnik programa reintegracije
je težaven, kadar živijo v isti hiši,

-

osebje v komuni ne more narediti potrebne zamenjave vlog od starševskega lika do
učitelja in svetovalca, in lahko obravnava uporabnika programa reintegracije na
podoben način kot uporabnike v komuni.

Prednosti dislocirane reintegracije (prav tam):
-

narejena je jasna prekinitev s subkulturo komune,

-

običajno je lažje povabiti prijatelje od zunaj, prav tako prenočiti partnerje v hiši,

-

strokovnjaki programa reintegracije niso več avtoritarni liki komune, uporabnike
programa reintegracije obravnavajo na odrasli ravni,

-

zloraba alkohola ali drog se lahko obravnava na različne načine v primerjavi s
situacijo, kjer uporabniki programa reintegracije živijo v komuni/terapevtski
skupnosti, tam je običajno edina možna posledica ta, da uporabnik zapusti program
zdravljenja.

Slabosti so (prav tam):
-

sprememba od bivanja v komuni do bivanja v dislocirani reintegraciji sovpada s
spremembo osebja in po navadi s spremembo dela,

-

biti ponovno najmlajši uporabnik, ki vstopa v reintegracijski program, uporabnik si
mora ponovno poiskati svoje mesto.
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2.3 Faze programa reintegracije
Cilj programa reintegracij je torej popolna samostojnost uporabnikov – bivših uporabnikov
drog. Kot sem že večkrat omenila, je dosega omenjenega cilja težka in dolgotrajna.
Organizacije, ki izvajajo program reintegracije, ponujajo različno dolge programe (Kooyman,
1992). Kooyman pravi (1992, str. 95), da je program reintegracije konec sedemdesetih let
prejšnjega stoletja trajal maksimalno 12 mesecev. V večini današnjih programov je trajanje
prava tako omejeno na približno leto dni in tudi več.
Kooyman (prav tam) celoten program razdeli na tri posamezne štirimesečne faze:
-

v prvi fazi uporabniki delajo kot »pomočniki« (op. ang. staff-aide) v programu. V tem
času lahko občasno delajo brez plačila, še vedno pa prejemajo denarno socialno
pomoč. Uporabniki vključeni v prvo fazo, imajo tedenske skupine/srečanja z ostalimi
uporabniki, prav tako imajo tedenski individualni pogovor s strokovnjakom (op. z
besedo strokovnjak označim posameznika različne profesije zaposlenega v programu
reintegracija. Bodisi je to socialni pedagog, socialni delavec, pedagog, psiholog,
psihiater itn. (prav tam)). Individualni pogovori/srečanja so ključnega pomena v
programu reintegracije, saj preko njih razrešujejo nastale probleme, na plan pridejo
tiste posamezne težave, dvomi, strahovi uporabnika (prav tam).

-

v drugi fazi uporabniki za nekaj tednov prostovoljno delajo v izbrani organizaciji/na
izbranem delovnem mestu. Slednje imenujejo »pripravništvo« (op. ang. trainee). Po
končanem pripravništvu, začnejo iskati (redno) zaposlitev. V času druge faz imajo še
vedno

tedenske

skupine

ter

individualna

srečanja/pogovore

s

strokovnjakom/zaposlenim. Eden od ciljev druge faze je pridobitev stanovanjske
namestitve. Uporabnik se proti koncu druge faze, skupaj z enim ali dvema drugima
uporabnikoma preseli v »lastno« stanovanje (op. uporabnik ne živi več v stanovanju
programa reintegracije) (prav tam).
-

v zadnji, tretji fazi, uporabnik že živi v svojem stanovanju. Še vedno pa tedensko
prihaja na individualne pogovore s strokovnjakom ter na mesečne skupine z ostalim
uporabniki programa reintegracije (prav tam).

V vseh fazah programa reintegracije je pomembno, da si uporabniki začnejo izoblikovati
svojo socialno mrežo. Spodbuja se jih k vključevanju v različne interesne skupine (op. šport,
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hobi, idr.), da tako pridobivajo izkušnje odnosov z drugimi ljudmi ter se naučijo kako
kakovostno preživeti svoj prosti čas. Pomembno je, da postavljajo nova prijateljstva, se učijo
kako živeti brez »kontrole programa reintegracije« (op. brez kontrole ostalih uporabnikov,
strokovnjakov zaposlenih v programu reintegracije) (prav tam).
V večini organizacij, ki izvajajo program reintegracije, se le-ta lahko zaključi z »zaključno
zabavo« (prav tam). Uporabniki napišejo oz. »izdelajo izdelek« na njihov lasten domišljijski
način, ki prikazuje njihovo prehojeno pot zdravljenja. Od organizacije do organizacije se
razlikuje tradicija praznovanja ter način le-tega. Nekateri pripravijo pravo praznovanje,
pogostitev, v nekaterih programih vsak prisoten uporabnik, ki je zaključil program, nameni
spodbudne besede, podarijo mu majhno darilo, nekatere organizacije pa imajo po Kooymanu
(1992) ob zaključku celo intervju z uporabnikom o njegovem zdravljenju, katerega vodijo in
pripravijo starejši uporabniki programa, pa tudi zaposleni strokovnjaki.

2.4 Stebri programa reintegracije
V uvodni predstavitvi programa reintegracije sem omenila, da se omenjeni program
osredotoča na tri bistvene dele. Osredotoča se na pridobitev namestitve za uporabnike
programa, velik poudarek je na izobraževanju ter tretji pomemben del pridobitev ustrezne
zaposlitve. Poleg omenjenih treh bistvenih delov samega progama, ne smemo zanemariti
terapevtski del programa.

2.4.1 Terapevtski del v programu reintegracija
Uporabniki so v poteku programa reintegracije še vedno vključeni v različne skupinske kot
tudi individualne oblike terapije. Seveda je tega bistveno manj kot v predhodnih fazah, pa
vendar ima slednje še vedno velik pomen. Terapevtski del se razlikuje od vsakega programa
posebej. Vsak program ima različne vidike dela, načine dela, uporablja različne pristope
podkrepljene z različnimi teorijami, praksami. Le-ti se razlikujemo torej od poslanstva
organizacije, ki izvaja omenjen program. Pa vendar vsi programi dajo veliko pozornost
podpori njihovim uporabnikom in s tem individualiziranem delu z njimi.
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2.4.2 Namestitev uporabnikov programa reintegracije
Program reintegracije v začetni fazi omogoča nastanitev, nato pa v naslednji fazi strmi k
postopni osamosvojitvi uporabnika, v smislu iskanja svoje lastne nastanitve. Ravno pridobitev
namestitve močno vpliva na zmanjševanje potrebe po drogah ter ohranjanje dolgoročne
abstinence (Letno poročilo 2011 Stanje na področju problematike drog v Evropi, 2011).
Raziskave kažejo, da je kar »80% posameznikov, ki so prepuščeni cesti ali živijo v zavetiščih,
odvisnih od drog« (prav tam, str. 66). Sama neodvisnost pridobljena z lastnim stanovanjem
močno vpliva na abstinenco, prav tako pa pomembno vpliva na ponovno vključitev v družbo.
Stanovanje je »civilizacijsko priznana potreba, je nekaj, kar v naši družbi človek mora imeti.
Predstavlja merilo normalnosti, saj tisti, ki ne živijo v svojem stanovanju/hiši, temveč po
raznih »domovih«/zavetiščih ali na cesti, že samo to daje pečat posebnosti« (Flaker, 2002a,
str. 121). Po Flakerju (1999, str. 43) je stanovanje »nujen pogoj za duševno zdravje v naši
civilizaciji«. Lastno stanovanje oziroma namestitev je pomembna za oblikovanje naše
identitete; v prvi vrsti dobimo naslov stalnega/začasnega bivališča in s tem pripadnost
določenemu teritorialnemu področju – kraju, delu mesta. Nadalje, omogoča nam, da v njem
shranjujemo svoje stvari, si organiziramo svoje družbeno ter intimno življenje (Flaker,
2002a). Stanovanje nam torej poleg identitetne nuje predstavlja tudi eksistenčno nujo, zato je
popolnoma pričakovano, da je med osnovnimi željami posameznika, po daljšem bivanju –
zdravljenju v določeni organizaciji pridobitev oziroma ureditev lastnega stanovanja (Flaker,
1999b).
Problem stanovanjske namestitve posamezniku predstavlja močno osebno stisko. Flaker
(1999b) v svojem prispevku Stanovanjske težave ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami,
naniza situacije, s katerimi se soočajo ljudje, ki so dlje časa preživeli v določenem programu
zdravljenja, torej v institucionalni oskrbi. Slednje situacije lahko po mojem mnenju v veliki
meri pripišemo tudi uporabniku drog, ki je bil več let vključen v zdravljenje svoje odvisnosti.
Situacije so naslednje (prav tam, str. 47):
-

namestitev v določno ustanovo za zdravljenje odvisnosti velikokrat pomeni »izgubo«
lastnega stanovanja - ob odpustu posameznik tako nima stanovanja (svojci ga oddajo v
najem, prodajo stanovanje, stanodajalec odda stanovanje, zaradi neplačanih stroškov
se zapleni stanovanje itd.),

-

okolica zavrača posameznika, je grešni kozel za vse, kar je narobe v soseski,
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-

posameznik živi s starši v odvisnostni navezi, iz katere se težko izkopljejo,

-

živi v neurejenih, zanemarjenih razmerah.

Samo stanovanje vsakemu posamezniku, posebej pa institucionaliziranemu človeku veča
družbeni status in pogodbeno moč (prav tam). Slednje nam potrdi, kako pomembno je, da si
posameznik v programu reintegracije pridobi lastno stanovanjsko namestitev. Saj z njim na
nek način postane veljaven član družbe, le-ta ga sprejme. Sama pridobitev stanovanja oziroma
možnost in ponudba namestitve pa je v veliki meri odvisna o delovanja stanovanjskega trga
oziroma politike posamezne države. V prvi vrsti je odgovorna država, ki »zagotavlja vire,
določa pravila, organizacijske okvire ter primerne spodbude. Nadvse pomembna in vedno bolj
priznana pa je tudi vloga lokalnih oblasti, saj le-te bolje od države poznajo lokalne razmere ter
»lokalne akterje« (Mandič, 1999b, str. 148). Država torej posredno omogoča oziroma
usposablja ter podpira druge nosilce stanovanjske oskrbe – občine, neprofitne stanovanjske
organizacije in »druge svoje koncesionarje, da v njenem imenu in v interesu uporabnikov
izvajajo storitve in zagotavljajo zadovoljevanje vse bolj diferenciranih in individualiziranih
stanovanjskih potreb« (Aleksić in Sušnik, 1999, str. 224). Za samo delovanje sistema
stanovanjske oskrbe je torej potrebno usklajeno delovanje ter prevzemanje in podpiranje
novih idej, ki vodijo k reševanju stanovanjske problematike ranljivih skupin. Primer dobre
prakse na primer izhaja iz Francije, kjer poznajo t.i. »drseči« najem stanovanja. Tamkajšnji
Specialistični centri za zdravljenje odvisnosti plača najemnino za stanovanje, ki ga da v
podnajem bivšemu uporabniku drog, le-ta pa krije majhen delež najemnine. Uporabnik je
deležen podpore pri plačevanju nekaterih stroškov najema (npr. plačevanje računov) in
vodenju finančnega plana za pokritje mesečnih stroškov. Po preizkusnem obdobju pa uradno
postane najemnik stanovanja (Letno poročilo 2011 Stanje na področju problematike drog v
Evropi, 2011). Slovenija bi se lahko zgledovala po nekaterih evropskih državah in tako še bolj
spodbujala oziroma podpirala nove načine delovanja, predvsem povezovanja med različnimi
akterji pomoči.
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2.4.3 Usposabljanje in izobraževanje uporabnikov programa reintegracije
Nizka stopnja izobrazbe je pogosta med uporabniki drog. Želja po izobrazbi je, vendar
velikokrat lahko ravno njihova stigma in strah pred neuspehom prepreči, da bi nadaljevali
izobraževanje oziroma usposabljanje (prav tam).
Izobrazba »predstavlja individualni resurs, ki omogoča dostop do položajev na trgu dela, s
katerimi so povezane boljše materialne in nematerialne nagrade« (Ivančič, 2010, str. 15).
Odpira ti vrata v svet sprejemanja, dostojnega življenja (op. zaradi pridobitve materialnih oz.
finančnih sredstev). V splošnem pomenu bi lahko izobraževanje opredelili kot enega od
»vidikov socializacije« (Haralambos in Holborn, 1995, str. 733). Na podlagi liberalnega
pogleda8 pa je naloga izobraževanja »spodbujati posameznike, da razvijejo svoj polni
potencial kot ljudje« (Haralambos in Holborn, 1995, str. 738). Nadalje Dewey poudarja
predvsem razvoj intelektualnega potenciala posameznika (prav tam). Naša izobrazba je naš
kapital, katerega »unovčimo« pri svoji zaposlitvi. V sodobnem svetu v ospredje stopa znanje.
Današnjo družbo tako lahko označimo kot »družbo učenja (op. ang. learning society), ki
temelji na pridobivanju, posodabljanju in uporabi znanja. To so tri sestavine, ki se prepletajo v
izobraževalnem sistemu« (Lipužič, 1996, str. 20). Kljub temu, da izobraževalni sistem močno
poudarja izobrazbo, katera ti odpira nadaljnja vrata v trga dela, je potrebno poudariti, da temu
dandanes še zdaleč ni tako. Beck (2009, str. 225) pravi da je »v toku razvoja izobraževalni
sistem v sedemdesetih letih izgubil svojo funkcijo statusne diferenciacije; zaključena šola
sama ne zadošča več za dosego določenega poklicnega položaja in s tem določenega dohodka
in ugleda«. Nekaj tovrstnih problemov, se zagotovo da odpraviti z »ustreznim
usposabljanjem, ki seveda ne more biti šolsko ali učbeniško temveč bolj praktično
naravnano« (Kramberger, 2007, str. 13). Pa vendar slednje ni dovolj. »Brez zaključene šole, ki
ti daje kvalifikacijo, je poklicna prihodnost povsem zaprta« (Beck, 2009, str. 225).
V programu reintegracije je tako potrebno nameniti pomen samemu izobraževanju oziroma
dokončanju šolanja uporabnikov programa, prav tako pa tudi usposabljanju. Ravno
izobrazba/poklic oziroma delovno mesto je velikokrat tisto, kar označuje človeka, po Becku
8

Liberalni vidik izobraževanja ni sociološki pogled kot tak, temveč je prej pogled, ki so ga prevzeli mnogi
pedagogi. V nasprotju s funkcionalizmom se osredotoča na izobraževanje v odnosu do posameznika, ne pa do
družbe. Glavni namen izobraževanja iz omenjenega vidika naj bi bil prispevek k dobrobiti posameznika in samo
posredno tudi k izboljšanju družbe (prav tam, str. 738).
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(2009, str. 204) »nastopi kot medsebojna identifikacijska šablona, s pomočjo katere ljudi
ocenimo glede njihovih osebnih potreb, sposobnosti, njihovega ekonomskega in družbenega
položaja«. Pri slednjem se bivši uporabniki drog srečujejo z dvojno stigmo, prva je zaradi
samega uživanja drog, druga pa zaradi slabe izobrazbe in s tem posledične brezposelnosti.
V nekaterih evropskih državah izvajajo podporne programe, katerih cilj je olajšati dostop
bivših uporabnikov drog do izobraževanja. Preko le-teh pridobijo poklicno ali strokovno
usposabljanje, kar omogoča pridobitev praktičnih znanj potrebnih za določeno zaposlitev
(Letno poročilo 2011 Stanje na področju problematike drog v Evropi, 2011). Več o možnostih
izobraževanja in posledične zaposlitve v nadaljevanju.

2.4.4 Pridobitev ustrezne zaposlitve uporabnikov reintegracije
Dosežena izobrazba kot tudi ustrezna usposabljanja omogočijo delo oziroma zaposlitev. Kot
je bilo že zgoraj omenjeno, v sklopu programa reintegracije se uporabnike postopoma
pripravlja na vstop na trg dela. V začetku je v ospredju poudarek na prostovoljnem,
neplačanem delu, nato sledi iskanje zaposlitve, kar predstavlja za posameznike velik stres.
»Zaposlitev uporabniku ne predstavlja le vir zaslužka, ampak tudi čas, v katerem se lahko
osredotoči še na kaj drugega, kar utegne biti v prihodnosti zanj perspektivno« (Flaker, 2002a,
str. 111-112).
Sama pridobitev zaposlitve je za vse posameznike izjemno naporna, bivši uporabniki drog pa
se srečujejo še z dodatno stigmatizacijo zaradi njihove pretekle uporabe drog. Deležni so
mnogih zavrnitev, ne sprejemanja, problem pa predstavlja tudi njihova nizka stopnja
izobrazbe ter pomanjkanje delovnih izkušenj, kar posledično vodi še v težjo pridobitev
zaposlitve.
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3 ZAPOSLITEV
Zaposlitev poleg družine, v današnji moderni družbi posamezniku daje »notranjo stabilnost«,
z zaposlitvijo se posamezniku odpre dostop do družbenih razmerij. Beck (2009, str. 204) celo
pravi, da posameznik »skozi šivankino uho svojega delovnega mesta postane sooblikovalec
sveta v malem«. Zaposlitev ima za posameznika vsaj tri različne pomene (Ignjatović, 2002,
str. 132):
-

prispeva k produkciji dobrin in storitev,

-

zagotavlja posamezniku in njegovi družini vir dohodka oziroma vir blaginje,

-

posamezniku daje občutek vrednosti, identitete in namena.

Posameznik brez zaposlitve, brez dela ne more enakovredno sodelovati v družbenih
razmerjih. Dolžnost države je, da posamezniku omogočiti možnost dela. Pa vendar z
začetkom gospodarskih spremembe konec šestdesetih in začetek sedemdesetih let 20. stoletja,
so se začele spremembe na področju zaposlovanja, predvsem večanje brezposelnosti, kar
mnogo držav ni moglo ustrezno omejiti (Ignjatović, 2002). V zadnjih štirih desetletjih so se
tako pojavile naslednje gospodarske in družbene značilnosti (prav tam, str. 10):
-

relativno nizka gospodarska rast,

-

povečana konkurenca v svetovnem merilu (globalizacija kapitala, proizvodnje in
trgovine),

-

prestrukturiranje gospodarskih dejavnosti, zlasti industrije,

-

hitro naraščanje strokovnega sektorja,

-

hitrejše tehnološke spremembe,

-

strukturna brezposelnost,

-

prehod na ekonomijo, ki temelji na znanju,

-

povečana potreba po izobraženi delovni sili,

-

zmanjšana varnost zaposlitve.

Naštete razvojne značilnosti so močno vplivale na samo podobo sodobnih razvitih držav in s
tem posledično tudi na delovanje trga delovne sile. Le-ta je prav tako doživel močne
spremembe (prav tam, str. 11):
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-

povečal se je raven socialnega tveganja in negotovosti,

-

meje med zaposlenostjo in brezposelnostjo so postale bolj zabrisane,

-

prišlo je do fleksibilizacije oblik zaposlovanja:


zaposlovanje za določen čas,



različne oblike skrajševanja delovnega časa,



odpuščanja preseženih delavcev,



naraščanja števila brezposelnih,



podaljševanja trajanja brezposelnosti,



naraščanja deleža neformalnih oblik dela.

Iz zgornjih značilnostih lahko razberemo, da je prišlo do strukturnih sprememb, ki so vodile k
obsežnemu, že omenjenemu odpravljanju delovnih mest, predvsem za kvalificirano ter
nekvalificirano delovno silo, vendar ob tem ni sledilo odpiranje novih delovnih mest (Ivančič,
2010). Slovenija je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja »vstopila« v družbo tveganja,
v družbo, ki ne prenaša več varne vseživljenjske zaposlitve, ampak boj zanjo. Problem
zaposljivosti je postal in ostaja bistven problem. Na vse bolj tveganih trgih dela je navzoča
vse večja ranljiva skupina ljudi, ki jih teži problem brezposelnosti (prav tam). »Med letom
2008 in 2012 se je v Sloveniji število delovno aktivnih znižalo za okoli 69 000 oseb, število
brezposelnih pa je naraslo za okoli 47 000 oseb« (Lah, 2013). Kljub naraščajočim stopnjam
brezposelnosti, naj bi bila Slovenija še vedno pod povprečno stopnjo brezposelnosti v
Evropski uniji.

3.1 Brezposelnost
S pojmom brezposelnost se označuje »družbeno in individualno stanje«. Le-ta v družbi kaže,
da v državi v določenem obdobju nimajo možnosti za zaposlitev vsi prebivalci v aktivni dobi,
ki so zmožni za delo in iščejo zaposlitev« (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 15).
Sama brezposelnost vpliva na raven blaginje v državi ter na občutek gotovosti oziroma
negotovosti med prebivalstvom določene države (Bubnov-Škoberne, 1997). Brezposelne
osebe so lahko tiste, ki so (prav tam, str. 18):
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-

brez dela: niso zaposleni za plačilo ali samozaposleni,

-

trenutno na razpolago za delo: so na razpolago za plačano zaposlitev ali
samozaposlitev v referenčnem obdobju,

-

iskalci zaposlitve: z določenim aktivnostmi (op. prijava v evidenco brezposelnih oseb
na Zavodu RS za zaposlovanje, prijava na objavljenem delovnem mestu in podobno) v
določenem obdobju poskušajo dobiti plačano zaposlitev ali samozaposlitev.

Brezposelnost predstavlja enega izmed najtežjih socialnih problemov sodobne družbe, ker
določen delež aktivnega prebivalca ne more dobiti zaposlitve in si s tem posledično zaslužiti
sredstva za življenje, prav tako pa tudi ne more uresničevati svojih poklicnih želja (BubnovŠkoberne, 1997).
Raziskave prikazujejo da so razlogi za nastajanje in rast splošne brezposelnosti v družbi
povezane z naslednjimi vzroki (prav tam, str. 22):
-

ekonomski razvoj ali recesija,

-

produktivnost dela,

-

uvajanje nove tehnologije,

-

trajanje aktivne delovne dobe,

-

delovnopravno varstvo zaposlenih,

-

zmanjševanje stroškov delovne sile,

-

dejavnost države pri izvajanju ukrepov zaposlovanja oz. aktivne politike zaposlovanja.

Omenjene vzroke bi lahko združili pod dvema splošnima vzrokoma - gospodarski ter
tehnološki vzroki. Pri tem pa ne smemo zanemariti tudi tretjega vzroka, to je človeški vzrok
za nastajanje brezposelnosti9.

9

Iz omenjenih treh vzrokov – gospodarski, tehnološki in človeški, lahko nadalje razvijemo vrste brezposelnosti.
(Bubnov-Škoberne, 1997). Gospodarska gibanja in spremembe vplivajo na nastanek ciklične in sezonske
brezposelnosti. Ciklična brezposelnost nastane zaradi premajhnega povpraševanja, ko družbeni produkti in
celotna potrošnja padeta, se zmanjša obseg proizvodnje in investicije. Posledica pa je tako zmanjševanje
celotnega povpraševanja po delovni sili.
Sezonska brezposelnost pa nastane zaradi »sezonskih nihanj v intenziteti proizvodnje in dela v določenih
dejavnostih v različnih letnih obdobjih« (prav tam, str. 16).
Tehnološke spremembe povzročajo tehnološko brezposelnost, ki nastane zaradi novih tehnologij ter novih metod
upravljanja in novega načina organizacije dela. Slednje lahko vpliva na samo zmanjševanje že zaposlenih prav
tako pa tudi na samo potrebo po zaposlovanju novih delojemalcev. Za primer vzemimo tehnološko, računalniško
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Brezposelnost lahko v današnjem času doleti vsakogar. Brezposelni so raznolika skupina
ljudi, razlikujejo se po starosti in izobrazbi kot tudi po delovnih izkušnjah, delovni dobi,
interesih, družinskih razmerah itd. Skupno jim je le to, da nimajo plačnega dela in da delo
iščejo.
Nekatere brezposelne osebe finančno stisko premostjo s sivo ekonomijo ali bolje poznanim
pojmom delo na črno. Siva ekonomija zajema neregistrirane pridobitne dejavnosti, ki ne
prispevajo k oblikovanju bruto domačega proizvoda (Zakon o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno, 2000). Siva ekonomija zajema dva pojava, in sicer že omenjeno delo na
črno ter zaposlovanje na črno (prav tam). Delo na črno pomeni »opravljanje dejavnosti, za
katero (pravna ali fizična) oseba nima ustreznih dovoljenj. Zaposlovanje na črno pa se
opredeljuje kot zaposlovanje brez ustrezne pogodbe o zaposlitvi in brez prijave Zavodu za
zdravstveno zavarovanje in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje« (Nastav, 2009,
str. 24).
Kot najpomembnejši vzroki za pojav in razvoj sive ekonomije so poleg že omenjene potrebe
po (dodatnem) zaslužku, slabe gospodarske razmere, ki vplivajo na povečanje brezposelnosti
ter inflacije pa tudi miselnost »zakaj pa ne, če lahko« (prav tam, 175).
Kot že omenjeno, pojav brezposelnost posameznika velikokrat vodi v sprejem dela oziroma
zaposlitve na črno, zaradi samega preživetja. Vpliv brezposelnosti se razširi na mnoga
področja. Razumljivo vpliva tako na družbo kot na posameznika. Družba oziroma država se
zaradi brezposelnosti spopada (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 25):
-

z zmanjševanjem bruto domačega proizvoda, ker ni bila uporabljena vsa delovna sila,
ki je na razpolago v državi,

-

zaviranjem gospodarske rasti, ker niso uporabljeni vsi človekovi potenciali,

-

zmanjševanjem povpraševanja (op. zaradi izpada rednih dohodkov brezposelnih), kar
posledično negativno vpliva na zaposlovanje ter odpiranje novih delovnih mest,

-

s stroški zaradi izplačevanja denarnih dajatev brezposelnim,

in komunikacijsko revolucijo v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja. Zamenjava človeškega dela s tehnologijo
je vplivalo in še vedno vpliva na množično brezposelnost (prav tam).
Same okoliščine na strani posameznika vplivajo na »strukturno in frikcijsko brezposelnost« (Bubnov-Škoberne,
1997, str. 16). Strukturna brezposelnost je posledica neskladja med izobrazba oziroma ustrezno usposobljenostjo,
zahtevano za določeno delovno mesto ter dejansko izobrazbo in usposobljenostjo brezposelne osebe. Omenjene
brezposelnost je zopet posledica vse hitrejše tehnološke spremembe ter razvoja (prav tam).
Frikcijska brezposelnost pa je »posledica redne fluktuacije delovne sile in menjave zaposlitve v času ko
posameznik preneha z eno zaposlitvijo ter in čaka na začetek nove zaposlitve. Le-ta se šteje za normalno
brezposelnost, ki je posledica rednih zaposlovalnih procesov« (prav tam, str. 16).
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s stroški za uresničevanja ukrepov namenjenih pospeševanju zaposlovanja v okviru
aktivne politike zaposlovanja.

Vpliv na posameznika pa je mnogokrat še močnejši. Počuti se nemočnega, manjvrednega,
nekonkurenčnega, zavrnjenega s strani družbe (op. socialna izključenost). Postavljen je na rob
družbe iz katerega želi čim hitreje ubežati. Beveridge (1944, v Bubnov Škoberne, 1997, str.
25) pravi, da »največje zlo brezposelnosti ni fizično, temveč moralno; ni pomanjkanje, ki ga
prinaša temveč sovraštvo in strah, ki nastaja zaradi brezposelnosti«. Brezposelnost v prvi meri
zagotovo vpliva na pomanjkanje denarja, kar posledično lahko vodi v revščino zaradi samega
materialnega pomanjkanja. Pomanjkanje pa se kaže tudi v drugi obliki. Posameznik lahko
izgubi voljo za lastne aktivnosti, izgubi zaupanja in samospoštovanja (Vilič Klenovšek, 1993).
V največji stiski pa so tisti, ki so odgovorni za vzdrževanje družinskih članov (Bubnov
Škoberne, 1997). Pri posamezniku se lahko poslabšajo osebni stiki, veliko jih pogreša
delovno okolje, sodelavce in delo. Posameznik se tako počuti zapostavljenega, nekoristnega,
občuti večjo izolacijo in občutek »drugorazrednosti« (Vilič Klenovšek, 1993; Bubnov
Škoberne, 1997). Neugodni učinki brezposelnosti pa vplivajo tudi na zdravstveno stanje
posameznika, posameznik je podvržen večjemu stresu, depresiji in posledično drugim
zdravstvenim težavam (Bubnov Škoberne, 1997, str. 26).
Poleg omenjenih negativnih posledic brezposelnosti pa strokovnjaki opozarjajo tudi na
percepcijo brezposelnosti, ki se pojavlja pri samemu vrednotenju brezposelnosti. Nekateri
krivijo brezposelne za njihov položaj na podoben način, kot se krivi revne, da sami
odgovarjajo za neugoden položaj. Poudarja se, da številni brezposelni nočejo delati, a pri tem
dejansko delajo (op. na črno) ter se tako izogibajo plačevanju davkov in socialnih prispevkov,
kar povzroča dodatno brezposelnost.
Z vsemi omenjenimi vplivi se še v večji meri spopadajo tudi bivši uporabniki drog, saj se
poleg omenjenih vplivov spopadajo še z močnim vplivom stigmatizacije zaradi njihove
pretekle uporabe drog, v očeh mnogih so še vedno odvisniki. Seveda ima posameznik
popolno pravico, da »zamolči«, da je bivši uporabnik drog, vendar slednje velikokrat pride
hote ali ne hote na dan. Ker je stereotipna podoba uporabnika drog, da ne dela, je pridobitev
zaposlitve še toliko težja, saj delodajalci ne želijo vzeti nekoga, ki »ne dela« (Flaker, 2002b).
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Posameznik se torej zopet znajde v primežu nezmožnosti pridobitve zaposlitve kot takrat, ko
je uporabljal droge.
V času svoje aktivne uporabe drog pa vsak posamezniki, kljub našim zmotnim predstavam,
dela. Uporabniki drog delo v prvi vrsti potrebujejo za nakup potrebne droge, prav tako pa
potrebujejo vir zaslužka iz čisto vsakdanjih razlogov, saj jim sama zaposlitev velikokrat ne
zadostuje za nabavo drog, zagotavlja pa jim socialno varnost (Flaker, 2002a). V naslednjem
podpoglavju predstavljam delo/zaposlitev aktivnega uporabnika drog.

3.2 Zaposlitev in uporabnik drog
Eden izmed prvih problemov s katerim se soočajo uporabniki drog pri zaposlitvi je problem
pridobitve zdravniškega potrdila, katerega ne pridobiš, če si odvisnik. Tako jim mnogokrat ne
preostane drugega kot da zamolčijo, da so odvisniki (prav tam).
Po pridobitvi zaposlitve delo poteka nemoteno, dokler se ne začnejo pojavljati težave.
Uporabnik zaradi svojega stanja ne more opravljati dela, velikokrat se pojavijo težave s
pomanjkanjem/krajo denarja (op. če uporabnik drog »dela z denarjem«), prav tako lahko
prihaja do zamujanja oziroma nerednosti pri delu pa tudi do obiskov drugih uporabnikov, kar
posledično moti samo delo, pa tudi postopoma začne vplivati na oblikovanje stigme (prav
tam). Težava je tudi, da se odvisniki velikokrat poslužujejo bolniške. Flaker pravi (prav tam,
str. 105), da se lahko »začnejo dojemati kot bolnika in takega vidijo tudi drugi«. Postopoma
pride do popolne »nezmožnosti dela, katere ni mogoče ne skriti, ne ignorirati, postane očitno
dejstvo« (prav tam). Delodajalec je tako primoran k odpustitvi. Odpustitev in s tem občutek
krivice pa je toliko hujši, če odpustijo posameznika, ki je pri delu vesten, vendar ga odpustijo
samo zaradi tega, ker je odvisnik, odpustijo ga zaradi nastale stigme, kljub temu da na delu
»ne povzroča težav« (Flaker, 2002a). To stigmo delodajalec uporabi, da utrdi svoj občutek,
občutek po »opravičeni« odpustitvi. Saj kot pravi Flaker (prav tam, str. 101), »ko stvari niso v
redu, nam jih stigma pomaga razrešiti, saj deluje kot temelj konstrukcije stvarnosti«.
Delodajalec pa lahko izkoristi stigmatiziranega posameznika izključno zaradi njegove
ranljivosti. »Za uporabnika drog je taka drža dvorezen meč; po eni strani mu omogoča
zaslužek in delo, tudi samokaznovanje, po drugi strani pa ga sili v pretirano delo in ga
podobno kot vloga »džankija«, oropa za prosti čas in druge ugodnosti« (prav tam, str. 108).
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Pri tem je potrebno opozoriti tudi nagnjenost stigmatiziranega posameznika k »viktimizaciji«,
saj le-ta zlahka postane žrtev sleparjev, ki mu poskušajo prodati možnost rešitve iz njegovih
težav (Goffman, 2008).
Uporabniki drog so tako rekoč prisiljeni sprejeti nelegalne in pollegalne zaposlitve in
zaslužke. Flaker pravi (2002a, str. 114), da je »naključni kriminal, kriminal kot priložnostno
delo (op. preprodaja mamil, kraje, vlomi), po svoji funkciji v življenju uporabnika drog
podoben delu preko študentskega servisa«. Uporabniki drog za pridobitev zaslužka tudi
»žicajo« (op. ljudi na cesti prosijo za denar). »Samo žicanje ima na lestvici pridobivanja
zaslužka status dna. Saj človek v interakciji z drugimi ljudmi pokaže svojo nemoč, nato pa v
okviru iste interakcije, ko mimoidočega sooči s svojo nemočjo, postane nadmočen, zahteva pa
tudi hudo samostigmatizacijo« (Flaker, 2002a, str. 117).
Mnogi uporabniki (op. vsaj enkrat v času svoje »kariere«) pridobivajo zaslužek tudi s
preprodajo drog. V skrajni sili pa lahko denar pridobijo tudi s prostitucijo. Slednja je
namenjena samemu zaslužku ali enostavno pridobitvi droge. »Dilanje oziroma preprodaja in
prostitucija ni diskreditirajoča v samem početju, diskreditirajoče je početje samo« (Flaker,
2002a, str. 116). Za nekatere uporabnike je prostitucija znamenje, da so že čisto na dnu in da
je čas za odvajanje. Za samo zdravljenje pa se je posamezniku težko odločiti. Motiv za
vključitev v program zdravljenja je lahko opravičilo za samo početje, zahteva bližnjih,
pomanjkanje denarja, kriza ali pa naveličanost s samim načinom odvisniškega življenja
(Kvaternik, 2006).

3.3 Ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti bivših uporabnikov drog
Posameznika se stigma velikokrat drži tudi po prenehanju uporabe drog in končanem
zdravljenju, velikokrat dobesedno postane »lov na čarovnice, sredstvo za blatenje« (Flaker
2002a, str. 103) in s tem se mu zapirajo možnosti za zaposlitev.
Kaj torej posamezniku – zdravljenemu uporabniku drog preostane? Da se vrne na stara pota
pridobivanja zaslužka za preživetje? Naj se spusti v ponovne nelegalne posle? To, da je več
mesecev delal v kuhinji, pekarni, pralnici, v času zdravljenja v sklopu komune/terapevtske
skupnosti zunaj nič ne pomeni (Kooyman, 1992).
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Zaradi svoje nizke izobrazbe ter pomanjkljivega oziroma ničelnega usposabljanja, jih
umeščajo v skupino dolgotrajno brezposelnih10 (Dominkuš, 2002). Slednji »pogostokrat
prihajajo iz socialno deprivilegiranih okolij, imajo različne zdravstvene težave ter težave s
pridobivanjem ustreznega stanovanja« (prav tam, str. 324). S temi težavami se v veliki meri
spopadajo tudi (bivši) uporabniki drog. Seveda pa so poleg neustrezne izobrazbe ter
pomanjkanjem delovnih izkušenj ena izmed osnovnih razlogov dolgotrajne brezposelnosti
tudi »strukturna neskladja med ponudbo in povpraševanjem«11 (prav tam).
V državah Evropske unije v sklopu aktivne politike zaposlovanja 12 poskušajo dolgotrajno
brezposelnost zmanjševati z izvajanjem »preventivnih ukrepov kot tudi s kurativnimi
programi pomoči dolgotrajno brezposelnim ljudem« (prav tam, str. 328).
Preventivni ukrepi se izvajajo na dva načina:
-

v prvem se prizadeva k čimprejšnjemu prepoznavanju posameznikov in skupin, ki bi
lahko postali dolgotrajno brezposelni in s tem k takojšnjim izvajanjem različnih
programov individualne pomoči zanje. Le-ti so usmerjeni v razvoj veščin za iskanje
zaposlitve ter redno spremljanje aktivnosti posameznika (prav tam).

-

V drugem primeru so vse brezposelne osebe obravnavane enako, po določenem
obdobju (op. tri, pet ali šest mesecev) pa se ocenijo razlogi, ki so vzroki za neuspešno
zaposlovanje. Osebe se nato vključijo v različne programe pomoči, ki so namenjeni k
preprečevanju dolgotrajne brezposelnosti (prav tam).

Kurativni ukrepi pa so namenjeni osebam, ki so dolgotrajno brezposelne 12 ali več mesecev
(prav tam). Omenjeni ukrepi se prav tako izvajajo na dva načina:

10

»Opredelitev dolgotrajne brezposelnosti je opisana kot neprostovoljna odsotnost z dela, ki traja več kot
dvanajst mesecev oziroma kot obdobje, ko je oseba brez zaposlitve in jo aktivno išče, ta čaš pa je daljši od 12
mesecev brez prekinitve« (Dominkuš, 2002, str. 321).
11
»to je posledica globalizacije nacionalnih ekonomij, deregulacije finančnih trgov, pešanja tradicionalnih panog
in upadanja števila delovnih mest, ki zahtevajo uporabo predvsem ročnih veščin in spretnosti« (Dominkuš, 202,
str. 324).
12
Aktivno politiko zaposlovanja predstavljajo »raznovrstni programi in ukrepi, s katerimi država neposredno in
selektivno posega na trg delovne sile, da bi med delovno aktivne (zaposlene in samozaposlene) vključila in/ali v
tem statusu zadržala čim več delovno sposobnega prebivalstva in da bi preprečila in/ali zmanjšala brezposelnost.
Običajno vključuje programe zaposlovanja, usposabljanja in odpiranja delovnih mest« (Svetlik, Glazer, Kajzer in
Trbanc, 2002, str. 491).
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prvi je usmerjen k povpraševanju oziroma delodajalcem. Z različnimi ukrepi
poskušajo zmanjšati omenjeno brezposelnost. Ukrepi so lahko »ustvarjanje delovnih
mest za dolgotrajno brezposelne posameznike ali pa zagotavljanje subvencij in
spodbud za delodajalce, ki zaposlujejo dolgotrajno brezposelne osebe« (prav tam, str.
328).

-

V sklopu drugih ukrepov pa je pomoč usmerjena k ponudbi oziroma brezposelnim.
Slednje poskušajo doseči z »razvijanjem njihovega znanja in spretnosti, motivacijo za
aktivno iskanje zaposlitve, izboljšanjem dostopa do razpoložljivih informacij o prostih
zaposlitvah itd.«13 (prav tam, str. 328).

V sklopu aktivne politike zaposlovanja do leta 2015 v Sloveniji tako kot enega svojih ciljev
navaja tudi nadaljnje »izvajanje in razvijanje programov, s katerim se zagotavlja socialna in
delovna vključenost tistih, ki zaradi različnih ovir trajno ali začasno ne morejo konkurirati na
odprtem trgu dela« (Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje
2012-2015, str. 21). Za slednji cilj pa je po mojem mnenju potrebno sodelovanje več
institucij/organizacij. Problem ranljivih skupin oziroma zdravljenih odvisnikov je mnogoter,
zato je potrebna celotna obravnava bivših uporabnikov drog. Zaradi njihove pretekle
odvisnosti se stiske bivših uporabnikov drog enostavno nakopičijo. Uporabnik bi tako poleg
terapevtskih skupin, psihologov oziroma strokovnjakov, njihove podpore, možnosti pogovora,
ter več zaposlenih na področju zdravljena odvisnosti, potrebovali še možnost prešolanja ter
možnost zaposlitve (Flaker, 2002b). Ob vsem tem pa bi bilo potrebno spremeniti tudi odnos
javnosti, saj brez spremenjenega javnega mnenja so tudi spremembe na področju
zaposlovanja neučinkovite (Flaker, 2002b). Kar pa ni lahko delo, saj dokler ima družba
negativen, nadvse stigmatizirajoč pogled na uporabnike drog sami programi ne pomagajo.
13

Primeri kurativnih ukrepov, ki so se v različnih sistemih in državah v zadnjih letih pojavljali najpogosteje so
(Dominkuš, 2002, str. 329):
- spodbude in subvencije delodajalcem,
- kreiranje novih delovnih mest v javnem in neprofitnem sektorju (javna dela, community employment
programs),
- programi poklicnega usposabljanja za dolgotrajno brezposelne,
- usposabljanje za iskanje zaposlitve in strokovno svetovanje,
- izboljšanje sistema posredovanja in kakovostnejše obveščanje o dogajanju na trgu dela,
- neposredne subvencije dolgotrajno brezposelnim pri iskanju zaposlitve in samozaposlovanju,
- ukrepi, ki spodbujajo večjo aktivnost brezposelnih pri reševanju njihovega položaja.
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Potrebna je destigmatizacija odvisnikov. Kot pravi Flaker (2002b, str. 253) »z večjo
ozaveščenostjo javnosti, bodo tudi reakcije okolja postale bolj benigne in ljudje se bodo
ustrezneje odzivali na stiske uporabnikov«.
Konkretna pomoč bivšim uporabnikom drog v Sloveniji na področju zaposlovanja se torej
izvaja v sklopu zgoraj omenjenih programov reintegracije. V sklopu glavnega izvajalca
politike zaposlovanja v državi – Zavoda RS za zaposlovanje14 (v nadaljevanju Zavod za
zaposlovanje) - pa imajo bivši uporabniki drog (op. ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih
na omenjenem zavodu in se soočajo z ovirami pri zaposlovanju) možnost vključitve v različne
dodatne aktivnosti za povečanje zaposljivosti in izboljšanje zaposlitvenih možnosti. Med te
aktivnosti sodijo tudi programi aktivne politike zaposlovanja (T. Gerkšič 15, osebna
komunikacija, 12.2.2013).
Program aktivne politike zaposlovanja zajema šest strateških ciljev (Program ukrepov APZ za
obdobje med 2007-2013, 2006, str. 7):
-

povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti,

-

preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost in povečanje prehoda v zaposlitev,

-

zmanjšati strukturno brezposelnost: povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe,
usposobljenosti in izboljšanjem veščin,

-

povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih,

-

spodbujanje novega zaposlovanja: povečanje števila podprtih projektov za razvoj
novih zaposlitvenih možnosti,

-

okrepiti socialne vključenosti: znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in
denarne socialne pomoči brezposelnim.

V sklopu omenjene politike zaposlovanja so brezposelni bivši uporabniki drog (op. prav tako
tudi druge brezposelne osebe) lahko deležni naslednjih ukrepov (prav tam):
14

Zavod za zaposlovanje je javna ustanova, ki je s svojimi storitvami običajno glavni izvajalec politike
zaposlovanja v državi. S svojimi ukrepi želi povečati preglednost informacije o trgu delovne sile, olajšati
povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev, pomagati tistim, ki so v neenakovrednem položaju na trgu
delovne sile, pomagati brezposelnim pri iskanju zaposlitve, prilagajanju zahtevam delodajalcev ali vstopanju na
trg delovne sile in jim zagotavljati finančno pomoč (Svetlik, Glazer, Kajzer in Trbanc, 2002, str. 498).
15

Informacije sem na, dan 12.2.2013, preko telefonskega pogovora ter elektorske pošte pridobila s strani gospe
Tanje Gerkšič, predstavnica za odnose z javnostmi na Zavodu RS za zaposlovanje.
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-

svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve: pri slednjem imajo možnost poklicnega in
zaposlitvenega informiranja, svetovanja ter motiviranja,

-

usposabljanje in izobraževanje: dana jim je možnost dokončanja oziroma vključitev v
programe institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije,
vključitev v programe praktičnega usposabljanja ter programe izobraževanja ali
usposabljanja. Prav tako je v sklopu tega ukrepa na voljo še t.i. aktivnost »preventivni
in inovativni projekti na trgu dela«, v delovanju te aktivnosti so predvidene aktivnosti,
s katerimi se preprečuje prehod v brezposelnost in/ali dolgotrajno brezposelnost 16.

-

programi za povečanje socialne vključenosti: bivši brezposelni odvisniki se lahko
vključijo v aktivnosti spodbujanja socialnega vključevanja in delovne aktivnosti

-

naj omenim še četrti ukrep APZ: spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja.
Menim, da slednje bivšim uporabnikom drog v samem začetku zaposlovanja ne
ustreza.

Kljub teoretično dobro začrtanim programom nudenja pomoči brezposelnim, se je potrebno
zavedati, da pot do pridobitve zaposlitve velikokrat ni tako lahka, potrebno je mnogo truda, ki
lahko pobere samo motivacijo, kar pa lahko še dodatno vpliva na voljo po življenju brez
uporabe drog in po nadaljevanju abstinence.
Dokazi kažejo, da zaposlitev nadvse pozitivno vpliva na sam potek zdravljenja odvisnosti
(Kaskutas, idr., 2004 v Letno poročilo 2011 Stanje na področju problematike drog v Evropi,
2011), na kakovost življenja ter ohranjanje abstinence (Gregoire in Snively, 2001 v Letno
poročilo 2011 Stanje na področju problematike drog v Evropi, 2011). Podporni sistemi kot je
vmesni trg dela, ki zagotavlja plačano delo v posebej oblikovanih začasnih delovnih mestih,
lahko pomaga pri premostitvi razlik med dolgotrajno brezposelnostjo in zaposlovanjem na
odprtem trgu dela. Eden od takšnih možnih načinov je socialno podjetje, ki lahko vključuje
tako poklicno kot prostovoljno delo (Letno poročilo 2011 Stanje na področju problematike
drog v Evropi, 2011).

16

V sklopu ukrepa »usposabljanje in izobraževanje« so možno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. V
začetku zaposlitve bivših uporabnikov drog omenjene aktivnosti niso ustrezne.
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4 SOCIALNO PODJETNIŠTVO
»Promoviranje socialnega podjetništva je zato poglaviten razvojni izziv, na katerega je
potrebno danes odgovoriti! Samo z razvojem te zamisli se bodo ustvarili pogoji in začele
akcije, ki bodo omogočale izboljšanje usode človeške vrste«.
(Muhamad Yunus, 2009, str. 127)

4.1 Socialna ekonomija
Začetki socialnega podjetništva oziroma predhodno socialne ekonomije17 sežejo v 19. stoletje.
Socialna ekonomija se je takrat po Evropi začela pojavljati kot odgovor na takratne krizne
razmere, v katerih so živeli delavci (Vesel, 2010). Iz potrebe po medsebojni podpori so začele
nastajati različne vzajemne, podporne, delavske in zadružne organizacije (Mesojedec idr.,
2012). Nekoliko spremenjene v duhu socialne ekonomije delujejo še danes. Socialno
ekonomijo lahko opredelimo kot »področje delovanja združujočih se posameznikov s ciljem
realizacije lastnih interesov in interesov skupnosti« (Vesel, 2010, str. 25). Omenjena
ekonomija je ekonomija »tretjega« sektorja (op. v Sloveniji ga imenujemo nevladni sektor), ki
se nahaja med zasebnim in javnim sektorjem. Prvega poganja motiv dobička, drugega pa
motiv javnega in skupnega dobra (Radej, 2010). Pri opredelitvi socialne ekonomije lahko tako
rečemo, da sta ključna gospodarski ter socialni steber. Gospodarski steber se »nikakor ne
nanaša le na dobiček, ampak tudi na pretehtano izbiro in uporabo diferenciranih gospodarskih
pravil za upravljanje različnih vrst bogastev, ki jih uporablja socialna ekonomija« (prav tam,
str. 43). Drugi, socialni steber pa je namenjen »aktiviranju neuporabljenih bogastev in njihovo
povezovanje za doseganje socialnih učinkov« (prav tam). Preko projektov socialne ekonomije
se torej ustvarjajo skupnostni učinki oziroma produkti, ki so javni, na voljo so vsem, njihovi
proizvajalci si jih ne morejo povsem prisvojiti (prav tam).
Socialna ekonomija je torej kot nekakšen most med gospodarskim in socialnim razvojem, ki
kombinira njune lastnosti. K boljšemu razumevanju pri vsem tem, naj dodam še tretji steber

17

Socialna ekonomija, angleško »social economy«, v slovenskem prevodu tudi družbena, skupnostna
ekonomija.
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socialne ekonomije, to je avtonomija. Avtonomija izvajalca projektov kot tudi uporabnikov
njenih produktov (prav tam). Avtonomija predstavlja »večjo dohodkovno neodvisnost
udeležencev projektov, kot neodvisnost teh projektov od trga in državnih subvencij« (prav
tam, str. 44). Z drugimi besedami, predstavlja »celostno opolnomočenje vključenih, da lahko
uveljavijo svojo svobodo in sami odločajo rešitve za svoje lokalne zadeve« (prav tam).
Nekateri teoretiki kot bistvene dele socialne ekonomije upoštevajo še inovativnost ter etiko
(prav tam).
Kljub več desetletnim delovanjem socialne ekonomije, pa je le-ta dandanes še vedno
pogostokrat napačno razumljena oziroma zanjo ni enotne definicije. Lahko pa rečemo, da so
vsem različnim definicijam skupna naslednja načela, ki vodijo omenjeno ekonomijo in so se
izoblikovala v Listini principov socialne ekonomije (Chaves in Monzon, 2007 v Zidar in
Rihter, 2010, str. 67):
-

prioriteta posameznikom in socialnim ciljem pred kapitalom,

-

odprto, prostovoljno članstvo,

-

demokratično vodenje in nadzor s strani članov,

-

kombiniranje interesov članov, interesov uporabnikov ter splošnih interesov,

-

implementacija in varstvo principov solidarnosti in odgovornosti,

-

samoupravljanje in neodvisnost od javnih avtoritet,

-

uporaba presežkov prihodkov za namen doseganja ciljev trajnostnega razvoja, razvoja
storitev za člane ali razvoja storitev v splošnem interesu.

Kljub zgoraj omenjenim pozitivnim načelom socialne ekonomije, ima le-ta »v popularni rabi
velikokrat negativen prizvok, bodisi zato, ker je »komercialna« in »dela posel na revnih«, ali
nasprotno zato, ker kot vrsta »sociale« izčrpava javne proračune« (Radelj, str. 41). Pri nas se
poleg omenjenega pogleda pojavi še napačno poimenovanje. Velikokrat jo enostavno enačimo
s socialnim podjetništvom, kar pa ni pravilno. Socialno ekonomijo je potrebno razumeti širše
od socialnega podjetništva (prav tam).
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4.2 Socialno podjetništvo
Pri poimenovanju socialnega podjetništva trčimo ob različne definicije. Slednje je posledica
različnih pristopov ter drugačnih pomenov omenjenega podjetništva v različnih kulturah in
državah. Naj navedem nekaj definicij:
-

gre za asociacijo, ki vzdržuje socialno in hkrati ekonomsko funkcijo (Fabjan, 2002, str.
48),

-

socialno podjetništvo namenja dobiček koristim posebnih ranljivih skupin (Hibbert,
Hoog idr., 2002, v Branco idr., 2004, str. 14),

-

socialno podjetništvo je umetnost, kako sočasno doseči oboje, finančno in socialno
vračanje naložbe (The Institute for Social Entrepreneurship, 2002 v Branco idr, 2004).

Po definiciji večine držav Evropske unije pa je socialno podjetništvo neprofitna, samostojna
dejavnost, katere namen je zagotavljati zaposlitev fizično, psihično in socialno prikrajšanim
osebam, ki so zaradi svojih specifičnosti nekonkurenčni na prostem delovnem trgu (Pavel in
Štefanič, 2005).
Sama socialna podjetja delujejo po enakih principih kot klasična podjetja na odprtem
delovnem trgu. Torej prodajajo produkte, opravljajo različne storitve in tako kot druga
podjetja strmijo k pokritju odhodkov s prihodki. Vseeno pa med njimi obstajajo naslednje
temeljne razlike:
»KLASIČNO«
PODJETNIŠTVO
Prepozna tržno nišo (večinoma na Prepozna tržno nišo ali trg
področju družbenih problemov,
VIR IDEJE
izzivov) ali trg
Rast družbenega kapitala in Rast podjetja in ustvarjanje
NAMEN USTANOVE družbena sprememba (tudi rast dobička
podjetja)
Ustvarjati dobiček z namenom Ustvarjati
dobiček
za
DONOSNOST
rasti družbene spremembe
lastnike/podjetnike
SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Tabela 1: Temeljne razlike med socialnim in »klasičnim« podjetništvom (Mesojedec, 2012, str. 21)
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Socialno podjetništvo kot tudi že omenjena socialna ekonomija zajema tako gospodarska
oziroma ekonomska merila kot tudi socialna. Za ekonomska merila socialnega podjetništva
velja (European Union Charter of the Social Economy, b.l., v Slapnik, 2010, str. 14):
-

neprekinjena dejavnost proizvodnje in/ali prodaje blaga in storitev,

-

visoka stopnja avtonomije,

-

gospodarsko tveganje - finančna sposobnost socialnih podjetij je odvisna od
prizadevanja članov, ki so odgovorni za zagotavljanje ustreznih finančnih virov,

-

minimalno število plačanih delavcev, čeprav lahko socialna podjetja in tradicionalne
neprofitne organizacije kombinirajo prostovoljno in plačano delo.

Za socialna merila pa (prav tam):
-

dobrobit skupnosti,

-

državljanska pobuda,

-

odločanje po načelu »en član, en glas« - čeprav imajo lastniki kapitala v socialnih
podjetjih pomembno vlogo, odločajo skupaj z drugimi deležniki,

-

participativna narava – vključeni so vsi, ki jih aktivnost socialnih podjetij zadeva,

-

omejena razdelitev dobička – socialna podjetja predstavljajo organizacije, ki v celoti
prepovedujejo delitev dobička.

Tako kot klasična podjetja, tudi pri socialnem podjetništvu ni področja družbenega življenja,
kjer socialno podjetništvo ne bi bilo mogoče. Po Zakonu o socialnem podjetništvu iz leta
2012 (ZsocP, Ur.l. RS, št. 20/2011) lahko omenjeno podjetništvo deluje na naslednjih
področjih:
-

socialno varstvo,

-

družinsko varstvo,

-

varstvo invalidov,

-

znanost, raziskovanje, izobraževanje in vzgoja,

-

zagotavljanje in organiziranje mladinskega dela,

-

varstvo in promocija zdravja,

-

zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanje zaposlovanja in poklicnega
usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost,
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-

posredovanje zaposlitve ciljni skupini socialnega podjetja, vključno z dejavnostjo
zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu,

-

ekološka proizvodnja hrane,

-

ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja in zaščite živali,

-

spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,

-

socialni turizem18,

-

socialna trgovina19, pravična trgovina 20 ter trgovine s storitvami in proizvodi iz
dejavnosti socialnega podjetništva,

-

kultura, tehnična kultura in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine,

-

amaterski šport in telesna kultura, katere namen je rekreacija in socializacija,

-

reševanje in zaščita,

-

spodbuda razvoja lokalnih skupnosti,

-

podpora storitev za socialna podjetja.

Omenjeni zakon opredeljuje dva tipa socialnega podjetja; socialno podjetje tipa A ter
socialno podjetje tipa B (8. člen, ZSocP).
Socialno podjetje tipa A deluje na podlagi dejavnosti, ki jo opravlja. Opravlja lahko zgoraj
naštete dejavnosti, lahko pa tudi opravlja ostale dejavnosti, ki »niso dejavnosti socialnega
podjetništva, mora pa iz dejavnosti socialnega podjetništva ustvarjati najmanj polovico svojih
prihodkov« (Mesojedec, 2012, str. 23).
Socialno podjetje tipa B pa deluje na podlagi ranljive skupine, ki jo zaposluje. Opravlja lahko
katero koli dejavnost, ves čas svojega delovanja pa zaposluje najbolj ranljive skupine ljudi na
trgu dela. V omenjeno skupino ljudi uvrščamo (6. člen ZSocP):
-

invalide,

18

Socialni turizem: turizem za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do turističnih
storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in solidarnosti (5. člen, ZSocP).
19
Socialna trgovina: trgovina za socialno ogrožene osebe (5. člen ZsocP).
20
Pravična trgovina: trgovina, ki zagotavlja prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj
nerazvitih okolij na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in
trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila proizvajalcev in s tem njihovega
preživetja (5. člen, ZsocP).
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-

brezposelne osebe z zmanjšano možnostjo zaposlitve zaradi upada delovnih
sposobnosti, ki izhajajo iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar in imajo zato bistveno
manjše možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo,

-

dolgotrajno brezposelne osebe,

-

iskalci prve zaposlitve,

-

brezposelne osebe nad 55 let starosti,

-

brezposelne pripadnike romske skupnosti,

-

brezposelne mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega
izobraževanja (tudi mladoletne prestopnike),

-

socialno marginalizirane zaradi statusa priseljenca in neustreznega poznavanja
uradnega jezika,

-

težje zaposljive osebe – socialno marginalizirane (osebe v času pogojnega odpusta,
begunci, brezdomci, osebe vključene v program zdravljenja odvisnosti od alkohola ali
drog.

Socialno podjetje tipa B mora imeti zaposlenih najmanj eno tretjino delavcev ranljive skupine
izmed vseh delavcev (Mesojedec, 2012). Pri tem je potrebno poudariti, da morata imeti obe
skupini zaposlenih enak status, imeti morata enake možnosti na delovnem mestu. Slednje
močno pripomore, k možnosti spoprijemanja s prostim delovnim trgom ciljne skupine
socialnega podjetja, kar posledično vpliva na zmanjševanje njihove socialne marginalnosti
(Pavel in Štefanič, 2005).
Poznamo pa tudi tretji tip socialnih podjetij, t.i. socialna podjetja tipa C. Le-ta omogočajo
kombiniranje dejavnosti določenih v tipu A, z zaposlovanjem ranljivih skupin določenih v
tipu B (Branco idr. 2004, v Zidar in Rihter, 2010).
Kljub različnim tipom socialnih podjetij, je primarni cilj omenjenega podjetja v prvi vrsti
razvijanje novih možnosti zaposlovanja in zagotavljanja dodatnih delovnih mest ranljivih
ciljnih skupin. Slednje posledično vpliva na socialno integracijo in rehabilitacijsko vlogo
podjetja, kar označimo za sekundarni cilj socialnega podjetja (prav tam). Rehabilitacijsko
vlogo kot stranski učinek, po Pavlu in Štefaničevi (2005, str. 14 ) »povzroča delo, delovno
okolje in vključevanje v delovno življenje.« Omenjena avtorja (2005) navajata še dodatne
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strateške cilje socialnega podjetja (Training services Division, b.l. v Pavel in Štefančič, str.
24):
-

zaposlitev zagotavlja realen zaslužek,

-

zaslužek zadošča za preživetje,

-

zaposleni imajo možnost razvoja socialnih odnosov,

-

možnosti zaposlitve so integralne glede na uspešnost delovanja podjetja,

-

zaposleni so vključeni v vse stopnje odločanja v podjetju,

-

zagotovljena je možnost usposabljanja, ki je specifična za določeno delovno mesto.

Socialna podjetja tako s svojim delovanjem strmijo h krepitvi družbene solidarnosti in
koheziji, spodbujajo sodelovanje med ljudmi, poudarjajo pomen prostovoljnega dela, krepijo
inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih in drugih problemov in
zagotavljajo dodatno ponudbo proizvodnih storitev, ki so v javnem interesu (2. člen, ZsocP).
Bistveni deli socialnega podjetništva so tako podjetniški duh, delovanje v javno koristne
namene ter usmerjenje v neprofitno distribucijo dobička21 (Heckl in Pecher, 2007).

4.3 Razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji
Zgodovina zadnjih 100 let nam priča, da je slovenska kultura nedvomno nagnjena k
povezovanju za zagotavljanje skupnih interesov. Dokaz temu je ustanavljanje društev in
zadrug (kooperativ) že v času, ko smo bili del avstro-ogrskega političnega sistema, prav tako
kasneje v času Jugoslavije (Kovač, 2004).
Pred dvajsetimi leti, ko smo se soočali s posledicami tranzicijskega vala gospodarskega
prestrukturiranja v Sloveniji, ki je močno vplival na stanje brezposelnosti, nismo znali
21

Socialno podjetje lahko svoj dobiček in presežek prihodkov namenja za (26. člen, ZsocP):
- investicije v osnovna sredstva, potrebne za opravljanje dejavnosti,
- ohranjanje in povečevanje števila delovnih mest,
- pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti oziroma manjše delovne učinkovitosti
delavcev,
- izobraževanje in usposabljanje delavcev ter prostovoljcev,
- druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, ki jih opravlja, če niso v izključno korist članov,
- za ustanovitev ali soustanovitev socialnega podjetja,
- za namene razvoja socialnega podjetništva v lokalni skupnosti,
- povečanje premoženja socialnega podjetja.
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izkoristiti dane ideje o razvoju delavskih in socialnih kooperativ. Zavladala je ideja po
profitno usmerjenih podjetjih. Slednja je bila dejavna kljub več letnim opozarjanjem
posameznikov, da si Slovenija »kot majhna ekonomija ne more privoščiti tolikšne izgube
človeškega kapitala« (Kovač, 2010, str. 9), saj slednje lahko vodi v zrušitev ostalih družbenih
pod-sistemov (Kovač, 2010). Ob koncu devetdesetih let smo bili priča vse bolj naraščajočim
številom dolgotrajno brezposelnih oseb. Potrebna je bila rešitev. Takratno ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je oblikovalo »programske osnove, ki bi omogočile zaposlovanje
trajno preseženih delavcev v okviru tako imenovanih neprofitnih integracijskih podjetij«
(Kovač, 2004, str. 10). Zopet je slednje pokopala ideja o klasični tržni ekonomiji. Civilno
družbeno gibanje je bilo tako ponovno potisnjeno ob rob, znova pa se je okrepila vloga javne
službe na področju zaposlovanja. Slednje je bilo v mnogih evropskih državah zaradi
neučinkovitosti že zdavnaj opuščeno. Povečal se je obseg različnih oblik pasivnih socialnih
transferov, ki jih prejemajo posamezniki, razvoj socialnih kooperativ pa je popolnoma zamrl.
Kot ednina oblika socialnega podjetništva so se od takrat ohranila invalidska podjetja 22 (prav
tam).
Razvoj socialnih podjetij pa je pri nas močan korak naprej naredil v letu 2011, ko je bil sprejet
Zakon o socialnih podjetjih, z le-tem smo dobili pravni okvir za delovanje omenjenih podjetij.
Njihov razvoj je povezan z izboljšavo stanja brezposelnosti v državi, saj imamo v okviru
socialnega podjetništva možnost »poiskati inovativne rešitve, prilagojene potrebam lokalne
ravni oziroma potrebam posameznih manjših ciljnih skupin prebivalstva« (Predlog zakona o
socialnem podjetništvu, 2010, str. 15). Socialna podjetja lahko torej omogočijo nova delovna
mesta, predvsem tistim težko zaposljivim ranljivim skupinam. Omenjeni zakon je bil tako
zelo potreben, da je v Sloveniji omogočen načrtovan in skladen razvoj socialnega
podjetništva. Poleg slednjega pa so cilji zakona še (prav tam, str. 16):
-

inovativna obogatitev tradicionalnih javnih storitev, predvsem na lokalnem nivoju,

-

tretjemu sektorju omogočiti potrebno (specifično) podjetno naravnanost do iskanja
novih področij delovanja in tudi samostojnega ustvarjanja prihodka, s čemer se krepi

22

»Ustanavljanje invalidskih podjetij se je začelo že pred letom 1976, in sicer z ustanavljanjem invalidskih
delavnic, ki so se po letu 1988 preoblikovale v invalidska podjetja. Od leta 1988, ko smo imeli v Sloveniji 11
omenjenih podjetij, in do konca leta 2009 je njihovo število naraslo na 166. Hkrati je z rastjo števila invalidskih
podjetij raslo tudi število zaposlenih invalidov. Konec leta 2009 je bilo tako 13278 zaposlenih, od tega 5708
invalidov« (Invalidska podjetja v RS, 2013).
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celoten omenjen sektor in zmanjšuje odvisnost (op. ne pa tudi potreba) do javnega
sektorja,
-

opravljanje gospodarskih dejavnosti na specifičen način, to je ob vključevanju
prostovoljnega dela pa tudi ob zagotavljanju drugih virov sredstev, kar posledično
omogoča cenejše storitve oziroma trajno opravljanje dejavnosti, ki ne morajo biti
rentabilne,

-

zagotavljanje vključevanja izključenih skupin na trg dela oziroma skupin, ki jim
izključenost grozi, tudi z omogočanjem fleksibilnih oblik zaposlovanja, s tem
vplivamo tudi na dvig njihove stopnje zaposlenosti,

-

preusmerjanje javnih sredstev iz pasivnih oblik v produktivne oblike,

-

zmanjševanje dela na črno in sive ekonomije,

-

povezovanje ljudi in priložnosti, zagotavljanje inovativnih rešitev za probleme
območij, ki zaostajajo v razvoju,

-

postopno zagotavljanje gospodarske rasti na raven, ki jo socialno podjetništvo
prispeva v drugih evropskih državah,

-

razvijati družbo, vključenost in aktivno državljanstvo ter krepiti socialni kapital
lokalnih okolij, s tem pa krepiti njihovo endogeno sposobnost za soočenje s problemi
lastnega razvoja.

Iz zgornjih ciljev je razvidno, da imajo socialna podjetja pomembno vlogo pri zagotavljanju
javno koristnih storitev predvsem s področja t.i. »družbenih dejavnosti«. Različne
organizacije, ki poslujejo po principu socialnega podjetništva naj bi po »po ocenah v Evropi
zaposlovala 10 milijonov ljudi,

kar predstavlja 10 % evropskih podjetij in 6 % vseh

zaposlitev, vključenih pa naj bi bilo kar 150 milijonov ljudi« (prav tam, str. 20).
V Sloveniji je trenutno23, po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti evidentiranih devet socialnih podjetij (Socialno podjetništvo, 2013). Glede na
število je potrebno še več spodbude. Potrebno jim je zagotoviti »vsaj minimalne sistemske
spodbude, ki so trajne narave, s katerimi bodo omenjena podjetja lahko obstala na trgu in s

23

Na dan 25. aprila 2013.
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tem trajno dosegala javni interes, ki ga predstavlja njihovo delovanje« (Predlog zakona o
socialnem podjetništvu, str. 18).
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spodbuja razvoj socialnih
podjetij preko javnih razpisov, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Prvi omenjeni razpis je bil izveden v letu 2009, drugi pa v letu 2012 (Socialno podjetništvo,
2013). Omenjeno ministrstvo spodbudno opaža, da se je v obdobju med obema razpisoma v
Sloveniji povečalo zanimanje za socialno podjetništvo. Slednji uspeh pripisujejo sprejetju
zgoraj omenjene zakonske podlage, dobri razvitosti nevladnega sektorja in civilne družbe pa
tudi visokemu čutu za solidarnost ter odlične ideje, ki prenašajo pozitivne učinke za celotno
skupnost (Predstavitev rezultatov javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva,
2012). Socialno podjetništvo resnično »spodbuja sodelovanje državljanov, prostovoljno delo,
solidarnost in kohezijo« (Predlog zakona o socialnem podjetništvu, str. 19).
V okviru izbranih projektov drugega razpisa, bo vključenih 165 ljudi, od tega 60 zaposlenih iz
naslednjih ranljivih skupin; starejši od 50 let, mladi brez ali z nizko stopnjo izobrazbe, Romi,
migranti in begunci, invalidi, obsojenci, brezdomne osebe pa tudi bivši uporabniki drog.
Slednje je spodbudno, a vseeno menim, da bi bilo glede na trenutne socialne razmere ljudi v
Sloveniji, ko se število ranljivih oseb povečuje, potrebno na področju socialnega podjetništva
postoriti še več. Število 60 zaposlenih iz ranljivih skupin je premajhno. Potrebno je, da družba
uvede takšne »mehanizme delovanja, ki bodo vsem ciljnim skupinam prebivalstva, ob
upoštevanju njihovih sposobnosti omogočili, da aktivno prispevajo k socialno-ekonomskemu
razvoju družbe« (Kovač, 2004, str. 6). Tako bodo ljudje imeli namesto dela na črno, možnost
zaposlitve v projektih socialne ekonomije (prav tam). Na sam dodaten razvoj oziroma porast
socialnih podjetij bodo lahko vplivali tudi trenutni učinki gospodarske krize (Predlog zakona
o socialnem podjetništvu, 2010). Motivacija ljudi za ustanavljanje podjetij se bo lahko
spremenila, saj »naraščajoča brezposelnost postaja motiv za podjetništvo iz samozaposlitvene
nujnosti« (prav tam, str. 3). Pomembno je torej, da so ukrepi spodbujanja podjetništva
usmerjeni k zgoraj omenjenim ranljivim skupinam, rečeno v sklopu diplomskega dela,
pomembno je, da so usmerjeni k bivšim uporabnikom drog. Potrebno jim je zagotoviti
»prilagojeno podporno okolje, spodbujati njihovo socialno mreženje, pridobivanje informacij
za poslovne priložnosti in izmenjave dobrih praks« (prav tam, str. 8).
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Razvoj socialnega podjetja bi bivšim uporabnikom drog zagotovo omogočil tisto pravo
reintegracijo v družbo. Vseeno pa je vprašanje, če je slovenska javnost (že) pripravljena na
takšen izziv, že ima dovolj posluha tudi za omenjeno populacijo. Kakšna je torej možnost
razvoja socialnega podjetja za bivše odvisnike v Sloveniji se bom spraševala v empiričnem
delu diplomskega dela. Pred omenjenim delom pa sledi prikaz primerov takšnega podjetja iz
evropskih držav.

4.4 Primeri dobre prakse socialnega podjetništva za bivše odvisnike v Evropi
Najboljši primer dobre prakse, na področju socialnih podjetij za ponovno vključevanje na trg
dela prikrajšanih oseb, vključno bivših in tudi problematičnih uporabnikov drog, je zagotovo
Italija (Sumnall in Brotherhood, 2012). Socialno podjetništvo v Italiji ima najdaljšo
zgodovino delovanja v Evropi, začetki sežejo v konec 70. let prejšnjega stoletja (Mattioni in
Tranquilli, 1998). Omenjeno podjetništvo definirajo kot »strokoven, inovativen in trajen
pristop do sistemskih sprememb, ki razrešujejo napake socialnega trga in izkoriščajo
obetajoče priložnosti« (Branco idr., 2004, 24). Socialna podjetja oziroma socialne kooperative
kot jih imenujejo v Italiji, so podjetja v lasti in upravljanju v korist delavcev. Omenjena
podjetja so ustanovljena kot »družba z omejeno odgovornostjo in imajo namen vzpodbuditi
interese lokalne skupnosti za humano in socialno integracijo prebivalcev« (prav tam, str. 25).
Po vsej Italiji obstaja skoraj 3.000 socialnih kooperativ tipa B24, ki zaposlujejo 35.000
posameznikov iz ranljivih skupin, od tega kar 16 % bivših uporabnikov drog (Sumnall n
Brotherhood, 2012, str. 101). Omenjene kooperative pokrivajo širok spekter dejavnosti,
glavne izmed dejavnosti pa so kmetijstvo, ekologija, založništvo in tiskanje, informatika,
industrijske pralnice, čiščenje, gradbeništvo, vzdrževanje parkov ter negovanje (Branco idr.,
2004).
Zgovoren podatek o uspešnosti italijanskih socialnih kooperativ je podatek o njihovem letnem
dobičku. Zadnji razpoložljiv podatek iz leta 2005 pravi, da je bil letni promet omenjenih
kooperativ v višini 1,4 milijarde evrov, povprečni prihodek zadruge je tako istega leta znašal
600 000 evrov (ISTAT, 2008 v Sumnall in Brotherhood, 2012).
24

Socialno podjetje tipa B mora imeti izmed vseh delavcev zaposlenih najmanj eno tretjino delavcev ranljive
(Mesojedec, 2012).
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Na sam razvoj socialnih kooperativ vpliva tudi italijanski zakonodajni okvir, ki daje »zelo
dinamično in stimulativno fiskalno in zakonodajno podporo« (Branco idr., 204, str. 26.).
Zakoni omogočajo pospeševanje razvoja in vzpostavljanja novih socialnih kooperativ ob
enem pa tudi ohranjanje že obstoječih (prav tam).
Socialne kooperative v Italiji so lahko resnično dober zgled za ostale države. Njihovo
delovanje je celostno, poleg spodbujanja možnosti finančne samostojnost njihovim
zaposlenim, skrbijo tudi za njihovo integracijo v okolje. Znotraj italijanskih socialnih
kooperativ delujejo tudi posebne spremljevalne aktivnosti za socialno in osebnostno
integracijo v normalno življenje. Omembe vredni pa so tudi delovni treningi (op. igrane
situacije) za izboljšanje poklicnih veščin za vključevanje v redni trg dela (prav tam).
Poleg Italije so tudi druge evropske države dejavne na področju razvoja socialnega
podjetništva za (bivše) uporabnike drog:

-

Španija:

V Španiji obstaja približno 137 socialnih podjetij, ki so na voljo uporabnikom drog.
Omenjenim uporabnikom so na voljo različna vrsta del, bodisi vrtnarjenje, gradbeništvo,
recikliranje odpadkov, grafično delo, čiščenje, pranje, ekološko kmetovanje, delo v hotelu,
restavraciji ali baru, bodisi tekstilna obrt (Sumnall in Brotherhood, 2012).

-

Nemčija:

V Nemčiji je socialno podjetništvo razvito v sklopu vmesnega trga dela (op. ang. The
intermediate labour market). Le-ta je spodbuden sistem, ki deluje kot premostitvena vrzel med
dolgotrajno brezposelnostjo (bivših) uporabnikov drog ter prehodom na prosti trg dela. Poleg
začasne plače ponuja uporabnikom tudi usposabljanje, program za osebni razvoj in različne
dejavnosti pomoči pri iskanju zaposlitve (Marshall in Macfarlane, 2000 v Sumnall in
Brotherhood, 2012). Socialna podjetja v Nemčiji zagotavljajo možnost za delo na različnih
področjih, kot so čiščenje hiš, delo v pralnici, delo na področju kulinarike, mizarstva ali
selitvene storitve (prav tam).
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-

Latvija:

Leta 2004 je bilo v Latviji ustanovljeno prvo socialno podjetje za bivše uporabnike drog.
Ustanovljeno je bilo socialno podjetje (op. restavracija) The Mano Guru café. Po zaključku
zdravljenja ima bivši uporabnik drog možnost dela v omenjeni restavraciji za 6 mesecev. V
tem času se lahko udeleži usposabljanja za kuharja ali natakarja. Po uspešnem zaključku
usposabljanja pridobi potrdilo o usposabljanju, prav tako mu delodajalce napiše priporočilo,
ki mu lahko pomaga pri iskanju zaposlitve na odprtem trgu dela.
Uporabnikom je poleg začasne zaposlitve nudena vključitev v skupine oziroma v program
kakršnega poznamo v programih reintegracije. V sklopu tega programa namenjajo pozornost
pridobitvi stalne stanovanjske namestitve, odnosom, splošnim življenjskih spretnostim itn.
Cilj omenjenega projekta pa je tudi izboljšati ozaveščenost javnosti do odvisnosti od drog.
Preko projekta želijo pri širši javnosti vzbuditi pozitiven pogled na bivše uporabnike drog ter
njihovo zdravljenje s poudarkom na predstavitvi/prikazom njihovih sposobnosti in znanj (prav
tam).

-

Finska:

Na Finskem vlada zagotavlja finančno podpor za podjetnike, ki se odločijo za socialno
podjetje, ki zaposluje ranljive skupine ljudi, vključno (bivše) uporabnike drog, ki se soočajo s
težavami na odprtem trgu dela (prav tam).

Socialna podjetja v Evropi letno ustvarijo kar 4 milijone novih delovnih mest
(Entrepreneurship 2020 Action plan, 2013). Slednje nam da potrditev, da so socialna podjetja
v Evropi močna gonilna sredstva gospodarske rasti v prihodnosti.
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II EMPRIČNI DEL
5 OPREDELITEV PROBLEMA
V Sloveniji se v letu 2013 izvajajo štirje progami reintegracije, ki predstavljajo zaključni del
zdravljenja odvisnosti. Programi se osredotočajo na tri bistvene dele; na namestitev,
izobraževanje ter zaposlitev bivših uporabnikov drog (op. v nadaljevanju uporabniki)
(Socialna reintegracija, 2005).
Flaker pravi (2002b), da si v Sloveniji ljudje ne predstavljajo kaj naj bi program reintegracije
pomenil. Prav tako jih je premalo, predvsem pa programi niso celostni, saj se uporabniki
omenjenih programov po končanem zdravljenju soočajo z mnogimi težavami, katere jim
onemogočajo ponovno vključitev v družbo.
V začetku empiričnega dela tako s pomočjo anketnega vprašalnika predstavim programe
reintegracije v Sloveniji. Želim orisati sliko, kakšni programi reintegracije so na voljo
uporabnikom drog.
Vključitev v izbran program reintegracije uporabniku predstavlja njegov sedanji način
življenja. Potek njegovega življenja v veliki meri določa ključni cilj vsakega programa in
sicer ponovna vključitev uporabnika v družbo. Slednje je velikokrat oteženo, če uporabnik
nimam zagotovljene zaposlitve. V današnjem kriznem času, v času ko je zaposlitev postala
bolj izjema kot pravilo, je še toliko težje zagotoviti zaposlitev omenjenim uporabnikom.
Njihova brezposelnost posledično v prvi vrsti vpliva na njihovo pomanjkljivo finančno stanje,
kar vodi v stanovanjsko problematiko ter slabše zdravstveno stanje. Omenjeno pa vpliva na
njihov slab socialni položaj. V nasprotnem primeru, v primeru nezmožnosti zaposlitve se
posamezniku možnost participacije v družbi izmika. Pri uporabnikih je slednje še dodatno
oteženo z njihovo stigmatizacijo, ki jih spremlja zaradi njihove pretekle izkušnje. Preplet
omenjenih problematik lahko v najslabšem scenariju zopet vodijo v pot odvisnosti.
Kljub temu da že samo gospodarsko stanje naše države sporoča težave na trgu dela, se v
raziskovalnem delu diplomskega dela sprašujem ali je brezposelnost ključni problem
uporabnikov drog. V sklopu izbrane kvalitativne raziskovalne metode sem v prvem sklopu
intervjujev izvedla polstrukturirane intervjuje z uporabniki. Od njih sem želela pridobiti
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informacije s kakšnimi težavami oziroma ovirami se srečujejo na področju pridobivanja
zaposlitve in kako slednje vpliva na njihovo življenje.
V drugem sklopu intervjujev sem izvedla intervjuje s strokovnjaki, ki so oziroma, ki bodo
morda nekoč povezani z omenjenimi uporabniki. Pridobiti sem želela še njihov pogled na
brezposelnost oziroma zaposlitev uporabnikov.
Menim, da je potrebno na področju reintegracije uporabnikov stopiti korak naprej in
programe dopolniti, potrebno je večje sodelovanje ter posluh večjega števila akterjev.
Predvsem je potrebno izboljšati sam način zaposlitve uporabnikov. Ravno zaposlitev jim
predstavlja »čas, v katerem se lahko osredotočijo še na kaj drugega, kar utegne biti v
prihodnosti zanje perspektivno« (Flaker, 2002a, str. 111-112). Eden od takšnih možnih
načinov zaposlitve je v sklopu socialnega podjetja. Z raziskavo želim ugotoviti kaj in kje so
ovire za delovanje socialnega podjetja za bivše uporabnike drog. Na slednje raziskovalno
vprašanje sem poskušala odgovoriti s pomočjo različnih strokovnjakov, ki so na nek način
vpleteni v samo socialno podjetništvo.

5.1 Namen
Namen diplomskega dela je pridobiti vpogled v brezposelnost in možnost zaposlovanja bivših
uporabnikov drog ter v njihove načine spopadanja z brezposelnostjo. Rešitev za njihovo
brezposelnost sama vidim v delovanju socialnih podjetij, zato je namen diplomskega dela
pridobiti še vpogled v možnost delovanja omenjenega podjetja za bivše uporabnike drog v
Sloveniji.
Pridobiti želim celostno sliko stanja, zato je namen, da v samo raziskavo vključim vse
posameznike, ki se jih na nek način dotika področje brezposelnosti bivših uporabnikov drog,
kot tudi področje socialnega podjetništva.

5.2 Cilji
Cilji empiričnega dela so:
-

predstaviti programe reintegracije v Sloveniji,
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-

pridobiti informacije s kakšnimi težavami se soočajo brezposelni bivši uporabniki
drog,

-

ugotoviti katere so ovire bivših uporabnikov drog pri pridobitvi zaposlitve,

-

pridobiti pogled strokovnjakov o ovirah bivših uporabnikov drog pri pridobitvi
zaposlitve,

-

ugotoviti kakšne so ovire pri delovanju socialnega podjetja namenjenega bivšim
uporabnikom drog.
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6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V sklopu raziskovalnega dela želim odgovorit na naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Ali je brezposelnost ključni problem bivših uporabnikov drog?


S kakšnimi težavami/ovirami na področju zaposlovanja se srečujejo bivši
uporabniki drog?

-

Kaj/kje so ovire za delovanje socialnega podjetja namenjenega bivšim uporabnikom
drog?

-

Kakšne so značilnosti programov reintegracije v Sloveniji?
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7 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
Raziskovalna metoda diplomskega dela je hitra ocena stanja (op. »Rapid Assessment and
Response (RAR) Methodology«). Hitra ocena stanja je relativno nov pristop raziskovanja.
Vključuje različne raziskovalne metode: pregled obstoječih informacij, pristopanje in
vzorčenje, intervjuji, fokusne skupine, opazovanje. Glavna razlika med hitro ceno stanja ter
drugimi raziskovalnimi metodami je njena pragmatična usmerjenost (Trautmann, 2004). Z
uporabo omenjene ocene se izognemo enostranskemu pogledu na problem in tako problem
bolje spoznamo, kar nam omogoča ustreznejši odziv. Uporabljamo jo, ko potrebujemo hiter
odziv in nimamo časa oziroma sredstev za znanstvene raziskave (Purkart, 2011).
V sklopu omenjene metode sem tako najprej pregledala dane obstoječe informacije,
pomembne za raziskovalni problem, kar vključuje pregled literature/poročil/do sedaj zbranih
podatkov. K slednjemu vključujem tudi pridobljene izkušnje25 s populacijo odvisnikov, ki so
me vodile pri določitvi raziskovalnega problema.
Nato je sledil pristop do vseh akterjev, ki so vključeni v raziskovalni problem in s tem
vzorčenje raziskovanih oseb. Glavni del raziskovanja so bili anketni vprašalniki ter intervjuji
(individualni kot skupinski). V sklopu kvantitativnega dela sem dala v izpolnitev kratek
anketni vprašalnik, v okviru kvalitativnega dela pa sem izvedla kratke strukturirane intervjuje.
Moja raziskovalna metoda ne vključuje fokusne skupine ter opazovanja. Zavedam se, da to
predstavlja njeno pomanjkljivost, saj ne ustreza vsem danim zahtevam hitre ocene stanja.

25

Moje izkušnje dela uporabnikov odvisnikov od drog:
- študijska praksa in prostovoljno delo v Društvu Projekt Človek
- več mesečno prostovoljno delo in kot tudi honorarno delo v Društvu »UP«, društvo za pomoč
zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije
- tri mesečna Erasmus praksa v Association Dianova Onlus, Garbagnate Milanese (Milano), delo v
komuni za odvisnike od drog in alkohola
- individualno spremljanje zaprte odvisne osebe, v zavodu za prestajanje kazni zapora
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7.1 Opis vzorca raziskovanih oseb

7.1.1 Kvantitativni del
Vzorec anketirancev je neslučajnostni-namenski. Z anketnimi vprašalniki sem želela pridobiti
(samo)predstavitev programov reintegracije. Vzorec je bil sprva sestavljen iz 4 programov
reintegracije, vendar en program reintegracije ni želel sodelovati pri raziskavi diplomskega
dela. Tako je vzorec sestavljen iz 3 programov reintegracije.

7.1.2 Kvalitativni del
V prvem sklopu intervjujev sem intervjuvala uporabnike, ki so vključeni v programe
reintegracije po Sloveniji. S tem sem izpolnila zahtevo raziskovanja, da v raziskavo vključim
posameznike, ki so bivši uporabniki drog. Intervjuvala sem uporabnike štirih programov
reintegracije v Sloveniji. Prvotno sem želela izvesti intervjuje, ki bi potekali v obliki
skupinskih intervjujev. Zaradi različnih razlogov 26 mi to ni uspelo izvesti. Tako sem izvedla
naslednje intervjuje:
-

skupinski intervju z 8 uporabniki Centra za socialno delo Kranj, Reintegracijski center,

-

intervju z uporabnico programa reintegracije Zavoda Pelikan – Karitas,

-

intervju z uporabnikom programa reintegracije Društva Up, društvo za pomoč
zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije,

-

intervju z uporabnikom programa reintegracije Društva Projekt Človek.

Vse intervjuvane bivše uporabnike in uporabnice drog, vključene v različne programe
reintegracije bom poimenovala z enotno besedo »uporabnik«, ne glede na njihov spol ali
program v katerega so vključeni. V raziskovalnem delu je pomembno samo to, da so bivši
uporabniki drog.
26

Razlogi, zakaj sem lahko izvedla samo en skupinski intervju z uporabniki programa reintegracija:
- na Društvu Projekt Človek je bil na intervju pripravljen samo en uporabnik njihovega programa
reintegracija,
- na Društvu Up sem bila dogovorjena, da izvedem intervju z vsemi 3 uporabniki njihovega programa
reintegracije, vendar sta na dan intervjuja morala dva uporabniki iti na delo na bližnjo kmetijo,
- na zavodu Pelikan – Karitas so imeli v času izvajanja intervjujev vključeno samo eno uporabnico.
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V drugem sklopu intervjujev sem izvedla intervjuje z različnimi posamezniki (op. v
nadaljevanju uporabljam besedo strokovnjak), ki bodisi se ukvarjajo s populacijo (bivših)
uporabnikov drog bodisi delujejo na področju brezposelnosti, socialnega podjetništva ali
klasičnega podjetništva. S slednjo razdelitvijo sem želela zajeti vse akterje, ki so pomembni
za raziskavo.
Intervjuje sem glede na omenjena področja oziroma delovanja strokovnjakov razdelila na
naslednje skupine:


V skupini intervjuji s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s populacijo odvisnikov sem
izvedla intervju z:
-

ga. mag. Melito Žontar, strokovno vodjo programa centra za socialno delo Kranj,
Reintegracijski center,

-

g. Davidom Jerebicem, dipl. soc. delavec; kot strokovni delavec je dve leti in pol delal
v Društvu Projekt Človek, nato dve leti v Društvu Up kot strokovni delavec na
področju reintegracije.

Omenjena sogovornika sem izbrala, ker sem želela pridobiti pogled strokovnjaka, ki je/ ki je
bil dnevno v stiku z uporabniki. Želela sem pridobiti objektivni pogled na problem
brezposelnosti uporabnikov, pridobiti informacije nekoga, ki spremlja/je spremljal
uporabnike, ko se soočajo z omenjenim problemom.


V naslednjo skupino sem zajela 3 intervjuje s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s socialnim
podjetništvom:
-

najprej sem izvedla intervju z ga. Blaženo Blanuša, sedaj strokovna sodelavka v
sprejemnem centru Ruše, Društva Projekt Človek. V letu 2009 in 2011 vodja
preteklega projekta Iz Koša27 - projekt socialnega podjetja za bivše uporabnike drog.

Z omenjenim intervjujem sem želela pridobiti podatke oziroma pogled strokovnjaka, ki je že
izvajal projekt socialnega podjetja za bivše odvisnike od drog. Želela sem pridobiti vpogled v
27

Projekt Iz Koš: Novembra leta 2009 so na Društvu Projekt Človek začeli s projektom socialnega podjetništva
z uradnim nazivom Usposabljanje in zaposlovanje bivših zasvojenih oseb za ekološko in varčno predelavo
odpadnih materialov v uporabne predmete umetne obrti (Projekt Iz Koša, 2013).
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ovire/težave za delovanje omenjenega podjetja nekoga, ki je takšno izkušnjo, delovanje že
imel.

-

z g. Urošem Urbasom28, koordinator projektov invalidskega podjetja Dobrovita d.o.o.

S slednjim intervjujem sem želela pridobiti podatke nekoga, ki dela v socialnem podjetju,
vendar ne v podjetju za populacijo bivših uporabnikov drog. Ima torej izkušnjo dela v
socialnem podjetju, ne pa izkušnjo dela s populacijo odvisnikov, zanimalo me je kje takšen
strokovnjak vidi ovire/težave za brezposelnost ter delovanje socialnega podjetja za bivše
odvisnike.
-

v to skupino intervjujev vključujem tudi intervju z ga. Tanjo Rudolf Čenčič, vodjo
projekta Iz principa, projekt Združenja DrogArt.

S tem intervjujem sem želela pridobiti podatke nekoga, ki v Sloveniji trenutno izvaja projekt
socialnega podjetništva namenjenega bivšim uporabnikom drog.


Naslednja skupino intervjujev uvrščam intervjuja s podjetniki klasičnega podjetja.
Namen teh intervjujev je bil pridobiti pogled možnega bodočega delodajalca bivšega
uporabnika drog. Želela sem pridobiti njihove poglede na zaposlitev omenjene populacije.
Izvedla sem intervjuje z:



-

g. Evgenom Makucem, direktor podjetja Evma

-

g. Tomažem Šušteršičem, direktor podjetja Krovstvo Šušteršič

V zadnjo skupino vključujem telefonske pogovore s predstavnicama Zavoda za
zaposlovanje. Želela sem pridobiti še pogled glavnega izvajalca politike zaposlovanja
glede brezposelnosti oziroma zaposlitve bivšega uporabnika drog. Izvedla sem pogovor z:
-

ga. Tanjo Gerkšič, predstavnica za odnose z javnostmi na Zavodu RS za zaposlovanje,

28

Prvotno sem bila dogovorjena za intervju z g. Igorjem Pavlom, direktor invalidskega podjetja Dobrovita d.o.o..
Zaradi obveznosti g. Pavla se je intervjuja udeležil g Urbas.
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-

ga. Darjo Jamnik, svetovalko generalnega direktorja na Zavodu RS za zaposlovanje,
služba za zaposlovanje in poklicno orientacijo

7.2 Izbor raziskovalnih instrumentov

7.2.1 Kvantitativni del
V sklopu kvantitativnega dela sem uporabila anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik (op. glej
prilogo) je zajemal 5 vprašanj odprtega tipa. Vprašanja se nanašajo na značilnosti programa
reintegracije.

7.2.2 Kvalitativni del
Kvalitativni del je vključeval strukturirane intervjuje. Za vsakega intervjuvanca sem imela v
naprej pripravljena vprašanja, glede na populacijo, ki jo predstavlja oziroma glede na
področje njegovega delovanja. Z omenjenimi vprašanji sem želela pridobiti čim jasnejšo sliko
raziskovalnega problema, zato sem se izogibala splošnim vprašanjem (op. slednje sem
predstavila tudi intervjuvancem). Na izbiro vprašanj je vplivala prebrana literatura ter moje
zanimanje.
Pri intervjujih z uporabniki sem imela tako v naprej pripravljene 4 teme, ki so zajemale
različna vprašanja. Slednje so mi dajale okvir intervjuja, predvsem pa sem z njimi zajela vsa
področja, ki so bila relevantna za raziskovalni del diplomskega dela.
Vsem sogovornikom sem omogočila, da so se pri vprašanjih razgovorili, vseeno pa sem se
držala rdeče niti (op. specifičnih vprašanj) intervjuja.
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7.3 Postopek raziskovanja, zbiranja podatkov
Zbiranje podatkov kvantitativnega in kvalitativnega dela je potekalo od januarja do meseca
avgusta 2013.
Anketni vprašalnik sem po predhodnem dogovoru (op. preko telefonskega klic ali osebnega
dogovora) programom reintegracije poslala preko elektronske pošte. Od 4 poslanih
vprašalnikov sem dobila izpolnjene 3 vprašalnike. Eden izmed programov reintegracije kljub
dogovoru ni izpolnil vprašalnika, tako sem moral le-tega izključiti iz raziskave.

V kontakt z uporabniki in strokovnjaki za izvedbo intervjuja sem stopila preko elektronske
pošte oziroma telefonskega klica. Zaradi potrebne uskladitve za izvedbo intervjuja z
uporabniki sem v povprečju čakala več tednov, kar je posledično vplivalo na kasnejšo izvedbo
intervjujev drugega sklopa, katere sem lahko naredila šele po končanju vseh intervjujev
prvega sklopa, saj sem vprašanja zanje določila na podlagi pridobljenih podatkov v sklopu
intervjujev z uporabniki.
V začetku intervjuja sem se vsem intervjuvancem predstavila (op. tistim, ki me že predhodno
niso poznali), jim razložila namen diplomskega dela, predvsem pa namen raziskovalnega
dela. Vse intervjuje sem po predhodnem dogovoru z intervjuvanci snemala na diktafon.
Intervju z uporabnikom programa reintegracije Društva Up sem izvedla 26. februarja 2013, v
prostorih njihovega centra za reintegracijo. Več kot teden dni pred izvedbo intervjuja sem
obiskala njihov center za reintegracijo, da sem se spoznala z uporabniki ter tamkajšnjim
zaposlenim predstavila sam potek intervjuja ter namen diplomskega dela. Prvotno je bilo
rečeno, da bom izvedla skupinski intervju z vsemi uporabniki njihovega programa, a ko sem
na dan intervjuja prišla, je bil na intervju pripravljen samo en uporabnik, ostala dva sta imela
druge opravke. Intervju je trajal 35 minut.
Dobesedni prepis intervjuja sem poslala strokovnim delavcem v programu reintegracija
Društva Up, v dogovoru, da prepis posredujejo intervjuvanemu uporabniku.
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V stik z uporabnico programa reintegracije Zavoda Pelikan – Karitas sem prišla preko
strokovnega delavca zaposlenega v omenjenem zavodu, le-ta mi je na privolitev sogovornice
posredoval njeno telefonsko številko. Preko telefonskega pogovora sem tako uporabnici
predstavila sam potek in temo intervjuja. Intervju sem izvedla 3. marca 2013 v prostorih
njihovega centra reintegracije, trajal je 15 minut.
Dobesedni prepis intervjuja uporabnici nisem poslala, saj je rekla, da ni potrebno.

Intervju z uporabniki Centra za socialno delo Kranj, Reintegracijski center sem izvedla 8.
marca 2013. V stik z njimi sem prišla preko elektronske pošte, katero sem poslala strokovni
vodji tamkajšnjega centra.
Na dan intervjuja, so mi predstavili in razkazali prostore njihovega centra. Sledil je skupinski
intervju z 8 uporabniki. Intervju je potekal sproščeno. Na zastavljena vprašanja so vedno
odgovorili 3-4 isti uporabniki. Pri vsakem vprašanju sem pozvala tudi ostale uporabnike da
spregovorijo, v celotnem intervjuju so tako vsi uporabniki odgovorili vsaj na eno vprašanje.
Intervju je trajal 30 minut.
Pri izvedbi intervjuja so bili prisotni vsi tamkajšnji strokovni sodelavci, kar ni motilo samega
poteka intervjuja. Po končanem intervjuju so mi uporabniki razkazali še prostore novo
odprtega socialnega podjetja.
Strokovni vodji programa sem poslala dobesedni prepis intervjuja, v dogovoru, da le-tega
posreduje uporabnikom.
Dogovor za intervju z uporabniki Društva Projekt Človek je potekal kar dva meseca, zaradi
njihove prezasedenosti. Na koncu je po besedah tamkajšnjega strokovnega delavca na intervju
pristal en uporabnik. Preko telefonskega pogovora sva se tako z uporabnikom zmenila za sam
potek intervjuja. Intervju sem izvedla 22. aprila 2013 v mirnem ljubljanskem lokalu. Trajal je
20 minut.
Dobesedni prepis intervjuja sem preko elektronske pošte poslala uporabniku.

Prvem sklopu intervjujev je nato sledil drugi sklop s strokovnjaki.
Intervju z ga. Melito Žontar je potekal 23. maja 2013, v prostorih Reintegracijskega centra
fundacije Vincenca Drakslerja. Intervju je potekal 22 minut. V času intervjuja naju je enkrat
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zmotil uporabnik, vendar slednje ni vplivalo na sam potek intervjuja. Dobesedni prepis
intervjuja sem ga. Žontar poslala.

Intervju z g. Davidom Jerebicem je potekal 23. maja 2013 v lokalu blizu Ljubljane. Ob
pretipkavanju intervjuja se je izkazalo, da izbor lokala ni bil najbolj primeren, saj je bilo na
trenutke v lokalu zelo glasno, kar je posledično vplivalo na samo razločnost povedanega. Na
določenem delu nisem razločila kaj je intervjuvanec povedal, zato sem ga naknadno prosila,
za dopolnitev odgovora na zastavljeno vprašanje. Intervju je trajal 12 minut. Dobesedni prepis
sem g. Jerebicu poslala v vpogled.
Intervju z ga. Boženo Blanuša je potekal preko telefonskega pogovora, 22. maja 2013. Za
telefonski intervju sva se z ga. Blanušo dogovorile zaradi praktičnosti izvedbe intervjuja (op.
s telefonskim pogovorom sva se »izognile« potnim stroškom). Intervju je trajal 7 minut.
Odgovore na zastavljena vprašanja sem sproti zapisovala, po končanem intervjuju pa sem jih
takoj pretipkala. Dobesedni prepis intervjuja sem intervjuvanki poslala.

Preko telefonskega pogovora je potekla tudi intervju z g. Darjo Jamnik, 23. maja 2013.
Pogovor je trajal 13 minut. Odgovor na vprašanje sem si sproti zapisovala, po končanem
pogovoru pa sem povzela celoten pogovor v smiselne sestavke. Slednje sem v vpogled poslala
ga. Jamnik. Dopolnila je nekatere dele pogovora.
Telefonski pogovor sem imela dvakrat tudi z ga. Tanjo Gerkšič. Prvi je potekal 12. februarja
2013, trajal je 5 minut, drugi pa je potekal 21. maja 2013, trajal je 4 minute. Pogovor sem
sproti zapisovala, po končanem pogovoru pa sem povzela besede sogovornice. Ga. Gerkšič
sem del diplomskega dela, v katerem sem navajala vsebino najinega pogovora poslala v
vpogled. Z napisanim se je ga. Gerkšič strinjala.
Ga. Tanji Rudolf Čenčič je zaradi njene prezasedenosti bolj odgovarjalo, da ji vprašanja
pošljem po elektronski pošti ter da mi pisno odgovori nanje. Vprašanja sem ji poslala 22. maja
2013, odgovore nanje sem dobila 30. avgusta 2013.
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Intervju z g. Urošem Urbasom sem izvedla 26. avgusta 2013, v prostorih podjetja Dobrovita.
Intervju je trajal 20 minut. Dobesedni prepis sem g. Jerebicu poslala v vpogled.
Intervju s klasičnim podjetnikom, g. Evgenom Makucem je potekal 24. maja 2013 na sedežu
njegovega podjetja. Pogovor je trajal 7 minut.
Prav tako 24. maja 2013 sem izvedla še intervju s klasičnim podjetnikom g. Tomažem
Šušteršičem. Pogovor je prav tako potekal na sedežu njegovega podjetja, trajal je 8 minut.
Dobesedni prepis sem želela poslati obema intervjuvancema, vendar sta slednje odklonila, z
besedami, da mi zaupata.

7.4 Postopek obdelave zbranih podatkov

7.4.1 Kvantitativni del
Pridobljene informacije v sklopu kvantitativnega dela zaradi vprašanj odprtega tipa mi ni bilo
potrebno posebno obdelati. Pridobljene podatke sem dobesedno vključila v samo analizo.

7.4.2 Kvalitativni del
Devet29 intervjujev sem snemala z diktafonom, le-te sem nato dobesedno pretipkala. Trije30
intervjuji so potekali preko telefonskega pogovora. Besede intervjuvanke sem si sproti
zapisovala, po končanem pogovoru pa sem besede oblikovala v smiselne stavke. Odgovore na
vprašanja enega31 intervjuja sem dobila preko elektronske pošte.

Po dobesednem prepisu intervjujev prvega sklopa je sledila obdelava podatkov. Pri procesu
kodiranja sem uporabila deduktivni pristop; pred samo analizo podatkov sem imela že
pripravljen seznam kod. Seznam kod sem določila na podlagi prebrane literature ter
29

Intervjuji snemani z diktafonom: 4 intervjuji z uporabniki reintegracije, intervju z ga. Melito Žontar, intervju z
g. Davidom Jerebicem, intervju z g. Urošem Urbasom, intervju z g. Evgenom Makucem ter intervju z g.
Tomažem Šušteršičem.
30
Intervjuji preko telefonskega pogovora: z ga. Božena Blanuša, ga. Darjo Jamnik ter ga. Tanjo Gerkšič.
31
Intervju z ga. Tanjo Rudolf Čenčič je« potekal preko elektronske pošte«.
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zanimanja v sklopu raziskovalnega problema (Vogrinc, 2008). V določene kode sem uvrstila
pridobljene podatke posameznega intervjuja, na koncu sem povzela še skupne ugotovitve
vseh intervjujev.
Nekatere podatke pridobljene z intervjuji drugega dela sem prav tako vključila v že
postavljene kode intervjujev prvega sklopa. Prav tako pa sem za omenjene intervjuje v naprej
postavila tudi dve kodi, določila sem ju na podlagi izbranega raziskovalnega problema. V
določeni kodi sem tako kot pri intervjujih prvega sklopa uvrstila pridobljene podatke
posameznega intervjuja, nato pa povzela še skupne ugotovitve.
Sledila je analiza empiričnega dela z utemeljeno teorijo. Analizo nisem ločevala na analizo
kvantitativnega in kvalitativnega dela, ampak sem omenjena dela združila. Prav tako sem
znotraj kvalitativnega dela združila analizo prvega in drugega sklopa intervjujev. Ugotovitve
pridobljene z intervjuji ter anketnim vprašalnikom sem poskušala razložiti z izbrano
literaturo.
S takim načinom analize sem želela pridobiti celostno sliko raziskovalnega problema, katero
sem nato strjeno predstavila v zaključku diplomskega dela.
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8 PRIKAZ KODIRANJA INTERVJUJEV
Kot sem že zgoraj omenila, sem imela za intervjuje prvega sklopa že pred analizo pripravljen
seznam kod. Sorodne kode sem nato združila v kategorije ter jih poimenovala. Določila sem 4
kategorije:
V prvo kategorijo sedanjost bivših uporabnikov drog sem vključila naslednje kode:
-

uporabnikov status (op. brezposeln, zaposlen),

-

uporabnikov finančni vir za preživetje,

-

uporabnikovo življenje brez dobrega finančnega vira,

-

pomoč institucij pri preživetju uporabnika.

Drugo kategorijo sem poimenovala izkušnja zaposlitve bivših uporabnikov drog. Znotraj te
kategorije so kode:
-

uporabnikovo delo v času odvisnosti,

-

uporabnikove izkušnje z delodajalci,

-

uporabnikove izkušnje s sodelavci.

Tretja kategorija je iskanje zaposlitve bivših uporabnikov drog. V sklopu te kategorije so
kode:
-

uporabnikov način iskanja zaposlitve,

-

izkušnja z institucijami na trgu dela,

-

ovire pri pridobitvi zaposlitve,

-

rešitev za brezposelnost.

Zadnja četrta kategorija za intervjuje prvega sklopa je nastala iz ene same kode, poimenovala
sem jo odnos bivših uporabnikov drog do dela.
Kodiranje je potekalo tako, da sem najprej ob prebiranju posameznih intervjujev označila
dele, ki ustrezajo določenim kodam. Te dele sem zaradi lažje nadaljnje analize vnesla v tabelo
(op. del tabele je prikazan spodaj, ki služi kot prikaz mojega kodiranja). V prvem stolpcu je
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zapisana koda, v naslednjem, tretjem, četrtem in petem stolpcu sledijo podatki oziroma deli
posameznih intervjujev, ki vsebinsko ustrezajo kodi. V naslednjem šestem stolpcu pa je
zapisana skupna ugotovitev vseh intervjujev. Na koncu sem iz vseh kategorij oblikovala
kategorije, le-ta je zapisana v zadnjem stolpcu razpredelnice.
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uporabniki
uporabnik

KODA

DPČ

CSD KRANJ
Reintegracijski
center

uporabnik

DRUŠTVO UP

uporabnik
ZAVOD
PELIKAN

SKUPNO

KETEGORIJA

Brezposelnost
Ena zaposlitev

Sedanjost

Status

Brezposeln

Brezposelni

Brezposeln

Zaposlena (vzela
prvo delo, ki je
bilo možno)

Vir
zaslužka/financ

Socialna podpora

Socialna podpora

Socialna podpora

plača

Socialna podpora
plača

Sedanjost

Dokler si pri
starših je super

Težko, skromno
življenje.
Nič si ne morejo
privoščiti.

Sedanjost

Ti svetujejo,
nihče pa ti
konkretno ne
zrihta dela.
Vse je na tebi »to
je ubistvu sam
point zdravjenja«

Slaba pomoč, če
izvzamem
socialno podporo.

Sedanjost

Življenje brez
finančnega vira

Pomoč institucij
pri preživetju

Ostane malo denarja,
Težko, a se da, se
pomoč Karitasa,
naučiš skromnosti,
socialna podpora.
Nič si ne morejo
Nič si ne more
privoščiti (npr. izpit za
privoščiti
avto)

CSD, Karitas
Pogreša boljšo
pomoč države

CSD, družine bolj
slabo

Huda je, gnusno
zavrženi smo v smeti
dobesedno.
Se borimo,
»solider«, »komi se
vlečem vn«
Država zelo malo
naredi.
Noče nobene druge
pomoči »ne iščem od
nobenega nič in
nočem od nobenega
nič«
Slabo sodelovanje
med institucijami
(»začaran krog«)
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Pred začetkom analize intervjujev drugega sklopa sem imela prav tako vnaprej postavljeni
kodi. Kodi sem nato združila v kategorijo zaposlovanje bivših uporabnikov drog v
socialnih podjetjih
Kodiranje je potekalo tako, da sem si najprej ob prebiranju označila dele besedila, ki so
ustrezali v naprej določenima kodoma. Označene dele sem prav tako zaradi same preglednosti
vnesla v razpredelnico.
Intervjuje drugega sklopa sem analizirala tudi na podlagi druge in tretje kode intervjujev
prvega sklopa.

8.1 Prikaz pridobljenih podatkov z anketnim vprašalnikom
Pridobljene informacije z anketnim vprašalnikom sem predstavila v treh razpredelnicah. Ena
razpredelnica je namenjena predstavitvi enega programa reintegracije. Predstavitev zajema
naslednje značilnosti programa:
-

kratek opis programa, pogoji za vstop v program,

-

potek in vsebina programa,

-

trajanje programa

-

sodelovanje z drugimi institucijami.
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9 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA
Predstavitev rezultatov kvantitativnega in kvalitativnega dela predstavljam skupaj. Razlog
slednjega je v povezanosti posameznih delov, prav tako pa želim s samim takšnim načinom
prikazati celotno sliko raziskovalnega problema.
Kvantitativni del raziskave združim s kategorijo sedanjosti bivših uporabnikov drog. Oba dela
predstavim v skupnem poglavju. Intervjuvani uporabniki so bili v času intervjuvanja vključeni
v enega izmed programov reintegracije. Vključitev v omenjeni program in sam potek le-tega
predstavlja sedanjost uporabnikov, predstavlja njihov način trenutnega življenja.
Prav tako pa nam omenjena predstavitev programov omogoči splošen vpogled v programe
reintegracije v Sloveniji.
Predstavitev razdelim na več poglavij. Posamezno poglavje je poimenovano po določeni
kategoriji. Znotraj poglavja tako predstavim ugotovitve za določeno kategorijo. Zaradi
preglednosti posamezno poglavje razdelim še na podpoglavja, v katerih prikažem specifične
vsebinske dele kategorije.
Med samo predstavitvijo rezultatov in interpretacijo le-teh odgovarjam tudi na postavljena
raziskovalna vprašanja. Nanje odgovorim ločeno, ko se s predstavitvijo rezultatov dotaknem
samega raziskovalnega vprašanja.

9.1 Sedanjost bivših uporabnikov drog

9.1.1 Značilnosti programov reintegracije v Sloveniji
Že uvodoma sem omenila, da imamo v Sloveniji štiri programe reintegracije. Programi se
izvajajo s strani različnih akterjev. V nadaljevanju sledi predstavitev značilnosti treh
programov posebej.
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9. 1.1.1 Center za socialno delo Kranj, Reintegracijski center
DELOVANJE
PROGRAMA

OPIS
PROGRAMA

POGOJI ZA
VSTOP V
PROGRAM

Od leta 2008
Program Reintegracijski center je namenjen celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja odvisnosti ali
samostojno vzpostavljeni abstinenci od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola potrebujejo pomoč pri
ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljanju temeljev za trajno abstinenco in stabilno življenjsko
orientacijo.
Program obsega bivalno in izven bivalno obliko, obravnavo, namenjen je polnoletnim osebam obeh spolov. Pri bivalni
obliki obravnave imajo prednost uporabniki iz kranjske občine, nato uporabniki iz ostalih gorenjskih občin, v kolikor
imamo proste kapacitete sprejemamo uporabnike iz cele Slovenije.
Vsi uporabniki se v program vključujejo prostovoljno, prav tako se lahko kadarkoli odločijo za prostovoljni izstop.
Pogoj za vključitev je vzpostavljena in vzdrževana abstinenca od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola ter
sklenitev Pogodbe o sodelovanju.
Za vključitev v bivalni del obravnave je potrebna motivacija za aktivno reševanje problematike, aktivno sodelovanje pri
vseh aktivnostih programa (v skladu z individualnim načrtom) in spoštovanje hišnega reda. Priporočljiva je vključitev
svojcev in drugih ključnih bližnjih oseb (izven bivalna oblika obravnave).
Skupino RE (reintegracija) lahko obiskujejo osebe, ki so že reintegrirani nazaj v okolje (bivajo doma, imajo zaposlitev,
se šolajo), potrebujejo pa podporo pri reševanju sprotnih življenjskih problemov.
Starši in druge ključne bližnje osebe se lahko v izven bivalno obliko programa vključijo, če pokažejo motivacijo in
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osebna angažiranost za reševanje družinske problematike. Prav tako se lahko vključijo v program v primeru, če v
program ni vključen njihov otrok oz. svojec (lahko je vključen v drugo obliko zdravljenja ali je še aktiven uživalec, sami
pa imajo potrebo po vključitvi v obravnavo).
Bivalni del reintegracije traja do šest mesecev, z možnostjo podaljšanja. Uporabniki so nastanjeni 24 ur dnevno, 7 dni v
tednu, v obravnavo pa so od ponedeljka do petka aktivno vključeni 11 ur dnevno (od 8.00 do 19.00). Izhodi
uporabnikov so možni v skladu z individualnim dogovorom; spodbujamo postopno samostojno vključevanje v družbo
(iskanje zaposlitve, stike z bližnjimi osebami ipd.). Ob vikendih so možne organizirane prostočasne dejavnosti v
spremstvu zaposlenih (izleti, športne aktivnosti, kulturne prireditve ipd.).
Izven bivalni del obravnave traja okvirno eno leto, lahko pa tudi več (odvisno od potreb posameznika po psihosocialni
opori v vsakdanjem življenju). V izven bivalnem delu reintegracije se posameznik lahko udeležuje individualnih in
skupinskih obravnav od 9.00 do 19.00 ure, skladno s svojimi zmožnostmi in individualnim dogovorom o sodelovanju,
lahko pa tudi v prostočasne aktivnosti med vikendi. V izven bivalnem delu obravnave se prilagodimo potrebam
uporabnikom; tistim, ki so zaposleni v dopoldanskem času omogočamo vključitev v program v popoldanskih urah.
V okviru izven bivalnega dela nudimo obravnavo tudi svojcem in drugim ključnim bližnjim osebam zasvojenih oz.
tistih, ki se borijo z zasvojenostjo (skupina za svojce, svetovalno delo, poglobljena terapevtska obravnava, enodružinska
srečanja).
Bivalni del reintegracije traja do 6 mesecev.
TRAJANJE
Izven bivalni del reintegracije traja okvirno eno leto oziroma po potrebi uporabnika lahko tudi več
PROGRAMA
SODELOVANJE Z drugimi institucijami sodelujemo predvsem na željo uporabnika ali po uradni dolžnosti. Sodelujemo predvsem s CSDji, zavodom za zaposlovanje, sodišči, nevladnimi organizacijami na področju drog (komune, terapevtska skupnost),
Z DRUGIMI
INSTITUCIJAMI zavodi za prestajanje kazni zapora, zdravstvenimi domovi, psihiatričnimi bolnišnicami.
POTEK IN
VSEBINA
PROGRAMA
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Sodelovanje je največkrat v obliki timskih obravnav, včasih pa gre za pisno posredovanje informacij.
9.1.1.2 Društvo Projekt Človek – center za reintegracijo
DELOVANJE
PROGRAMA

OPIS
PROGRAMA

Od leta 1998
Program centra za reintegracijo (op. v nadaljevanju CR) stabilnim abstinentom, po končani terapevtski skupnosti, ponuja
nadaljevanje terapije, psihosocialne rehabilitacije, samopomoči in podpore pri ponovnem vključevanju v družbo
(bivanje, šolanje, zaposlitev). Program poteka sprva v stanovanjski, nato pa v ambulantni obliki. Vključuje vzporedno in
kontinuirano terapevtsko delo z družinami oz. drugimi ključnimi bližnjimi osebami uporabnikov. Sestavni del programa
je tudi sodelovanje z drugimi institucijami (Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Centri za socialno delo, šole,
delodajalci, sodstvo, zdravstvo…). V sklopu programa, oz. kot možni podaljšek programa CR, delujeta še programa:
- intera je krajši individualni ali partnerski program svetovanja, oz. terapevtske pomoči za stabilne in družbeno
integrirane abstinente, ki se znajdejo v odnosnih, oz. situacijskih težavah/stiskah pri spoprijemanju z vsakdanjimi
življenjskimi nalogami. Program poteka v ambulantni obliki.
- replay je kratek ali srednje dolg individualni program svetovanja oz. terapevtske pomoči, z možnostjo začasne,
krajše namestitve v stanovanjskih programih Prius-a32, terapevtske skupnosti in/ali Centra za reintegracijo, za
recidiviste.

32

Program Prius predstavlja prvo fazo programa v Društvu Projekt Človek. Pomeni pripravo in usmerjanje na poglobljeno osebno delo. Cilj programa je, da se uporabniki
spoznajo s problemi, ki izhajajo iz ozadja zasvojenosti in predstavljajo osnovo za odločitev o obliki pomoči, ki bo za njih v nadaljevanju najprimernejša. To odločitev sprejmejo
skupaj s svojci in terapevti (Prius, 2013)
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POGOJI ZA
VSTOP V
PROGRAM

POTEK IN
VSEBINA
PROGRAMA

Oba programa lahko vključujeta vzporedno in kontinuirano terapevtsko delo z družinami oz. drugimi ključnimi bližnjimi
osebami uporabnikov.
- vzpostavljena abstinenca od drog, alkohola in drugih sredstev omamljanja,
- uspešno končana rehabilitacija v programu terapevtske skupnosti,
- podpis pogodbe o sodelovanju, s čimer uporabniki tudi sprejmejo pogoje sodelovanja (npr. nenasilje, spoštovanje
zakonodaje in pravil programa),
- sodelovanje ključnih bližnjih oseb kadar je to le možno.
Program CR je razdeljen na 3 pod faze programa. Osnovni cilji, glede na posamezno pod fazo so:
1. faza (6 mesecev): stabilizacija, priprava na življenje izven programa,
2. faza (6 mesecev): osamosvojitev (ekonomska, stanovanjska, čustvena) – služba, in/ali šola, selitev na svoje,
3. faza (6 mesecev): vzdrževanje in utrjevanje pridobljenega/naučenega, proces zapiranja rehabilitacije in poslavljanja.
Cilji, glede na življenjska področja, skozi vse 3 pod faze so:
- področje abstinence od pas in nadomestkov:
• uporabnik vzdržuje abstinenco od PAS in se aktivno vključuje v ožje (dom) in širše (šola, služba, razne
dejavnosti) družbeno okolje; zadovoljstvo v abstiniranju je večje od strahu pred popolno abstinenco,
• aktivno preverja in preoblikuje (razvija) stališče in odnos do pitja alkohola (stremi k doseganju dokončne
abstinence od alkohola).
- področja vedenja:
• na novo pridobljene načine spoprijemanja z življenjskimi izzivi (kot protipol manipuliranja, izogibanja in drugih
škodljivih načinov izmikanja pomoči) aktivno vnaša in uporablja pri spoprijemanju z vsakodnevnimi situacijami,
• v predhodni fazi pridobljene življenjske in delovne navade utrjuje in razvija v vsakodnevnih življenjskih
situacijah,
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•
-

-

•

razvija in utrjuje samostojnost, odgovornost (delo, počitek, druženje, telesna aktivnost) pri čemer se nadalje uči
sprejemati posledice neodgovornega vedenja kot del življenja (ne dramatizira).
področja osebnosti in značaja:
• utrjuje in razvija pridobljene izkušnje zaupanja v soljudi ob vključevanju v ožje/širše socialno okolje,
• v vsakodnevnih situacijah je zmožen prositi, sprejemati in dajati pomoč,
• zaveda se sebe na telesnem, čustvenem, socialnem in duhovnem področju in živi v zanj pomembnih socialnih
okoljih,
• v vsakodnevnih situacijah se zaveda in zadovoljuje temeljenje potrebe (varnost, sprejetost, spoštovanje,...),
• v vsakodnevnih situacijah prepoznava, sprejema in izraža temeljna čustva,
• se postavlja zase na primeren način,
• ob spoprijemanju z vsakdanjimi življenjskimi nalogami morebitna negativna prepričanja (kot odzven nekdanjega
pojmovanja življenja) prevaja v pozitivna in se po njih ravna in krepi,
• ima (bazično) zgrajen sistem vrednot, jih utrjuje, živi v skladu z njimi in jih razvija.
področje odnosov:
• vzdržuje in nadalje razvija odnos do samega sebe (kdo sem, kaj želim v življenju, s kom ne želim biti bližnji...),
• nadgrajuje zmožnost bivanja in sporazumevanja z drugimi ljudmi (bližina soljudi kot nekaj pozitivnega),
• v vsakdanjem socialnem okolju nadalje deluje po načrtu preseganja krivdnega vedenja (npr. družbeno koristno
delo, pomoč drugim in druge oblike popravljanja škode),
• na podlagi naučenega zavzema zdravo vlogo v odnosu do bližnjih (starši, sorojenci, partner),
• v vsakodnevnem življenju razvija odnos do lastne duhovnosti. ima opredeljene vsebine, ki mu osmišljajo
življenje, jih živi in si s tem nudi zdravo oporo.
življenjski stil:
zdrav življenjski stil, ki ga je opredelil v predhodnih fazah urejanja, vnaša v vsakdanje življenje, ga
utrjuje,dopolnjuje in razvija.
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Program reintegracije traja 18 mesecev (3 pod faze po 6 mesecev), lahko je tudi daljši, glede na individualne potrebe
uporabnikov.
Sestavni del programov pa predstavlja lahko tudi sodelovanje z drugimi institucijami (Zavod republike Slovenije za
SODELOVANJE
zaposlovanje, Centri za socialno delo, šole, delodajalci, sodstvo, zdravstvo…).
Z DRUGIMI
Načini sodelovanja; uporabniku nudimo podporo, da samostojno sodeluje oz. v določenih situacijah sodelovanje poteka
INSTITUCIJAMI
na nivoju strokovnih delavcev (timski sestanki).
TRAJANJE
PROGRAMA

9.1.1.3 Zavod Pelikan - Karitas
DELOVANJE
PROGRAMA

OPIS
PROGRAMA
POGOJI ZA
VSTOP V
PROGRAM
POTEK IN
VSEBINA
PROGRAMA
TRAJANJE
PROGRAMA

Od leta 2009
Program reintegracije je logično nadaljevanje oz. zaključek programa zdravljenja v komuni. V program so vključeni
selektivno oz. po potrebi. Željo po vključitvi izrazijo sami kandidati, smotrnost tega pa ocenijo strokovni delavci skupaj
z odgovornimi v komuni. V program reintegracije so vključeni prvenstveno tisti, ki imajo doma slabše pogoje (npr. ni
zadostne podpore svojcev). Pomembna je naša ocena kandidata.
Zaključen program zdravljenja, nezmožnost bivanja doma, pozitivno mnenje odgovornega.
Uporabniku nudimo nastanitev, svetovanje, vodenje in spremljanje ob iskanju zaposlitve, aktivnem preživljanju prostega
časa in vzpostavljanja socialne mreže. Na začetku pripravimo individualni načrt, ki ga potem sledimo in preverjamo.
Do leto in pol.
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SODELOVANJE
Po potrebi CSD-ji.
Z DRUGIMI
INSTITUCIJAMI
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Odgovor na raziskovalno vprašanje - kakšne so značilnosti programov reintegracije

v Sloveniji
Slovenski programi reintegracije so relativno mladi, kar dva od treh sta začela s svojim
delovanjem pred tremi oziroma štirimi leti. Slednje zagotovo vpliva na sam njihov program
ter postopno prepoznavnost v slovenskem prostoru. Omenjena programa se s spoznavnostjo
ne moreta primerjati s programom reintegracije Društvo Projekt Človek (op. v nadaljevanju
DPČ), ki deluje že petnajsto leto. Po samem delovanju programa pa menim, da mu
popolnoma konkurirata.
Splošni oris programov je enak, vsi poudarjajo celostno obravnavo posameznikov, ki so
zaključili program zdravljenja odvisnosti, so torej stabilni abstinenti in potrebujejo pomoč pri
ponovnem vključevanju nazaj v družbo. Udeležba v programu je seveda prostovoljna.
Program Zavoda Pelikan pa prvenstveno vključuje v svoj program tiste posameznike, ki imajo
doma slabše bivalne pogoje.
Programi se v svojem delovanju osredotočajo na tri bistvene dele reintegracije; namestitev,
izobraževanje ter zaposlitev. Vsi programi v prvi vrsti nudijo namestitev svojim uporabnikom.
Program DPČ ter program Centra za socialno delo Kranj (op. v nadaljevanju CSD Kranj)
nudita poleg stanovanjske/bivalne oblike, ki torej predstavlja možnost bivanja v sklopu
programa tudi ambulantno/izven bivalno obliko. Naslednja dva stebra programa reintegracijeizobraževanje ter zaposlitev potekata vzporedno. Programi nudijo uporabnikom podporo pri
iskanju zaposlitve. Pri tem je vključeno sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje ter
različnimi šolami/usposabljanji/tečaji. Prav tako sodelujejo s centri za socialno delo (op.
program Zavod Pelikan omenja samo sodelovanje s CSD). Vendar programi pri tem strmijo k
uporabnikovem samostojnem dogovarjanju z omenjenimi institucijami. Sami se sodelovanja
poslužujejo v primeru uradnih dolžnosti oziroma po potrebi, poteka sodelovanje v obliki
timskih sestankov.
Poleg omenjenih treh gradnikov programa reintegracije pa programi v svoje delovanje
vključujejo tudi druga področja posameznikovega življenja, na katera je potrebno vplivati za
ponovno integracijo uporabnika nazaj v družbo (Sumnall in Brotherhood, 2012). Podpirajo
uporabnika, da ponovno vzpostavi svojo socialno mrežo. Strmijo k temu, da bi se uporabnik
89

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

čim bolj vključil v družbo, da bi razvil svoje prostočasne aktivnosti, da bi se udejstvoval na
različnih področjih, ki vzbujajo uporabnikov interes. Programa CSD Kranj in DPČ namenjata
pozornost tudi odnosu uporabnika in njegovih bližnjih. Tekom celotnega programa
reintegracije imajo uporabniki v vseh programih možnost individualnega svetovanja.

Iz predstavitve rezultatov je razvidno, da programi delujejo in strmijo k postopni
samostojnosti in posledični odgovornosti uporabnikov (Kooyman, 1992). Preprosto bi lahko
program reintegracije predstavili z naslednjimi besedami intervjuvanega uporabnika, »v
reintegraciji lahko dobiš iste pogoje, kt nekdo k je od zunej, da lahko nekak znova štartaš, tko
da maš sobo mogoče, da maš dost pocen, da maš bl ugodno, da maš za začetek, drugo pa itak
vse na teb...«

9.1.2 Brezposelnost uporabnikov
Od 11 intervjuvanih uporabnikov je bila v času izvajanja intervjujev zaposlena samo ena
uporabnica, in kot sama pravi »vzela sem ta prvi šiht, k je bi… //… to sem sprejela, da
preživim«.

Tako uporabniki kot strokovnjaki se zavedajo, da razlog za brezposelnost uporabnikov ni
samo v njihovi pretekli odvisnosti, ampak da na samo stanje brezposelnosti močno vpliva
trenutna gospodarska kriza, »ene redne službe ni pa ne za to k sm mel problem z odvisnostjo
ampak na splošno, zdej smo v taki situaciji pač«.
Gospodarska kriza je pustila oziroma še vedno pušča močno posledico na samem trgu dela.
Na samo krizo se je trg dela v Sloveniji prilagodil predvsem z zmanjševanjem števila
zaposlenih (Kajzer, 2013). Trenutno je v Sloveniji po podatkih Statističnega urada RS 11,1 –
odstotna brezposelnost33 (Svetin, 2013). Brezposelnost je v 1. četrtletju leta 2013 dosegla
največjo vrednost zadnjih 10 let (Kajzer, 2013).
Kriza je predvsem močno znižala delovno aktivnost nizko izobraženih posameznikov (prav
tam). V to skupino uvrščamo tudi (bivše) uporabnike drog, le-ti imajo največkrat
osnovnošolsko, poklicno ali srednješolsko izobrazbo (Flaker, 2002a).
33

Podatki Statističnega urada RS kažejo, da je od 999.000 aktivnega prebivalstva 111.000 brezposelnih.
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9.1.3 Denarna socialna podpora edini finančni vir
Uporabniki se torej soočajo s stanjem brezposelnosti, kar po njihovih besedah močno vpliva
na njihovo življenje, saj so brez finančnega vira. Edini redni finančni vir je trenutna mesečna
denarna socialna podpora, »od socialne pomoči živimo… živimo ja« pravi eden izmed
uporabnikov. Doda še, da ko poravnajo stroške bivanja v programu reintegracije »pol pač
tistih par evričov nam pa ustane pač za te lastne potrebe. Je mal težje ma se da, se naučiš mal
skromnosti«.
Trenutna vrednost omenjene mesečne pomoči za odraslo samsko osebo znaša največ 261, 56
evrov (Denarna socialna pomoč, 2013). Če predpostavim, da uporabnik ne biva v programu
reintegracije kjer ima za minimalno plačilo zagotovljeno prenočišče in hrano, kako lahko
preživi. Enočlansko gospodinjstvo je v povprečju za življenjske potrebščine leta 2010
porabila 833,00 evrov na mesec (Vrabčič Kek, 2013). Kako naj se torej uporabnik osamosvoji
brez zaposlitve? Res da se z omenjenim vprašanjem preživetja danes spopada vse več
brezposelnih, a vseeno, če se osredotočim samo na omenjene uporabnike. Uporabnik, ki je
zaključil program zdravljenja odvisnosti, je postavljen pred dejstvo, da se mora ponovno
reintegrirati nazaj v družbo in to čim bolj uspešno, če ne želi ponovno pasti v odvisnost. Pri
tem je postavljen pred velik dvom ali mu bo to uspelo. V primeru, da nima zaposlitve nima
rednega finančnega vira, ki bi mu omogočil samostojno življenje. Delo oziroma zaposlitev je
tako pri bivših uporabnikih drog izrednega pomena. V prvi vrsti prinaša finance, ki omogočijo
samo eksistenco, nadalje pa prinaša tudi zadovoljstvo s samim seboj. Ko se posameznik sooča
z brezposelnostjo in posledično s pomanjkanjem, lahko izgubi voljo do lastne aktivnosti v
družbi, izgubi samozaupanje in samospoštovanje (Vilič Klenovšek, 1993). Slednje pa lahko
pri bivših odvisnikih vodi nazaj v pot omame, saj se posameznik ne more več spopadati s
problemi povezanimi z brezposelnostjo.
Na poti do zaposlitve so tako uporabniki primorani živeti z omejenimi financami. Uporabniki
v intervjuju večkrat omenjajo skromno življenje zaradi pomanjkanja finančnega vira. Eden
izmed uporabnikov opiše življenje brez finančnega vira z naslednjimi besedami »ja hudo je,
gnusno zavrženi smo v smeti dobesedno… // … kako gremo naprej… bolj uno, solžer…pač se
borimo no, in to je to«.
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Uporabniki čutijo močno odrinjenost na rob družbe. Slednje vodi v slabo vpetost v družbeno
življenje, v slabe priložnosti in možnosti, ki so sicer v družbi splošno na voljo (Trbanc,
Boškić, Kobal in Rihter, 2003). Kot pravi uporabnik jim ne preostane drugega, kot da se
borijo, če ne želijo zopet pristati na dnu in se ponovno boriti z odvisnostjo.

9.1.4 Pomoč institucij
Brez denarne socialne pomoči bi bili tako deležni še večje socialne izključenosti. Nekateri se
zaradi golega preživetja po pomoč obrnejo še na Karitas, ki jim podari osnova živila, »s
socialno podporo plačujem vse in program in sobo, tko da mi ostane glih tok dnarja, da grem
po urbano za avtobus, am za cigarete za ene, za en tobak al pa dva mi ostane, ostalo grem pa
na Karitas po hrano. Tko da se znajdem pač s pomočjo države, se prav podpora je vir
dohodka edini am pa Karitas.«
O pomoči svojih družin se uporabniki ne razgovorijo, eden izmed uporabnikov kratko reče,
»ne iščem od nobenega nič in nočem od nobenega nč«. Razlog njihove molčečnosti lahko
povežem s slabimi odnosi med njimi in družinskimi člani. Odvisnost posameznega
družinskega člana vpliva na odnose znotraj celotne družine. Odnosi se postopoma začnejo
krhati kar lahko vodi vse do prekinitve stika med odvisnikom in ostalimi družinskimi člani
(Perko, 2006). Slednje lahko vodi v popolno prekinitev, ko družinski člani živijo eden mimo
drugega (Flaker, 2002a). Lahko pa se odnosi začnejo izboljševati, ko se posameznik odloči za
zdravljenje, in ko le-tega uspešno zaključi. Družina se začne ponovno formulirati. Vendar pri
tem so zopet postavljeni pred mnogimi ovirami, saj morajo ponovno zgraditi zaupanje in
porušene odnose (Perko, 2006).
Razlog, da družina finančno ne pomaga uporabnikom je tako tudi v preteklih izkušnjah, ko je
uporabnik okradel družinskega člana ali ga ogoljufal. Ravno ti dogodki so v odnosih z
odvisniki ključni povzročitelji zadrege in nelagodja (Flaker, 2002a).
Razlog pa je lahko tudi slabo finančno stanje družine, ki tako žal ne more pomagati
uporabniku. Nekateri uporabniki pa ne želijo biti breme svoji družini in tako ne prosijo za
pomoč. Uporabnik ne more upravičiti praznino stikov, ki je nastala zaradi odvisnosti. Čas, ko
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ga ni bilo prisotnega v družini ni čas, ki ga je uporabil za nekaj drugega, kot na primer študij,
potovanje, ampak za heroin (prav tam).

9.1.5 Nezadovoljstvo z institucijami
Uporabniki se veliko bolj razgovorijo pri pomoči institucij pri problemu njihove
brezposelnosti in posledično slabega finančnega vira. Uporabnik pravi, »pogrešam od države,
da bi nm odvisnikom prskočla na pomoč«. Drugi se razgovori o slabi organizaciji institucij
med seboj, slednje poimenuje »začaran krog«. Po njegovem mnenju znajo institucije dobro
sodelovati samo v primeru, ko je nekomu potrebno kaj vzeti, mu zmanjšati denarno pomoč,
ko pa je potrebno nekomu nekaj dati pa je potrebno predložiti mnogo potrdil in na koncu si
zopet na začetku, ker nimaš vseh ustreznih potrdil, »nism navdušen nad socialnim delom, nad
ne vem Zavodom za zaposlovanje in tako, ker pač določene stvari ne funkcionirajo kakor
treba, ne in majo v poglede v vse, ampak ne sodelujejo skupaj, ne«.

Po zgornjih besedah uporabnikov lahko vidimo, da uporabniki ne zaupajo v delovanje
državnih institucij. Razlog v slednjem je lahko v prevelikem pričakovanju do omenjenih
institucij. Če posameznik od institucij pričakuje poseben rezultat, neko posebno storitev in
tega ne dobi, se bo odzval z odtegnitvijo zaupanja (Rajšp in Kurdija, 2010). Na zadovoljstvo z
delom določene institucije pa močno vpliva tudi oseba, katera je nosilka določene funkcije
znotraj institucije. Zaupanja vredni posredovalci posledično vplivajo na posameznikovo
zadovoljstvo do celotne institucije (prav tam).
Potrebno je dodati, da se posamezniki zavedajo nenadomestljivosti državnih institucij, hkrati
pa so do njih vse bolj kritični oziroma vse bolj brezbrižni (Rajšp in Kurdija, 2010).


Odgovor na raziskovalno vprašanje - ali je brezposelnost ključni problem bivših

uporabnikov drog
Iz pridobljenih rezultatov lahko potrdim, da je brezposelnost zagotovo velik problem bivših
uporabnikov drog. Kar 11 od 12 intervjuvanih uporabnikov se sooča z brezposelnostjo ter
težavami povezanimi z brezposelnostjo. V prvi vrsti največjo težavo predstavlja ne redni
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finančni vir, ki bi uporabnikom omogočil samostojno življenje. Njihov edini finančni vir je
denarna socialna pomoč, ki pa zadošča le za nakup osnovnih življenjskih potrebščin.
Da je brezposelnost ključni problem bivših uporabnikov drog se kaže v samem vplivu
brezposelnosti na vsa področja življenja omenjenih uporabnikov. Vpliva tako na stanovanjsko
namestitev uporabnikov, kot tudi na socialno udejstvovanje uporabnikov v širši družbi.
Brezposelnost bivšim uporabnikom drog onemogoča ponovne celostne vključitve v družbo.

9.2 Izkušnja zaposlitve bivših uporabnikov drog

9.2.1 Delo v času odvisnosti
Intervjuvani uporabniki so v času svoje odvisnosti delali oziroma bili zaposleni, »Ja, jst sm
skoz delu, tud za časa svoje odvisniške… da ne rečem svojga, svoje kariere odvisniške, sm
skoz se trudil in sem delu«.

Stereotipna podoba uporabnika drog je, da ne dela (Flaker, 2002a). Ta stereotip so
intervjuvani uporabniki ovrgli, saj so za časa svoje odvisnosti delali. Seveda pa je sama
odvisnost vplivala na trajanje njihove zaposlitve. Uporabniki imajo glede na svoja leta malo
delovnih let, »»ja mam, leto pa pol no vse skp…// stara sem 32 let… // odvisniška pot 8 let
nekje…«, tudi če v leta štejemo delo preko študentske napotnice, »jst mam šest let delovne
dobe pa s tem da sem velik cajta delu tud prek študenta, k sm dobo od bratranca napotnco, tko
da sem delu prek deset let, sigurno. To je sicer še zmer mal glede na to, da sem 74 letnik«.
Uporabnik, ki je bil močno zasidran v vlogo uporabnika drog je težko obdržal zaposlitev.
Zaposlitev mu je kljub temu predstavlja podlago za preživetje. Predstavljala mu je lahko
osnovno socialno varnost, ki je bila skupaj z nekaterimi dodatnimi zaslužki tisti minimum, ki
je uporabniku omogočil prebroditi najhujše krize (prav tam).
Ker uporabnik drog velikokrat ne more obdržati redno delovno mesto, se raje poslužuje
priložnostnih del, v katera je zaradi samega preživetja, predvsem pa zaradi nabave droge
situacijsko prisiljen (prav tam). Poleg legalnih del pa se lahko v svoji odvisniški poti
poslužuje tudi ilegalnih del. Vse omenjeno nazorno opiše uporabnik, »sem si sam služu
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denar, zato da sem se lohk preživu … //… Am tud za drogo sem si sam kupvov s tem da
potem na konc je šlo pa vse nadol in sem pač začel tud, sm se zanjdu, sm začel kradt k sm
zgubu službo, manipulirat, doma obračat denar in sej veste kako je odvisnik se pač mora
znajdt. Jst če rabm za drogo jst bom naredu vse, zato da bom jst dobu to drogo«.

9.2.2 Delo na črno
Delo na črno predstavljajo hiter in velik zaslužek, velikokrat predvsem za nakup droge (prav
tam). Uporabnik o omenjenem delu pove, »če dobiš na črno, plačaš jurja kazni, pet jurjev
kazni, enkrta na dest let, zaslužu si jih nevem, stotisoč in nisi plačal davka ... realno
povedano«.
Omenjeno delo postaja v današnjem času vse pogostejše, po podatkih Vlade Republike
Slovenije se z omenjenim delom letno izgubi 34 kar 7 milijard evrov (Kaj je delo na črno?,
2010). Za sam pojav in razvoj sive ekonomije obstaja več vzrokov, v glavnem pa se
posameznik odloči za delo na črno oziroma za delovanje v sivi ekonomiji zaradi visokega
davčnega bremena (davki in prispevki), visokih administrativnih ovir, slabih gospodarskih
razmer, ki vplivajo na povečanje brezposelnosti (Nastav, 2009). K zadnjemu razlogu
prištevamo tudi vzrok prenizkih dohodkov, kar lahko posledično vodi v željo po dodatnem
zaslužku ter izboljšanju življenjskega standarda. Vendar potrebno je poudariti, da delo na črno
velikokrat predstavlja delo v slabih delovnih pogojih, tveganje za zdravje delavca, slabše
možnosti za napredovanje ter nezadostno socialno varstvo (Delo na črno – črna prihodnost!,
2010).
Zagotovo pa je delo na črno v današnji gospodarski krizi, za mnogo brezposelnih izhod v sili,
ko se posameznik znajde na robu preživetja in pri tem odpovejo vsi mehanizmi socialne
države (Nastav, 2009).

34

Akterji dela na črno ne prispevajo ničesar v državne blagajne, iz katerih se financirajo socialne in druge
storitve v javnem interesu (šolstvo, zdravstvo, porodniške, otroški dodatki, itd.), zato moramo drugi prispevati
toliko več, da se ohranjajo in vzdržujejo temelji socialne države (Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
2010).
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9.2.3 Droga stalna spremljevalka
Droga je bila torej velikokrat stalna spremljevalka uporabnikov v času dela, »sem povleku
crto in sem šev notr 150 metrov pod vodo in vari... pršu vn.. daj crtaj ... mislem a veš
zajebancija, meni je bla to igra, plajstejšon 2 , je bila unkrat samo enka, sam jz sem mel že
dvojko, a veš ... fak ne…”
Droga jim je pomagala, da so zdržali na delovnem mestu, »samo delo je blo tud tok težko
fizično, da sem ubistvu rabu eno drogo, da sem to vse skupi zdržu, da sem lohk sploh delu«.
Drugi uporabnik pri tej temi pove, »delaš 24 ur na 24... veš da rabiš nekaj da te drži pokonc«.

Tudi Flaker (2002a) opisuje, da mnogo uporabnikov drog dela pod vplivom droge. Prav tako
lahko v času uporabe droge tudi študirajo. Uporabnica pove, »sej sm tut neki študirala pa pol
sm neki pustila, pa tko ne. Tko da tut je blo neki narjenga tut neki faksa pa sm pol dokončala
tko da, nism sam bluzila, sm tut neki pač nardila no«.
Uporabnik drog lahko dela in študira v času uporabe drog, če na delovnem mestu ni večjega
nadzora, ali če je delo nezahtevno. Prav tako lahko uporabnik drog dela, če je samostojen na
delovnem mestu (prav tam). Eden izmed intervjuvanih uporabnikov je po njegovih besedah
intenzivno delal skozi celotno svojo odvisniško pot. Slednje se nam lahko na trenutek zdi
nemogoče, ne realno. A če dodamo dejstvo, da je bil sam svoj šef, lažje razumemo njegove
besede. Če je uporabnik drog neodvisen od delodajalca, mu ni potrebno prikrivati stigme, kar
posledično vpliva na trajanje njegove zaposlitve (Trbanc, Boškić, Kobal in Rihter, 2003).

9.2.4 Izkušnje z delodajalci in sodelavci
Uporabnik drog, mora svojo odvisnost skrbno prikrivati, če želi obdržati delo. Zagotovo je
zanj najbolj preprosto, da ni zadet na delovnem mestu, druga možnost pa je, da je zadet ravno
prav (Flaker, 2002a). Flaker (prav tam) še opisuje, da uporabnik drog prikriva svojo odvisnost
v času dela tako, da namesto injicira snifa (op. njuha), prikriva zunanja znamenja drogiranja,
skrbno pospravlja pribor. So pa še tudi drugi načini prikrivanja. Intervjuvan uporabnik poroča,
da je nekoč svoje, za sodelavce čudno vedenje opravičil, in s tem zmanjšal svojo stigmo tako,
da se je zlagal, da jemlje pomirjevala, »da bi pač preusmeru pozornost, da bi zmanipuliru v to
smer, da ne bi kej posum ampak jst mislm, da so vedl, ker sem bil zlo čudn.«
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To prekrivanje predstavlja dodaten napor posamezniku, saj mora biti vedno »razcepljen med
javno in zasebno identiteto« (prav tam, str. 119).
V veliki večni

intervjuvani uporabniki ne poročajo o negativnih izkušnjah s strani

delodajalca, saj kot pravijo mu za svojo odvisnost niso povedali, »k delaš tut noben ne ve, če
si ti navajen, lahko normalno funkcioniraš, tko da jest tut prej k sm delala, sm pač taka delala
in noben sploh vedu ni, ne..«.
Pravijo, da so spretno skrivali svojo odvisnost, a se vseeno zavedajo, da so morali ljudje okoli
njih posumit, »lej kako je bilo pri meni, k sem jst začel ubistvu noben ni vedu, da jst to
počnem, jst sm tud spretno skrivu, s tem da so pa v zadnji službi posuml, da neki ni vredu, ker
sem bil čudn, jst sem bil na heroinu in veš, da se to pozna, po očeh… //…. Tko da se mi zdi,
sm mel občutek, da so posuml in da … rekl sicr niso nič, sam govoril se je pa lohk mrskej no«.

Reakcija delodajalca na odvisnost njegovega delavca je po Flakerju (2002a, str. 107)
»večplasten proces«. Delodajalec lahko ne namenja velikega poudarka zasebnemu načinu
življenju svojega delavca, dokler le-ta ne vpliva na sam delovni proces. Lahko gre tudi za
tolerantnost delodajalca do delavca, zlasti bolj tolerantni so nekateri privatniki, čeprav morda
iz izkoriščevalskih nagibov. Delodajalec lahko uporabnika drog izkoristi zaradi njegove
ranljivosti (prav tam). Izsiljevanje pa se lahko pojavi tudi iz strani sodelavcev. O slednjem
poroča eden izmed intervjuvanih uporabnikov, »z enim sodelavcem sem imel glede prevoza, k
sem se od tu pa v K. vozu, k sem delu na komunali K. pa skoz je, vsakič je več dnarja zahtevu
pa začel izsiljevat glede prevoza«.
Uporabnik drog je tako postavljen pred dilemo ali naj trpi izkoriščanje ali naj zapusti delovno
mesto in tako ostane brez finančne varnosti. Preden uporabnika drog odpustijo oziroma
preden sam ne zapusti delovnega mesta, pogosto preživi obdobje šikaniranja (op.
maltretiranje) (Flaker, 2002a). Uporabnik pripoveduje, »sem enkrat bil na WC-ju in mi je
nekdo vrgu vodo gor čez in bi mi skor drogo dol vrgu iz školke, k sem pač na deski si priravlu
odmerk. Tko da…«
Razlog za omenjeno reakcijo sodelavcev je poleg neodobravanja uporabnikovega početju
lahko tudi v samem strahu. Droge pri ljudeh vzbujajo strah, da se bodo okužili od uživalca
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drog, da bodo droge prizadele njihove bližnje. Droge so »dežurni bavbav« (Cohen, 1980, v
Flaker, 2002a, str. 54). K takšnemu pogledu močno prispevajo tudi mediji, ki o drogah
poročajo senzacionalistično, uporabnike drog pa predstavljajo kot nekaj pogubnega in
umazanega (Flaker, 2002a). In ravno strah daje stigmi njeno intenzivnost in resničnost
(Coleman, 1999). Ko se stigma dotakne posameznika, se jo le-ta težko reši. Stigmatiziran
posameznik pristane v inferiornem položaju do drugega posameznika oziroma skupine ljudi.
Socialno zavračanje stigmatiziranega se tako lahko kaže na različne načine, od samega načina
govora, očesnega stika ter medsebojne razdalje (prav tam). Uporabnik drog takšno obnašanje
sodelavcev dojema kot krivično, saj se mu njegova posebnost ne zdi tako vseobsegajoča.
Seveda pa pri tem ne smemo spregledati, da tudi uporabnik sam prevzema tak pogled nase
(Flaker, 2002a).

9.3 Iskanje zaposlitve bivših uporabnikih drog

9.3.1 Pošiljanje prošenj
Skoraj vsi intervjuvani uporabniki (op. razen uporabnice, ki je že zaposlena) so v času
intervjuja aktivno iskali zaposlitev, »iščem službo že dobrih 5 mescev, am nimam glih preveč
sreče aa pr iskanju, ubistvu bi bil vesel če bi dobu vsaj razgovor, tko sem pa dobu od 50
prošnj samo 4 razgovore. Tko da je kr težka situacija«.
Po njihovih besedah, dnevno pošiljajo veliko prošenj na katere ne dobijo nobenega odgovora.
Tako uporabniki kot strokovnjaki ne vidijo razloga, da niso vabljeni na razgovore v njihovi
pretekli odvisnosti. Ga. Žontar pravi »ne moremo trditi, da pa ker so odvisniki niso vabljeni
na nobene razgovore. Ko od nas pošljejo prošnjo v Ljubljano, v Kranj, v Škofjo Loko, ne
napišejo, da so v programu reintegracije, ne napišejo da so bivši odvisniki pa ravno tako niso
povabljeni na razgovore«.
Razlog vidijo v trenutni gospodarski krizi oziroma v situaciji naše države. Slovenija se od
začetka krize »neprekinjeno oddaljuje od povprečne razvitosti Evropske unije in zmanjšuje
blaginjo prebivalstva. V državi ni vidnega gospodarskega napredka, padec gospodarske
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aktivnosti Slovenije naj bi bil v obdobju krize najvišji v Evropski uniji. Te večletne slabe
gospodarske razmer so močno zaostrile stanje tudi na trgu dela« (Kmet Zupančič, 2013).
Gospodarska kriza torej vse bolj poslabšuje materialno blaginjo prebivalstva. Že omenjena
vse večja brezposelnost, ki je ob koncu lanskega leta dosegla najvišjo raven po letu 2000, je
močno vpliva na razpoložljivost dohodka gospodinjstev35. Slabši dohodkovni položaj
slovenskega prebivalstva se kaže tudi v materialni prikrajšanosti. Tveganje revščine v
primerjavi z ostalimi evropskimi državami ostaja nizko, vseeno pa se je le-to začelo
povečevati. Kvaliteta življenja posameznikov se tako vidno poslabšuje (prav tam).
Kljub omenjenim težavam v veliki večini intervjuvani uporabniki ne izgubijo volje v
pošiljanju prošenj. Ga. Žontar pravi, da je potrebno uporabnike kljub sami situaciji spodbujati,
da ne obupajo in še naprej aktivno iščejo delo, »mi jih spodbujamo, da tud ponudbe pošljejo
in nato vidijo ali bodo uspešni ali ne, izgubit nimajo kaj. Ampak žal je realnost taka, da
dobijo malo odgovorov. Odgovorov sploh malo, da bi bili na razgovore vabljeni pa tud malo.
Tako da spodbujamo jih, pa seveda, da še iščejo«.
O velikem razočaranju nad iskanjem zaposlitve poroča samo ena uporabnica, »kukr so že
rekli ane, zlo redko tudi odgovor dobiš kaj šle da bi bil pozitiven odgovor. Tko da sem jst s
slabimi, jst sem čist obupala. Sploh več ne pomislim, da bi kakšno prošnjo še napisala«.

9.3.2 Načini iskanja zaposlitve
Uporabniki iščejo zaposlitev preko raznih oglasov, na spletnih portalih, na Zavodu za
zaposlovanje, preko znancev in prijateljev. Eden izmed njih pa pravi, »zdej sm mal drugačno
taktiko ubrou, zdej osebno prošnje nesem oziroma telefoniram pa jih opozorim nase. Zdej sem
jim pač poslau prošnje in potem si pogledajo ampak se mi zdi, da vsen ni neki uspeha«.
Drugi še doda, da si je službo vedno poiskal sam, »potrku na vrata in reku živjo, jaz sem ta in
ta, išče službo, znam nardit to, to, to...«.

35

»Razpoložljiv dohodek gospodinjstev je bil po štirih letih zniževanja lani za več kot 6 % nižji kot leta 2008«
(Kmet Zupančič, 2013, str. 12).
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Intervjuvani uporabniki se poslužujejo različnih načinov iskanja zaposlitve, poslužujejo se
tako pasivnega kot aktivnega način iskanja (Matjašič in Sazonov, 2013). Pasivni način pomeni
iskanje na odprtem trgu. Iskalec zaposlitve čaka objavo bodisi na Zavodu za zaposlovanje,
agencijah za zaposlovanje, v časopisu ali bodisi na internetu. Aktivni način iskanja pa pomeni
iskanja na skritem trgu dela. V sklopu tega načina iskanja lahko iskalec zaposlitve poskuša
priti v stik z delodajalcem preko sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, znancev. Slednje
imenujemo mreženje. Zaposlitev lahko išče v neposrednem kontaktu z delodajalci ali
zaposlitvenih sejmih. Zgovorno je dejstvo, da kar 80 % iskalcev zaposlitve najde delo preko
aktivnih načinov iskanja zaposlitve in le 20 % preko pasivnega načina iskanja (prav tam).

9.3.3 Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje
Največkrat se brezposelna oseba obrne po pomoč na Zavod za zaposlovanje. Tako imajo tudi
vsi uporabniki izkušnjo sodelovanja z glavnim izvajalcem politike zaposlovanja v državi. S
samim delom zavoda pa v veliki večini niso zadovoljni, »da ti odkrito povem nism preveč
zadovoln z delom zavoda, zato k se mi zdi vsen, da bi lahko poskrbel na nek način, glede na
to, da sem bil iskren in povedu… da bi poskrbel z ns, k smo bli odvisniki«.
Eden od uporabnikov ni zadovoljen s tem, da zavod vedno želi samo konkretne datume,
odgovore, »lahko jim objasniš ne vem kaj, in še vedno iščejo datum kdaj boš končal program,
ne vem ne ... ni odvisno od mene. Odvisno je kako bom jaz mogoče kako bom jaz mogoče
rešu...no je odvisno je tudi od mene, ampak rabi vsak svoj cajt, mogoče bom rabu en mesec,
da rešim en problem, drugi bo rabu tri mesce, a ne«. Ta isti uporabnik ob tem še postavlja
dvom, »ma kako lahko oni sploh pomislijo, oni dat enga človeka delat, ne, ki ima tako in tako
težavo... ki jutri bo nardu spet pizdarijo, če se ne bo pozdravu«.
Kljub temu da se uporabniki na prvo žogo jezijo na zavod, kasneje vsi povedo, da si moraš
sam pomagati pri iskanju zaposlitve, da je vse odvisno od lastnega truda, »ma sej veš kako je,
zavod nč ne pomaga, si moraš sam iskat… //… ne morš prčakvat od nobenga, da ti bo pol kr
še šiht zrihtov... tko kt zunej folk si more tut sam pomagat...«.
Ena uporabnica še doda, »dons al maš veze al maš srečo, ne bo ti noben zavod, nobena
institucija pomagala«.
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Uporabniki se zavedajo, da je v življenju potrebna samoiniciativnost, trenutno najbolj pri
iskanju zaposlitve. Od vloženega truda je odvisen uspeh (op. če izvzamemo ostale dejavnike).
Pomembna je torej samoučinkovitost pri doseganju nekega cilja. Bandura (1997, v Fesel
Martinčevič, 2004, str. 90) navaja številne študije, ki so poročale o pomembni pozitivni
povezanosti med samoučinkovitostjo ter različnimi delovnimi posledicami kot je na primer
iskanje službe. Torej višja kot je samoučinkovitost bolj pozitivne so bile posledice.
Samoučinkovitost je prepričanje posameznika v lastno zmožnost organiziranja in izvajanja
določenih vedenj (prav tam). Uporabniki se velikokrat spopadajo z občutkom nezmožnosti,
manjvrednosti, zaradi same pretekle izkušnje. Ne prepoznajo svojih sposobnosti. Slednje
skupaj s svojimi sodelavci opaža tudi ga. Žontar, »običajno se niso navajeni pohvalt. Se
pogovarjaš z njimi, kaj si delal v komuni, kera znanja veščine si pridobu, ker dones nekateri
žal samo s formalno izobrazbo ne nastopajo ampak to ne pomeni, da ne morjo bit dobri
delavci. In tukaj jim je treba pokazat, skupaj z njimi poiskat njihove dobre lastnosti, njihove
pozitivne, delovne navade, kjer bi se lahko pohvalu, kjer so močni, kjer se oni sami čutijo
močne«.

9.3.4 Ovire pri pridobitvi zaposlitve
Če uporabnik ne zna pokazati oziroma predstaviti svojih sposobnosti, veščin, mu lahko
slednje predstavlja oviro pri pridobitvi zaposlitve. Dodatne ovire pri iskanju zaposlitve, je tudi
slabša izobrazba ter pomanjkanje delovnih izkušenj uporabnikov.
Slednje se zavedajo tudi uporabniki, »povsod hočjo, da bi mel delovne izkušnje, jst pa nimam
delovnih izkušen pač nimam«. Prav tako na omenjen problem opozorijo tudi strokovnjaki, g.
Jerebic pravi, »ko vstopijo na trg dela pa so stari 40, 42 let pa nimajo nobene izkušenosti,
poklica, izobrazbe, tako da zelo težko začnejo delat«. G. Jerebic še doda, da so se v času
njegovega strokovnega dela v programu reintegracija, tisti z več delovnih izkušenj »relativno
hitro nazaj vključli, ostali pa, ki niso imel nobenih delovnih izkušenj pa ne«.
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Danes je torej pomembno, da ima iskalec zaposlitve tako zaključeno šolo, ki mu daje poklicno
klasifikacijo kot tudi delovne izkušnje na določenem poklicnem področju. Pri tem pa je
vseeno potrebno poudariti, da pomen delovnih izkušenj prihaja v ospredje (Beck, 2009).
Slednje omenja tudi ga. Jamnik iz Zavoda za zaposlovanje, »na

pridobitev zaposlitve

zagotovo močno vplivajo delovne izkušnje posameznika, koliko časa je delal, znanja in
kompetence«.
Uporabnike je tako potrebno usmeriti v nadaljevanje šolanja, ki jim bo prineslo manjkajoče
reference. Ga. Žontar pri tem izpostavi problem financiranja šolanja, »zavod ne pokrije več
finančno šolanja, tako da kolikor majo svojce, da jim pomagajo. S šolanjem imajo bolj
zavezane roke kot ne«.
S 1. januarjem 2012 je prenehal vejati 53.c člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, ki predstavlja potrebno pravno podlago za izvedbo izobraževanja za
brezposelne osebe. Nadomestil ga je Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 36. S prenehanjem
omenjenega zakona ministrstvo pristojno za delo in ministrstvo pristojno za šolstvo, ne
financirata več izvedbo omenjenega izobraževanja (192. člen, ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/2010,
40/2012, 21/2013). Razlog prenehanja financiranja je v pomanjkanju financ. V skladu novega
zakona je izobraževanje za brezposelne osebe vključeno v program aktivne politike
zaposlovanja (Dernovšek, 2012). V sklopu aktive politike zaposlovanja se lahko uporabnik
vključi v program usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije 37, v programe
usposabljanja in izpopolnjevanja (Katalog ukrepov APZ, 2013). Uporabniku so omogočena
različna usposabljanja za opravljanje konkretnih del in nalog. S tako pridobljenim dodatnim

36

S prvim januarjem 2011 je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti nadomestil Zakon o
urejanju trga dela.
37
Nacionalna poklicna kvalifikacija pa je »delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za
opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti« (2. člen,
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Ur.l.RS, št.81/2000). Omenjeno kvalifikacijo lahko posameznik
pridobi:
– z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo za vse poklice, ki jih v skladu z nomenklaturo poklicev
obsega ustrezen naziv poklicne ali strokovne izobrazbe,
– po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
– po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako določeno ali
– če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in spretnosti sprejete v skladu s tem zakonom.
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znanjem, veščinami in spretnostmi si uporabnik poveča svoje zaposlitvene možnosti
(Institucionalno usposabljanje, 2013).
V primeru, da uporabnik želi dokončati šolanje, na primer srednjo šolo, mora stroške
izobraževanja kriti sam. Slednje pa mu kot je omenila ga. Žontar predstavlja oviro, saj si
izobraževanja finančno ne more privoščiti.
Primanjkovanje financ vpliva tudi na naslednjo oviro. Mnogi uporabniki nimajo vozniškega
izpita, tega pa si prav tako ne morejo privoščiti. Le-to jim predstavlja problem prevoza na
delovno mesto oddaljeno od centra za reintegracijo oziroma doma. Predstavljeno oviro
izpostavijo tako uporabniki kot strokovnjaki.
Ovira pa se lahko pojavi tudi pri bodočem zasluženem plačilu. G. Jerebic pravi, »ker poznajo
načine kako zlo hitro velik denarja zaslužit, tako da za eno minimalno plačo niso navajeni
delat, niso pripravljeni delat cele dneve za tako majhen denar. Tako da ta način razmišljanja
zelo težko spremenijo in potem tudi kasneje iščejo načine, kako bi prišli do denarja. Te načini
pa niso ravno običajno, ne preko dela ampak drugače«. Zaradi neustrezne izobrazbe
uporabnikov so jim na razpolago slabo plačana dela. Ta slabo plačana del pa so v popolnem
nasprotju z vsotami denarja, ki so ga »zaslužili« v času uporabe drog. Uporabnik je tako
postavljen pred novo borbo ali se bo sprijaznil s slabšim plačilom ali bo ponovno poskusil s
finančno boljšimi, a bolj tveganimi posli (Flaker, 2002a).
Ga. Žontar pri tem dodaja, da je potrebno uporabnike, ko dobijo prvo zaposlitev in s tem prvo
plačo usmerjati ter jim pomagati kako razpolagati z zasluženim denarjem. Prednost vidi v
tem, da je posameznik v tem času vključen v program reintegracije, kajti »to so mladi, k so
imel v času drogiranja velik denarja, ker so ga mogli imet, če so se želeli drogirati… //… in
potem kar na enkrat dobijo plačo 500€, dejansko ne znajo razpolagati s tem denarjem, želja
imajo veliko, tako kot mi in potem se plača v prvem mescu, dveh izgubi, si kupujejo drage
čevlje, drage telefone. Tukaj je za nas nova priložnost, da jih učimo, kako razpolagati z
denarjem… //… da ozavestijo, da ugotovijo, da začnejo delati finančni plan, za to zopet
potrebujejo eno obdobje rehabilitacije«.
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Nadvse pomembno oviro izpostavi eden izmed uporabnikov. To so izgubljena (delovna) leta v
času odvisniške poti, »jst mam sedm let lukne«. Uporabniku, ki se je več let drogiral je težko
ponovno začeti delati, ne ve kako delodajalcu predstaviti tista leta odvisnosti v njegovem
življenju, »ker men je zlo težko recimo po sedmih letih drogiranja, odvisnosti najdt službo pa
lagt o teh sedmih letih«.
Uporabnik se sprašuje ali naj ta leta delodajalcu prikrije ali ne, »in tle spet pridm do ene ovire
oziroma do dileme al se nej zlažm da sem nekje delu, ker jst veze mam jst bi lohk zmenu, da mi
pač nekdo potrdi da sem jst pr njemu prek študenta delu šolo. In to je spet laž, a razumeš. Jst
bi rd delu v trgovini, nimam pa izkušnj. Povsod zahtevajo izkušnje jst jih pa nimam. Pa bi ful
rd delu v trgovini, k sm prepričan, da sem prpravljen, k abstiniram zdej, sposoben jst
vrjamem da sem, am mam vse odlike, k jih mora met dobr trgovc. In jst sm prepričan vase, da
bi se dobr znajdu na tem delovnem mestu pa pač ne gre in očitno bom mogu lagt«
Laž predstavlja naslednjo oviro uporabniku, predstavlja mu strah, da bo delodajalec izvedel za
njegovo prikrivanje, »moja največja ovira je lih to, da morm skrivat in da sem že na ene dveh
razgovorih bil in sem dobu občutek, da ker sm pač lagal za svojo preteklost in sem pač lagal,
da sem delu tm, sm delu uno, tretje, sm dobu občutek, da so neki zvohal, da jst neki skrivam.
Ker enostavno se znam zlagt ampak vsen so nekje v meni borbe, da jst nevede mogoče dajm
signal, sporočam delodajalcu, da neki pa le ne štima, zato ker enostavno tak občutek sm
dobu«
Predstavljeno vprašanje ali delodajalcu prekriti preteklo odvisnost ali ne, sem postavila ga.
Jamnik iz Zavoda za zaposlovanje. Le-ta pravi, »nekdo, ki stoji za svojo odločitvijo
abstinence, bo na razgovoru lahko brez problema povedal, da je zdravljeni odvisnik, z držo
nekoga, ki se ne namerava več spuščati na odvisniško pot. Pretekla izkušnja zdravljenja lahko
posamezniku vlije moč, moč za dosego naslednjih ciljev. Vprašanje pa je, če to delodajalec
vidi«
O slednjem razmišlja tudi uporabnik, »kdo mi garantira da bo delodajalc cenu mojo
odkritost, da bom jst povedu po pravici. Jst mislm, da bom takoj zgubu možnost, da me
zaposlijo, klub temu, da nameravam delat, da se ne nameravam več drogirat in tko naprej«.
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Od pogleda, možnih predsodkov delodajalca, je torej odvisno ali bo uporabnika zaposlil ali
ne. In ravno ti predsodki velikokrat naredijo krivico posamezniku. Predsodki se dandanes ne
izražajo na tradicionalen način kot nekdaj, ko so bile »oblike diskriminacij odkrite,
neposredne, javne in afektivne« (Ule, 2005, str. 26). Pri sodobnih predsodkih prevladujeta
»hladno nezanimanje ter tih prezir« (prav tam, str. 25). Kažejo se v nespoštljivem,
netolerantnem ali celo prezirljivem odnosu do drugačnih (prav tam). Samih predsodkov do
njih se zavedajo tudi uporabniki »ma ga vidi človeka, pa reče ah džanki ... in pol dajo raje
komu drugemu delat k njemu«.
Tudi intervjuvana klasična podjetnika imata pomisleke ob zaposlitvi bivšega uporabnika drog.
G. Makuc ne bi zaposlil uporabnika, »zaradi njihove nezanesljivosti«, podoben odgovor je
podal g. Šušteršič. Le-ta ne bi zaposlil uporabnika »ne bi mu mogel zaupati«.
Razlog ne sprejemanja uporabnikov s strani delodajalcev, je lahko zopet v že zgoraj
predstavljenem strahu do drog in vseh, ki so v povezavi z njimi. Slednje omenja tudi ga.
Jamnik, »pri delodajalcu se pojavijo strahovi ob zaposlitvi bivšega uporabnika drog.
Največkrat se pojavijo pri delu, kjer ima posameznik dostop do denarja, skušnjave so tam
večje«.
Strah se pojavi pri stvareh, ki jih ne poznamo. Večina ljudi droge slabo pozna, ima o njih
izkrivljene predstave (Flaker, 2002a). Prav tako droge velikokrat stereotipno poveže s
kriminalom. Res da so uživalci drog v primerjavi s splošno populacijo pogosteje storilci
kaznivih dejanj, pa vendar razmerje med uživanjem droge in kriminaliteto še zdaleč ni
linearno, veliko uživalcev drog ni storilo nobeno kaznivo dejanje (op. če izvzamemo
posedovanje prepovedanih drog) (Drug – related crime, 2012).
Uporabnica dobro povzame zgornje besede, »ma to je tko, k ljudi ne poznajo, sej pol k ljudi
spoznajo, pol je laži, bojiš se tistga, česar ne poznaš...«.
V primeru, da delodajalec uporabnika zaposli, ga. Blanuša opozarja še na možno oviro v
komunikaciji med obema akterjema. Pravi, da so bivši uporabniki »občutljivi… navodila,
podajanje informacij delodajalca lahko tako mnogokrat razumejo kot kritiko, kot sporočilo,
da so nesposobni – pride do komunikacijskega šuma med njimi in delodajalci«. Uporabnik po
njenih besedah potrebuje občutek varnosti, sprejetje s strani delodajalca, občutek, da se ga ta
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ne boji, da ga sprejme in razume njegove predhodne težave. Seveda pa kot sem predstavila že
zgoraj, je slednje nemalokrat težava
Ga. Rudolf Čenčič doda, da se je potrebno zavedati, » da imajo bivši uporabniki določene
specifike tudi na področju socializacije in stikov - zaradi trajnejše uporabe drog niso osvojili
medodnosnih kompetenc, ki jih potrebujejo za delo in se soočajo s težavami pri socialni
reintegraciji«.
Uporabnik je resnično postavljen pred veliko dilemo ali povedati za svojo preteklo odvisnost
ali ne. Sama vidim največji problem prekrivanja v tem, da uporabnik tako postane v prvi vrst
neiskren do sebe, ob enem pa tudi do drugi. S tem lahko ponovno zapade v tisto znano
odvisniško držo laži, prikrivanja. Slednje se zaveda tudi intervjuvani uporabnik, »jst sm se v
programu nauču bit iskren am povedt po pravici, po drugi strani pa če poveš po pravici pa na
konc ostaneš praznih rok, tko da, am sm se jst ubistvu sam pršu do zaključka, da se je treba v
življenju znajdt pa tud če morš za to lagt. Mi je pa žou ker to že nism jst več ne, jst sm bil po
naravi vedno odkrit, iskren in kle so že dileme in borbe v men«.
Uporabnik lahko torej s prikrivanjem ponovno prevzame preteklo vedenje, preden se to
zaveda lahko že zapade na stara pota (Kooyman, 1992).
Uporabniki pri soočanju s takimi težavami potrebujejo konkretno pomoč institucij,
»enostavno pogrešam to od zavoda, da bi mogoče pomagl najdit tud nm službo in da bi tud
delodajalci na nek način vedl za mojo preteklost, ne pa da morm jst lagt pa skrivat. Da bi
enostavno pač dal vedt, da ok, bil sem odvisnik ampak zdej abstiniram, zdej sem na dobri
poti, rd bi delu. In to je vse, jst pogreš to, ful. Jst bi rd delu in ni…«.

Svetovalec na Zavodu za zaposlovanje brez predhodne specializirane strokovne obravnave v
okviru pristojne institucije ne sme posameznika opredeliti kot (bivšega) odvisnika. Prav tako
pa tudi posameznik o svoji pretekli odvisniški izkušnji velikokrat ne poroča svetovalcu na
omenjenem zavodu (Branco idr., 2004). Svetovalec lahko tako uporabniku ponudi le
vključitev v že zgoraj omenjene programe aktivne politike zaposlovanja, kateri so namenjeni
vsem brezposelnim osebam in ne specifično samo bivšim uporabnikom drog.
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Eventualni delodajalec uporabnika se lahko prijavi na različne programe, kateri spodbujajo
zaposlitev dolgotrajno brezposelnih in tako pridobi subvencijo oziroma delno povračilo
stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, v tem primeru zaposlitev uporabnika (Zaposlovanje,
2013). Delodajalec s strani zavoda ne izve, da je morebitni nov delojemalec bivši uporabnik
drog (T. Gerkšič, osebna komunikacija, 12.2.2013). Torej je od uporabnika samega odvisno
ali bo delodajalcu povedal, da je bivši uporabnik drog.


Odgovor na raziskovalno vprašanje – s kakšnimi težavami/ovirami na področju

zaposlovanja se srečujejo bivši uporabniki drog
Bivši uporabniki drog se na področju zaposlovanja v prvi vrsti soočajo s problemom
brezposelnosti. Glavna ovira za pridobitev zaposlitve je njihova pomanjkljiva izobrazba ter
pomanjkanje delovnih izkušenj. Na samo zaposlitev vpliva tudi njihova pretekla izkušnja
odvisnosti ozirom uporaba drog. Kot pravijo uporabniki, imajo zaradi uporabe drog
»izgubljena leta«, katere na znajo predstaviti bodočemu delodajalcu. Pojavi sem jim ovira
oziroma dilema ali zamolčati leta uporabe drog ali o tem spregovoriti z delodajalcem.
Naslednja težava na področju zaposlovanja, s katero se soočajo bivši uporabniki droge in je
povezana z njihovo preteklo uporabo drog, so predsodki ljudi, v tem primeru delodajalcev in
sodelavcev do njih kot bivših uporabnikov drog. Uporabniki drog poročajo o izsiljevanju in
šikaniranju na delovnem mestu.
Težava na področju zaposlovanja se pojavi tudi že s samo prijavo na Zavodu za zaposlovanje.
Bivši uporabniki drog niso zadovoljni s samim načinom in produktivnostjo dela omenjenega
zavoda.
Soočajo se tudi s težavo neodzivnosti možnih delodajalcev na njihove prošnje za delo. Bivši
uporabniki drog vidijo vzrok za slednje v trenutnem stanju države (op. zaradi gospodarske
krize), katero po njihovih besedah vpliva na pomanjkanje delovnih mest.
Na področju zaposlovanja se v primeru zaposlitve bivši uporabniki drog soočajo s težavo v
odnosu z delodajalcem. Velikokrat imajo težave na področju stikov ter socializacije. Lahko se
pojavi se komunikacijski šum, saj uporabnik velikokrat besede delodajalcev razumejo kot
kritike, kar vodi v (po)slabšanje odnosa med njimi. Ob zaposlitvi pa jim velikokrat predstavlja
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težava ravnanje z dobljeno plačo. Potrebujejo usmerjanje in pomoč pri organizaciji
mesečnega finančnega plana.

9.3.5 Rešitve za zmanjšanje brezposelnosti
Eden od uporabnikov vidi rešitev za svojo brezposelnost v tem, »da bi center za reintegracijo
pač sam prevzel pobudo in šel v smer reševanja na ta način, da bi pršel v stik z delodajalci, da
bi pač v sodelovanju z delodajalci am… nardil neki v to smer no, da bi pač nam odvisnikom
poiskal službo oziroma, da bi se zmenil, da pač majo tle fante, k so, k abstinirajo, k so v
centru za reintegracijo k bi radi delal in da bi pol delodajalci bli prpravljeni vzet ns da bi mi
delal«.
Kot sem zgoraj omenila se delodajalci lahko prijavijo na različne programe aktivne politike
zaposlovanja v sklopu Zavoda za zaposlovanje in tako zaposlijo težje zaposljive osebe.
Teoretično se torej lahko center za reintegracijo z delodajalec predhodno dogovori, da bo le-ta
v sklopu omenjenega programa zaposlil uporabnike reintegracije. Slednje predstavlja eno
izmed možnosti rešitve za brezposelnost uporabnikov.
Rešitev pa g. Jerebic vidi tudi v ustanavljanju socialnih podjetij za bivše uporabnike drog, kot
primer dobre prakse omeni projekt Iz Koša, Društva Projekt Človek. Doda še, da bi v
omenjenih programih uporabniki pridobili »dobre začetne izkušnje, ko vstopajo na trg dela,
da bi dobili priložnost in potem pa da s časoma preidejo na samostojnost da napredujejo
naprej na prosti trg«.
Primer rešitve, katera lahko deluje v sklopu socialnega podjetja, je po besedah ga. Blanuša v
»lokalni predelavi hrane, da se torej bivše uporabnike zaposli na kmetijah«.
Ne samo v Sloveniji ampak tudi po vsej Evropi in ostalem svetu ima ekološko kmetovanje
varno prihodnost, predvsem pa veliko priložnost po večjih prihodkih in višji dodani vrednosti
na svojih kmetijskih gospodarstvih (Ekološko kmetovanje, 2013).
Nadalje vidi ga. Žontar možnost rešitve v usposabljanju na delovnem mestu 38 pravi, »da bi
bilo to ustrezno za tiste, ki niso zdravstveno tako oškodovan da ne bi mogli delati, imamo
mlade, močne fante, k to zmorejo«.
38

Primer dobre prakse omeni Zavod Kontura.
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Podobno omeni g. Urbas, »definitivno mislim da je najboljši primer dobre prakse neka
zaposlitvena rehabilitacija39. S tem oseba pridobi neke delovne navda, da se vključi v okolje,
da se vključi v delovno okolje, pomembno je, da ima ta oseba neki dnevni ritem, da ima tudi
neke stvari, ki se jih mora obvezno držati. In na nek način ji da to možnost, da se lahko pri
delodajalcu izkaže in lahko dobi tudi zaposlitev«
Ga. Žontar prav tako pravi, da bi bila dobra rešitev tudi v tem, da bi uporabniki pridobili
»oceno delazmožnosti«, s tem bi uporabniki pridobili »možnost da se preizkusijo, da sami
vidijo ali zmorejo štiri ure dela, ali imajo koncentracijo za pet ali šest ur - odvisno in potem
tudi možnost trajne zaposlitve. Tako da to se mi zdi dobra oblika«.
Usposabljanje na delovnem mestu pomeni za uporabnika izboljšanje zaposlitvenih možnosti.
Preko omenjenega programa pridobi praktična znanja, spretnosti in izkušnje na konkretnem
delovnem mestu. S tem si poveča konkurenčnost na trgu dela (Katalog ukrepov APZ, 2013).
Ocena delazmožnosti uvrsti posameznika na ustrezno delovno mesto s stališča varovanja
zdravja. Cilj ocene je ohranjanje zdravja delavcev in njegove delazmožnosti oziroma v ožjem
smislu preprečevanje invalidnosti in nastanka poklicnih bolezni, v širšem smislu pa
preprečevanje poškodb pri delu in povečanje produktivnosti dela. Pri omenjeni oceni se
ocenjuje zdravstveno stanje delavca, njegove biološke karakteristike in psihofiziološke
sposobnosti za opravljene določenega dela v daljšem obdobju (Bilban, 1998). Več letno
uživanje drog močno vpliva na posameznikovo tako fizično, kot tudi psihično stanje. Nekateri
uporabniki tako niso več sposobni opravljati dela na katerega so razporejeni. Z oceno
delazmožnosti lahko dobi odločbo za opravljanje istega ali drugega dela za polovični delovni
čas ali pa opravlja zanj drugo ustrezno delo za polni delovni čas (prav tam). Tako je uporabnik
še vedno vključen v delovno okolje, kar vpliva na njegovo socialno vključenost v družbo.
Možna rešitev za zaposlitev uporabnika je po mnenju ga. Blanuša in ga. Rudolf Čenčič
»zaposlovanje bivših uporabnikov drog v programih z delovnim mestom laičnega delavca z
39

Zaposlitvena rehabilitacija »so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se oseba usposobi za ustrezno delo, se
zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero« (Zakon o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,Ur.l. RS, št. 16/2007)
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izkušnjo odvisnosti«. Torej zaposlitev na podlagi osebnih izkušenj uporabnika. Bivša
odvisnost lahko tako postane zaposlitev (Flaker, 2002a).
Poleg že omenjenih rešitev, je rešitev zagotovo v dokončanju šolanja oziroma v usposabljanju
uporabnikov. Slednje kot rešitev vidijo tako uporabniki kot strokovnjaki. Ga. Rudolf Čenčič
pravi »Ob zaposlitvi bivšega uporabnika drog je potrebno predvideti dodatno formalno in
neformalno izobraževanje, pridobivanje znanj in kompetenc, preko katerih gradijo svojo
strokovnost in maksimirajo učink«.
Nekaj intervjuvanih uporabnikov je že vključenih v različna usposabljanja, štirje uporabniki
so vključeni celo v usposabljanje za delo v socialnem podjetju. Uporabnik, ki je vključen v
omenjeno usposabljanje vidi rešitev za brezposelnost ravno v delovanju socialnega podjetja
»tko da mormo začet delat in to kar se je zdej odprt to socialno podjetje, kar je lokalno ane, na
tem mormo delat«.
Pobudo za dokončanje šolanja so predlagali sami, “sam sem predlagal, noben ti ne predlaga
nič«, bodisi so videli ponudbo na zavodu, »jst sm bil na zavodu, pa in sem lih vidu tuki
katalog in pol sm tm na zavodu vprašu«, prav tako pa jih k šolanju spodbuja program
reintegracije v katerega so vključeni.
Rešitev oziroma pomoč pri pridobitvi zaposlitve so tudi same priprave na zaposlitveni
razgovor. Le-te se lahko izvajajo v sklopu programa reintegracije, prav tako pa tudi v sklopu
Zavoda za zaposlovanje. O omenjenih pripravah tako uporabniki kot strokovnjaki poročajo
nadvse pozitivno. Uporabnik pove, »imel smo zaposlitvene treninge am mel smo tud v okviru
teh treningov razgovore za službo, pač smo mal potreniral kako se obnašat na razgovoru, nš
terapevt glavni ns je pač spraševal, je bil v vlogi delodajalca in mi smo te treninge dal skoz.
Tko da smo se v bistvu tko na ta način prpravl na to«. Tudi ga. Žontar poroča o izkušnji
zaposlitvenega razgovora v njihovem reintegracijskem centru, »zadnjič smo imeli ravno eno
skupino, v kateri so namenil čas pripravi na razgovor. Zjutraj smo jim povedali, na jutranjem
krogu, omenjeno temo za ob pol treh, ko se skupina začne in jim naročil naj se tudi oblečejo
tako in imajo seboj vse, tisto kar mislijo, da bi mogli imeti na razgovoru za zaposlitev. In
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potem smo odigral situacije, kako se bodo predstavili, katere stvari bodo pokazal, kdaj bodo
pokazali norme. In so na naše veliko veselje prišli vsi oblečeni, zrihtani, z mapami,
pripravljeno dokumentacijo, ki so jo imel in tako smo bili zelo prijetno presenečeni«

S pripravo na zaposlitveni razgovor uporabnik kasneje na pravem razgovoru jasneje predstavi
svoje kompetence in prednosti, si v naprej pripravi odgovore na možna vprašanja in tako na
zaposlitvenem razgovoru nanje lažje odgovori. Slednje vpliva na njegovo samozavest, kar
posledično vpliva tudi na predstavitev pri bodočemu delodajalcu (Priprava na zaposlitveni
razgovor, 2013). To omenja tudi ga. Jamnik »na koncu je odločitev ali bo nekdo dobil službo
ali ne v rokah delodajalca, mi (op. iskalci zaposlitev) smo samo tisti, ki ga moramo prepričati,
da smo pravi kandidat za konkretno delovno mesto, ki ga ponuja delodajalec. Mi smo tisti, ki
mu moramo na razgovoru predstaviti vsa svoja znanja in kompetence, svoj odnos do dela, do
življenja, do sveta. Tako je tudi za bivše odvisnike pomembno, kako svojo zgodbo predstavijo
delodajalcu.«.
Vzporedno s pripravami na zaposlitveni razgovor ter pisanjem prošenj pa ga. Žontar poudarja,
da je za uporabnike, ki so vključeni v program reintegracije nadvse pomembna tudi delovna
rehabilitacija, »kar pomeni, da začnejo z delom okrog devetih pa do enih popoldne«. Vmes
imajo seveda odmore. S celotnim potekom omenjene rehabilitacije poskušajo po besedah ga.
Žontar uporabnike naučiti »ene odgovornosti do dela, odgovornosti do orodja, delovnih
pripomočkov, ki jih imamo.«
Uporabniki imajo tako kot ostali brezposelni možnost, da se vključijo v različne programe,
tečaje, ki jim pomagajo da izboljšajo svoje možnosti za pridobitev zaposlitve. Ga. Jamnik
pravi, »ne samo bivši uporabniki drog, tudi drugi brezposelni imajo raznovrstne težave,
vsakdo imam lahko kaj v življenju, ki ga ovira pri pridobitvi zaposlitve«.
Glede na samo situacijo na trgu dela, katera bo v prihodnost po pričakovanjih prinesla še
večjo brezposelnost, bo potrebno nameniti temu problemu več pozornosti. Potrebno bo
ponujati nove oblike dela, s katerimi bomo premostili tisti prepad med brezposelnostjo ter
zaposlitvijo. Morda je rešitev ravno v socialnih podjetjih.
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9.4 Zaposlovanje bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih
Razvoj socialnega podjetništva je po mnenju strokovnjakov v Sloveniji še v povoju. Na
omenjenem področju je po njihovem mnenju potrebno še veliko spremeniti in nadgraditi.
Problem vidijo v pomanjkljivi zakonodaji, ga. Žontar pravi, »kot sem seznanjena zakonodaja
ni dobro urejena in bo na tem področju potrebno še kar nekaj naredit«. Ga. Rudolf Čenčič pa
pravi, da je ovira oziroma izziv pri nas »pravilno razumevanje pojma socialnega
podjetništva«.

S 1. januarjem 2012 je v uveljavi Zakon o socialnem podjetništvu. Dobili smo zakonsko
opredelitev omenjenega podjetništva, kar nam omogoča načrtovan in skladen razvoj
socialnega podjetništva (Slapnik, 2010).
Kljub sprejetju zakona pa je v osnutku Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje
2012-2015 (op. v nadaljevanju strategija) (2011) razvidno, kot pravijo tudi intervjuvani
strokovnjaki, da je potrebno zakonodajo dopolniti. Zakonodajni okviri so razpršeni in
medsebojno neusklajeni.
O problemu neurejene zakonodaje, ki ureja socialno podjetništvo poročajo tudi druge
evropske države, kar je bilo ugotovljeno znotraj Študije o praksi in politiki socialnega
podjetništva v Evropi (op. Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in
Europe) (Heckl in Pecher, 2007). Namen omenjene študije je bil predstaviti značilnosti
socialnega podjetja ter ustrezne podporne ukrepe za razvoj omenjenega podjetništva. V
raziskavi sta predstavljeni dve skupini ovir, s katerimi se soočajo socialna podjetja. Prvo
skupino poimenujejo zunanje ovire, ki izhajajo iz splošnih pogojev. V to skupino uvrščamo
pravne okvire posamezne države, v dotičnem primeru problemi pomanjkljive zakonodaje, ki
ureja socialno podjetništvo. Slednje je odvisno tudi od trenutne politike v določeni državi.
Zaradi možnih, vse pogostejših hitrih sprememb v politiki, so izvajalci socialno podjetniških
projektov primorani v sklepanje kratkotrajnih pogodb, kar pa dolgoročno onemogoča celostni
razvoj (prav tam). Drugo skupino ovir predstavljajo tako imenovane notranje ovire, ki
nastajajo znotraj posameznega socialnega podjetja. Teh težav intervjuvani strokovnjaki ne
omenjajo, a naj to skupino na tem mestu samo omenim. K notranjim oviram prištevamo
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neustrezno izobraženost menedžerjev ter pomanjkanje prostovoljcev oziroma drugih različnih
virov (prav tam).
Intervjuvani strokovnjaki dodajajo, da trenutno oviro predstavlja tudi sama gospodarska kriza.
Le-ta je vplivala tudi na prenehanje (op. leta 2011) delovanja socialnega podjetja Iz koša, pod
okriljem Društva Projekt Človek, katerega vodja projekta je bila sogovornica ga. Blanuša, »ko
je bil omenjeni razpis sprejet ni bilo še jasno kakšne razsežnosti bo imela ta kriza. Ob pojavu
krize so se spremenili pogoji. Dejavnost je postala neprofitabilna, ljudje so se začeli ukvarjati
z eksistenco tako da jih nakup recikliranih copat ni zanimal, nakup le-teh si niso mogli več
privoščiti. Miselno polje kupcev se je spremenilo. Promet je začel upadati, tako je tudi projekt
doživel finančno krizo, katera je onemogočila nadaljnjo delovanje«.
Gospodarska kriza je vplivala na različna področja posameznikovega življenja. Velik pečat je
pustila na trgu dela in s tem posledično brezposelnostjo. Bistveno vprašanje ljudi je tako
vprašanje osnovnega preživetja. Slovenska gospodinjstva namenjajo denar samo najnujnejšim
dobrinam (Apohal Vučkovič, 2013).
Socialno podjetje se mora tako v trenutnem času usmeriti v storitve, katere si ljudeh lahko
privoščijo. G. Urbas pravi, »pomembno je, da je socialno podjetje konkurenčno na trgu.
Potrebno se je zavedati, da socialna podjetja delujejo z delovno silo, ki je velikokrat manj
storilna. Se pravi, da moraš dosegati, boljše ali enakovredne rezultate, z delovno silo, ki ima
več bolniških odsotnosti, ki rabi več zaposlitvene rehabilitacije in potem tudi v zaposlitvi ni
toliko stabilna kot neka druga oseba. Tukaj moraš biti potem bolj fleksibilen, predvsem
socialna podjetja mislim, da imajo to prednost, da so veliko bolj fleksibilna kot ostala. Se
pravi, da se morajo prilagajati na neke trenutne razmere, da ujame vsako priložnost, ki je in
iz tega tržiti čim več, z neko idejo, z nekim racionalnim delovanjem«. Kot pravi tudi ga.
Rudolf Čenčič potrebna je tržna naravnanost socialnih podjetij.
Evropska komisija je leta 2012 v Svežnju o zaposlovanju z naslovom »K okrevanju s
številnimi delovnimi mesti« izpostavila gospodarska področja, katera navkljub gospodarski
krizi prinašajo zaposlitev za brezposelne. Omenjene gospodarske panoge so (Strategija
razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012-2015, 2011):
-

delovna mesta povezana z varovanjem okolja,
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-

delovna mesta v zdravstvu, negi in osebnih storitvah,

-

delovna mesta v informacijski in komunikacijski tehnologiji.

Zagotovo ima gospodarska kriza v prvi vrsti močan vpliv na financiranje projektov socialnega
podjetništva. Kljub široki politični podpori ravno »omejena finančna sredstva in zahteve po
racionalizaciji sredstev predstavljajo omejitveni faktor hitrejše implementacij socialnega
podjetništva« (prav tam, str. 10). Zato je potrebno vire financiranja pridobiti ne samo iz
državnega proračuna, ampak se je potrebno usmeriti tudi na druge vire kot na primer sklade
Evropske unije (prav tam).
Socialna podjetja težko konkurirajo klasičnim podjetjem prav zaradi njihovega problema
financiranja. Njihova dejavnost je močno odvisna od državne politike ter podprtih programov,
katerih financiranje se določi na letni osnovi. Slednje predstavlja oviro pri razvoju vmesnih
programov skozi leto (prav tam).
Problem financiranja kot oviro za razvoj socialnega podjetništva pri nas omeni tudi ga. Rudolf
Čenčič.
Za razvoj socialnega podjetništva je torej potrebna večja ozaveščenost strokovne in laične
javnosti. Strategija (2011) poroča o pomanjkljivem razumevanju socialnega podjetništva in
koristi tako na nacionalni, kot na regionalni/lokalni ravni. Branco idr. (2004) vidijo veliko
oviro v razvoju socialnega podjetništva v slovenskem prostoru ravno v pomanjkljivem
informiranju in slabši osveščenosti javnosti. Slednje se kaže v nerazumevanju potreb socialno
izključenih skupin ter s tem nepripravljenost lokalnega okolja za reševanje problematike
socialno izključenih. Ga. Blanuša pravi, »pomembna je družbena odgovornost, drugačni
pogledi ljudi na sploh. S tem bo prišlo do sprejemanja bivših odvisnikov ter možnost njihove
zaposlitve«. Oviro vidi v predsodkih okolice do uporabnikov, »bivši uporabniki drog so
depriviligirana skupina. Ljudje danes ne razumejo odvisnosti, zasvojenosti. Veliko
uporabnikov drog je povezana s kriminalom. Ljudje jim posledično ne zaupajo«. Ga. Blanuša
še dodaja, da zaradi nizke izobrazbe bivših odvisnikov ne moremo v sklopu socialnega
podjetja nuditi storitve za katere potrebujejo visoko izobrazbo, tako so bivši uporabniki drog
»izvzeti iz mnogo delovnih mest, predvsem iz dela, ki je v interakciji z ljudmi. Primer, ljudje ne
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bi spustili v svoj dom bivšega odvisnika, da bi jim čistlil okna. Preostanejo jim samo fizična
dela«.

Zopet besede intervjuvancev nanesejo na predsodke do uporabnikov s strani okolja. Potrebno
je torej vložiti večji delež v samo promocijo socialnega podjetništva in s tem zmanjšati
občutljivost družbe (Branco idr, 2004). Drugače ranljivim skupina oziroma uporabnikom preti
še večja socialna izključenost. Omenjena izključenost se tako v tem primeru nanaša na
izključenost iz trga dela, potrošnje, mehanizmov moči, posledično pa vpliva na pomanjkanje
socialnih stikov (Cvahte, 2004 v Zidar in Rihter, 2010). Potrebno se je zavedati, da so ranljive
skupine bistveno bolj izpostavljene socialni izključenosti, kar pomeni hitrejšo materialno in
socialno deprivacijo. Zato je potrebno ob uvajanju oziroma delovanju socialnega podjetništva
razmišljati o nujnih ukrepih in dolgoročnih učinkih (prav tam). Nekaj mesečna služba v
sklopu socialnega podjetja uporabniku predstavlja samo premestitveno obdobje. Potrebno bo
izdelati dolgoročen plan dela za ranljive skupine, da jim bo omogočena resnično celostna
participacija v družbo.
Po besedah ga. Žontar, daje socialno podjetje uporabnikom » spet novo motivacijo za iskanje
službe, novo motivacijo za delat tako na sebi, kot tudi urejat odnose z domačimi«.
Posameznik vključen v socialno podjetje krepi svojo moč. Za socialno podjetje lahko rečemo,
da opolnomoči posameznika. Z opolnomočenjem posameznik krepi občutek samozavesti,
pridobiva občutek, da je vse bolj sposoben odločati o svojem življenju in te odločitve
uresničevati v praksi (Tancek, Sommeregger, Kerznar in Marinč, 2008).
Pri tem pa se je potrebno zavedati, da razvoj in delovanje socialnega podjetja »ni poslanstvo v
eni sami organizaciji. Potrebno je sodelovanje večih. Potrebna je integracija, večja socialna
odgovornost, skrb«, kot pravi ga. Blanuša.
Potrebno je aktivno sodelovanje in komunikacija med različnimi akterji. Močno povezavo
socialnih podjetij lahko vidimo s samimi programi reintegracije. Potrebno bi bilo spodbujati
in ob enem tudi financirati kompleksne programe socialne reintegracije uporabnikov.
Programe bi izvajale različne nevladne organizacije v sodelovanju z javnimi institucijami
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(Trbanc, Boškić, Kobal, in Rihter, 2003). Znotraj teh programov bi torej delovala tudi
socialna podjetja, ki bi predstavljala začasno zaposlitev uporabnikom in tako odločno
odskočno desko na prosti trg dela.
G. Jerebic pri tem še dodaja, da vidi razvoj ravno v heterogenih socialnih podjetjih, »da so
različne ranljive skupine vključene v procese dela, kar je koristno za oboje. Za bivše
zasvojene predvsem tudi z vidika, da spoznajo da imajo tudi drugi ljudje v življenju težave, da
so na primer invalidi pa se vseeno borijo in imajo voljo za življenje«.
Vključenost različnih posameznikov v socialno podjetje prinaša s seboj različno znanje,
izkušnje, kar vodi v uspešnejšo razvojno nišo podjetja in s tem večjo konkurenčnost na trgu.
Prav tako bi takšno socialno podjetje prispevalo k večji integraciji v okolje. V Sloveniji imajo
invalidska (socialna) podjetja slabo podobo (Strategija razvoja socialnega podjetništva za
obdobje 2012-2015, 2011), velikokrat zaradi same stigme okolice. Socialna podjetja, ki torej
zaposlujejo različne skupine ranljivih ljudi, ne moremo že v samem začetku deliti bodisi na
»socialno podjetje za odvisnike« bodisi »socialno podjetje za brezdomce«. Omenjenim
socialnim podjetjem tako ne moremo pripisati stigme na podlagi zaposlenih.
Najnovejše študije potrjujejo pojav novih skupin ranljivih posameznikov, ki so bili prej
relativno dobro preskrbljeni, zdaj pa so potrebni pomoči zaradi osebnega dolga. Skupina ljudi,
ki po novem potrebuje pomoč, morda ne bo mogla shajati in ne bo več plačevala računov in
plačil v zvezi z dolgovi ali pa ne bo mogla več plačevati nujnih storitev nege in oskrbe in je v
strahu, da bo morala zapustiti dom (Lambert, 2013). Po tem takem bo v prihodnosti vse več
ljudi vključenih v socialna podjetja, ki bodo namenjena različnim skupinam, kar bo
posledično zmanjšalo samo stigmatizacijo ranljivih skupin in s tem tudi pogled na socialna
podjetja.
Socialno podjetje za različne skupine ranljivih posameznikov prinaša korist tudi samim
posameznikom vključenim vanj. Posamezniki v prvi vrsti pridobijo večji socialni krog in s
tem boljšo vključenost v družbo. Prav tako pa lahko skupino posameznikov vključenih v
omenjeno socialno podjetje vidimo kot skupino za samopomoč. Znotraj skupine lahko
posameznik pridobi čustveno oporo, dostop do ustreznih informacij, izmenjavo izkušenj o
načinih spoprijemanja s skupnim problemom, možnost pomagati drugim, druženje, kar so ene
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od najpomembnejših funkcij samopomočnih skupin (Tancek, Sommeregger, Kerznar in
Marinč, 2008).


Odgovor na raziskovalno vprašanje - kaj/kje so ovire za delovanje socialnega

podjetja namenjenega bivšim uporabnikom drog
Največja ovira za delovanje socialnega podjetja namenjenega bivšim uporabnikom drog je v
pomanjkljivi zakonodaji, le-to bi bilo potrebno dopolniti. Težava za samo delovanje
omenjenega podjetja je tudi v trenutni gospodarski krizi. Kriza vpliva na ponudbo storitev
socialnih podjetij. Vse storitve nimajo perspektivne prihodnosti, zato je potrebna premišljena
usmeritev podjetij v profitabilne dejavnosti, ki so uspešne tudi v času krize. Oviro predstavlja
tudi težava v samem financiranju socialnih podjetij.
Oviro za omenjena podjetja, ki zaposlujejo bivše uporabnike drog predstavlja tudi nizka
izobrazba uporabnikov. Omenjena podjetja ne morejo ponujati storitve, za katere potrebujejo
visoko izobražen kader.
Prav tako pa oviro za delovanje socialnega podjetja namenjenega bivšim uporabnikom drog
predstavlja družbena neodgovornost do ranljivih skupin ljudi. Družba ne sprejema bivših
uporabnikov drog ter možnost njihove zaposlitve.

9.5 Odnos bivših uporabnikov drog do dela
Stereotipna podoba uporabnika drog je, da ne dela (Flaker, 2002a). Zgoraj sem že predstavila
rezultate, ki pričajo, da so vsi intervjuvani uporabniki v času svoje odvisnosti delali. Delo jim
veliko pomeni, »ful mi pomen no... ne vem, polovico življenja je delo, polovico vse drugo... to
je to... zadovoljuje te, že mi smo delal itak skos zastojn, sami zase. Če neki nardiš si pol ful
zadovoln. Te zadovoljuje, te osrečuje, zunaj pa pol denar prnaša... delo to je to... brez dela ni
življenja. Sploh si ne predstavljam, kaj bi delal da bi cev življenje v luft gledala«.
Delo je vrednota, ki je posamezniku že od nekdaj veliko pomenila. Za nižje izobražene
skupine ljudi delo predstavlja osrednjo vlogo v njihovem življenju. Samo zadovoljstvo z
delom močno vpliva na njihovo doživljanje kakovosti življenja (Rus in Toš, 2005).
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V zadnjih letih se je sam koncept dela spremenil, ne zajema več le tradicionalne zaposlitve in
delovnega mesta ter časa, temveč celotno prizadevanje posameznika po večji kreativnosti ter
zadovoljstvu pri delu (Ule, 2004a).
Uporabniki pravijo, da človek mora delati, da jih delo osvobaja, predvsem pa jim zagotavlja
neko varnost, »če ti delaš v enmu delovnem okolju oziroma v okolju je neko zdravo okolje, po
domače povedan, da nimaš cajta za neumnosti in pol če enkrat zapustiš to zard takih al pa
drugih pogojev a ne itak zapadeš v čist drugo okolje. Jst bi reku eno varnost, res eno bazo,
delo je eno zlo poglavitnih stvari a ne, čeprav so tud druge stvari še, je zdravje pač zlo,
drugih še sam delo je pa res eno tistih glavnih«.
Posameznik dela skupaj in povezano z drugimi. Za uporabnika, ki se ponovno vključuje v
družbo je izrednega pomena, da si pridobi nov krog ljudi in s tem izoblikuje svojo socialno
mrežo (Kooyman, 1992). Pomaga mu pri njegovi abstinenci in vključevanju nazaj v družbo.
Varnost se v prvi vrsti kaže v finančnem viru, ki ga uporabnik pridobi preko dela. Plačilo
uporabniku predstavlja vir preživetja in s tem varnost pred materialnim pomanjkanjem.
Uporabnik se zaveda, da delo prinaša tudi napor, nezadovoljstvo, a vseeno na koncu meseca
prinaša zasluženo plačilo, ki omogoči preživetje, »zame lej, bom šel prej delat k igrat
nogomet ... ma sej nogomet zelo rad špilam, sam če moram zbirat med fuzbalom in delom,
grem delat, stoposto. Sej med fuzbalom mam eno uro teka, uro zabave, sam v eni uri dela
imam pol dnar za jutri. S fuzbalom maš uno trenutno veselje, sam pol ... delo jst jemlem kot
fitness«.
Samo delo uporabniku prav tako pomaga, da pozabi na svoje probleme, »men delo zlo velik
pomen, rad delam, vživim se v delu in pozabim na skrbi«. Preko dela se lahko uporabnik
osredotoči na stvari, katere utegnejo biti v prihodnosti zanj perspektivne (Flaker, 2002a).
Predstavlja mu lahko kreativno svobodno dejavnost, v katerem samouresničuje sebe in tako
zadovoljuje svoje potrebe po svobodi ter nadvse pomembni neodvisnosti in odgovornosti.
Pomen samostojnosti in neodvisnosti, kateri pridobiš preko dela omenja tudi uporabnik. Pravi,
da je za mlajše bivše odvisnike najbolj pomembno, da dokončajo šolanje, za starejše pa da
dobijo delo, v tem vidi tudi temeljni cilj programa reintegracija, »edin tko bomo lahko pol
normalno zaživel zunaj, v družbi a ne, se reintegriral nazaj, k da bi bli mi na primer zunaj
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samo na socialni, sej ne morš preživet ane, k je en temelj, da se ti zaposliš, da lohk sploh
normalno zafunkcioniraš pa zaživiš. Ne bom reku, da je v delu glih uno bistvo ene rešitve
odvisnosti ampak je pa temelj da živiš pač v materialnem svetu«.
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10 ZAKLJUČEK
Rezultati prikazujejo, da se uporabniki soočajo z brezposelnostjo in težavami povezanimi z
brezposelnostjo. Trenutno je zagotovo največji razlog za brezposelnost v še trajajoči
gospodarski krizi, ki je pustila oziroma pušča močne posledice na trgu dela (Kajzer, 2013).
Število prostih delovnih mest je iz dneva v dan manjše, predvsem tistih nekvalificiranih
delovnih mest. Nizka izobraženost posameznikov predstavlja tako še dodatno oviro za
pridobitev zaposlitve. Razlog za brezposelnost uporabnikov je prav tako v premalo delovnih
izkušenj. Uporabniki imajo močno željo po delu, a jim ravno neizkušenost za določeno
delovno mesto onemogoči zaposlitev.
Aktivna uporaba drog je v njihovem življenju pustila kot sami pravijo »luknjo v letih«, luknjo
v kateri bi si v primeru ne uporabe drog lahko pridobili delovne izkušnje in s tem večje
možnosti za zaposlitev. Pri tem se soočajo z vprašanjem kako prikazati zamujena leta, naj
delodajalcu povedo za svojo odvisnost in tako opravičijo »luknjo v letih življenja« ali naj leto zamolčijo oziroma priredijo svojo preteklost.
Kako bo delodajalec sprejel delojemalčevo preteklo odvisnost, je odvisno od vsakega
posameznika. Dejstvo pa je, da v družbi droge še vedno veljajo za tabu. Predstavljajo strah.
Ljudje ne želijo imeti stika z njimi, prav tako ne stika z ljudmi, ki imajo oziroma so imeli stik
z drogami (Flaker, 2002a). V prvi vrsti bi bilo tako potrebno ozavestiti širšo javnost o
problematiki drog in o stigmi, ki je povezana z uporabo. Na tem mestu imajo največjo vlogo
zagotovo mediji, ki aktivne uporabnike drog predstavljajo kot nekaj »umazanega« ter
»groznega«. Tako ni čudno, da se ljudje želijo tudi bivšim uporabnikom drog izogibati. Tudi
intervjuvani podjetniki bi imeli pomisleke ob zaposlitvi bivšega uporabnika drog. Pravijo, da
zaradi nezanesljivosti in nezaupanja vanje. Pri tem vidimo, da so to le prepričanja, pogledi, ki
slonijo na majavih temeljih, saj nimajo trdnih dokazov, da je določen uporabnik res
nezanesljiv oziroma nezaupljiv. Hitro pridemo do stereotipov, ki tako močno spremljajo
(bivše) odvisnike.
Eden od stereotipov, ki prav tako negativno pripomore k brezposelnosti uporabnikov, je
stereotipno prepričanje, da uporabniki drog ne delajo (Flaker, 2002a). Rezultati raziskave
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diplomskega dela pa so pokazale, da so vsi intervjuvani uporabniki, v času uporabe drog
delali in da jim delo veliko pomeni. Res da njihova delovna doba ni dolga, saj jim njihov
takratni način življenja ni omogočal, da bi bili sposobni delati dlje časa. Droge so bile v času
dela njihova stalna spremljevalka kar je posledično vplivalo na samo (ne)zmožnost dela. Niso
bili sposobni obdržati redne zaposlitve, zato so se nekateri posluževali dela na črno. Slednje
jim je omogočilo finančni vir, ki je bil velikokrat porabljen v namen nakupa droge.
Pretekli način življenja uporabnikov lahko še vedno vpliva na njihovo sedanjost. Naučenih
vzorcev vedenja, ki so jih pridobili v letih uporabe droge ni mogoče izbrisati. Intervjuvani
strokovnjak poudari, da se slednje lahko pokaže pri zaslužku, ki ga prinaša delo na določenem
delovnem mestu. Ker (nekateri) uporabniki niso navajeni delati za minimalno plačilo, lahko
namesto legalnega dela raje izberejo ilegalno delo, in tako hitro na nezakonit način zaslužijo
več. Seveda lahko slednje kaj kmalu vodi v preteklo odvisnost. V uporabniku so tako celo
življenje borbe po ohranjanju abstinence. Pretekla odvisnost uporabnika spremlja celo
življenje. Vendar le-ta ne vpliva toliko na posameznikovo brezposelnost. Uporabniki v
prošnjah za določeno delo oziroma na zaposlitvenem razgovoru ne omenijo, da so bivši
uporabniki drog pa dela vseeno ne dobijo.
Uporabniki tako tudi na preteklih delovnih mestih, v času svoje aktivne uporabe drog, niso
povedali za svojo odvisnost. Skrbno so jo prikrivali. A vendar uporaba droge se kaj hitro
vidno pokaže na zunanji podobi posameznika, kar ni mogoče skriti. Intervjuvani uporabniki
se zavedajo, da svoje uporabe drog niso mogli skriti pred preteklimi delodajalci in sodelavci.
V veliki večini ne poročajo o negativnih izkušnjah z delodajalci ali sodelavci, kljub temu da
so prepričani, da so le-ti vedeli za njihovo odvisnost. Morda se uporabniki sploh niso zavedali
neodobravanja s strani njihovih sodelavcev. Saj za predsodke sodobnega časa velja »hladno
nezanimanje ter tih prezir« (Ule, 2005, str. 25). Ljudje torej javno ne kažejo svojega
neodobravanja nad določenim vedenjem posameznika, le-to lahko izražajo prikrito.
Neodobravanje uporabe drog na delovnem mestu sta doživela samo dva intervjuvana
uporabnika. Na prvega je nekdo v času, ko si je na wc-ju pripravljal odmerek droge, polil
vodo. Drugi pa je bil s strani sodelavca deležen izsiljevanja za vse dražje plačilo potnih
stroškov. Uporabniki drog so lahko na delovnem mesu deležni močnega šikaniranja s strani
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sodelavcev in tudi delodajalcev. Kot sem že omenila jim droge in posamezniki povezani z
njimi predstavljajo grožnjo in strah, katerega je potrebno »uničit«.
Nad pridobljenimi rezultati sem nekoliko presenečena, saj sem na podlagi prevladujočega
stereotipnega mnenja o drogah, pričakovala, da bodo intervjuvani uporabniki poročali o večih
negativnih izkušnjah. Morda je razlog resnično v drugačnem, sodobnem načinu izražanja
predsodkov, ki ne zajema neposrednega, odkritega stika (prav tam). Ljudje strmijo k
individualizaciji, kar pomeni odmik od tradicionalnih socialnih vlog. V sodobnem času slabi
pomen skupinskih identitet, ki bi vplivale na posameznikovo. Prav tako slabi vpliv
»medskupinskih

primerjav

na

občutek

posameznikove

pozitivne

samopodobe

in

samospoštovanja« (prav tam, str. 24). Ljudje danes ne namenijo več toliko veljave mnenju in
pogledom širše družbe. Za posameznikovo samopodobo so ključne lastne življenjske
izkušnje. Prav tako imajo v sodobnem času ljudje mnogo problemov, ki močno vplivajo na
njihova življenja. V ospredju je v prvi vrsti skrb za preživetje v teh težkih kriznih časih.
Najnovejše študije potrjujejo pojav vedno več novih ranljivih skupin (Lambert, 2013). Po tem
takem je lahko že vsak posameznik vključen v eno izmed ranljivih skupin in tako deležen
stigmatizacije. Ljudje tako ne kažejo svojega neodobravanja nad drugimi stigmatiziranimi
skupinami, saj vedo, da so lahko jutri sami del stigmatizacije in posledičnega šikaniranja na
delovnem mestu kot predstavniki določene ranljive skupine. Vendar bi po drugi strani lahko
posamezniku ravno stigmatizacija in odkrito izražanje predsodkov do drugih, ranljivih skupin,
»pripomogla« k njegovemu boljšemu počutju. Znano je, da stigma posamezniku omogoča, da
se počuti boljše od drugih (Coleman, 1999). Posameznik tako potrebuje nekoga drugega, ki se
mu zdi manjvreden in tako ublaži svoj položaj, doživi občutek superiornosti. Dobi občutek
moči, ki mu v njegovih očeh dovoljuje, da uredi družbeni red in položaje ter početja drugih
(Ule, 2005).
Razlog, da intervjuvani uporabniki niso doživeli negativnih izkušenj s strani preteklih
sodelavcev/delodajalcev, je lahko tudi v tem, da uporabniki niso bili dovolj časa zaposleni ter
so

še

preden

bi

bili

teoretično

lahko

deležni

negativnih

izkušenj

s

strani

sodelavcev/delodajalcev, zapustili delovno mesto.
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Življenje odvisnosti torej prinaša mnogo težav, le-te se nadaljujejo tudi v čas abstinence. Kot
sem uvodoma omenila, se uporabniki soočajo z brezposelnostjo. Slednje se močno odraža v
njihovem življenju. Živijo skromno. Edini finančni vir je denarna socialna pomoč, ki jim
omogoči, da pokrijejo stroške vključitve v program reintegracije. Zaradi pomanjkanja denarja,
si ne morejo nič privoščiti ter se zadovoljiti z najosnovnejšimi stvarmi. Uporabniki se tako
počutijo potisnjene na rob družbe. Želijo si boljše pomoči institucij, saj z njihovim delom niso
zadovoljni.
O pomoči družin ne poročajo. Sama menim, da je razlogov lahko več. Slabi družinski odnosi
zaradi pretekle odvisnosti uporabnika, posledično nezaupanje do uporabnika. Lahko pa tudi
slabo finančno stanje družine, ki uporabniku kljub želji ne more pomagati.
Uporabnikom tako ne preostane drugega kot da intenzivno iščejo zaposlitev. Rezultati
raziskave kažejo, da se uporabniki poslužujejo različnih načinov iskanja zaposlitve. Preko
oglasov na Zavodu za zaposlovanje, na internetu, različnih agencijah za delo, preko
časopisnih oglasov, pa tudi preko znancev. Pošiljajo veliko prošenj, a na razgovore žal niso
vabljeni. Kljub velikemu trudu v veliki večini (op. 10 od 11 intervjuvanih uporabnikov) ne
obupajo in vztrajajo naprej. Prijavljeni so tudi na Zavodu za zaposlovanje, ki naj bi jim
pomagal najti službo. Vendar pri tem se zavedajo, da brez lastnega vloženega dela ne bo
uspeha.
Rešitve za brezposelnost tako uporabniki kot strokovnjaki vidijo v različnih priložnostih. Ena
izmed začetnih je dokončanje/nadaljevanje šolanja, ki bi jim omogočilo večje možnost za
zaposlitev na različnih delovnih mestih. Vendar pri tem se pojavi težava financiranja. V
zadnjem letu je prenehal delovati člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, ki je predstavljal potrebno pravno podlago za izvedbo izobraževanja za
brezposelne osebe (192. člen, ZUTD). Tako je postalo šolanja za mnoge uporabnike (op. in
tudi druge brezposelne) velik finančni strošek, ki si ga ne morejo privoščiti. Vendar stvar ni
tako črnogleda, kot se morda vidi na prvi pogled. Brezposelnim je dana možnost vključitev v
različne programe usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Menim, da
omenjena usposabljanja predstavljajo veliko priložnost za uporabnike, da si pridobijo nove
izkušnje in tako nove možnosti za zaposlitev. Potrebno je samo redno sodelovanje z Zavodom
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za zaposlovanje, kjer se uporabnik skupaj s svetovalcem omenjenega zavoda na podlagi
zaposlitvenega načrta odločita za najustreznejše usposabljanje (Katalog APZ, 2013).
Omenjena usposabljanja kot veliko rešitev vidijo tudi intervjuvani strokovnjaki. Omenjena je
tudi zaposlitvena rehabilitacija, s katero bi uporabniki pridobili delovne navade pa tudi boljšo
vključitev v okolje. Prav tako vidijo rešitev v oceni zmožnosti dela. Z le-to bi uporabnik
pridobil oceno, na kakšnem delovnem mest je sposoben delati, kar bi mu pomagalo pri
iskanju ustreznega dela.
Tako strokovnjaki kot uporabniki vidijo rešitev za brezposelnosti uporabnikov v dobri
predhodni pripravi na sam zaposlitveni razgovor. Priprave potekajo v sklopu programa
reintegracije, lahko pa tudi v sklopu Zavoda za zaposlovanje. Na omenjenih pripravah,
uporabnik v igranih situacijah vadi možne poteke razgovora. S pripravami uporabnik pridobi
samozavest, kar posledično vpliva na samo predstavitev pri bodočem delodajalcu. Uporabnik
zna na razgovoru jasneje predstaviti svoje kompetence, prav tako mu priprave omogočijo, da
si že v naprej pripravi odgovore na možna vprašanja in tako ga le-ta ne morejo presenetiti na
pravem zaposlitvenem razgovoru.
Eden izmed strokovnjakov omenja tudi delovno rehabilitacijo, ki poteka v sklopu programa
reintegracije. Preko slednje uporabniki pridobijo izkušnjo dela ter odgovornosti do samega
dela.
Rešitev prihodnosti, ki bo pripomogla k zmanjševanju brezposelnosti tako uporabniki kot
strokovnjaki vidijo v uvajanju socialnih podjetij, v katere se bodo vključevali uporabniki.
Strokovnjaki ob tem pravijo, da je potreben na področju socialnega podjetništva še dodaten
razvoj. Pomanjkljivost vidijo v dosedanji zakonodaji za socialno podjetništvo (op. v začetku
leta 2012 je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu ). Zakonodajo je potrebno dopolniti,
saj so zakonodajni okviri razpršeni in medsebojno neusklajeni (Strategija razvoja socialnega
podjetništva za obdobje 2012-2015, 2011).
Pomanjkljivost socialnega podjetništva v Slovenji je prav tako v njegovi neprepoznavnosti in
pomanjkljivem razumevanju s strani javnosti (prav tam). Potrebna je večja ozaveščenost
strokovne in laične javnosti. Socialno podjetništvo potrebuje promocijo, da bo javnosti
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postalo znano in tako lažje sprejeto. Slednje bo vplivalo na zmanjševanje predsodkov do
ranljivih skupin in tako boljše sprejemanje in podpiranje ustanavljanja socialnih podjetij. Kot
pravijo strokovnjaki je potrebno ustanavljati socialna podjetja za različne ciljne skupine in ne
samo za določeno. Potrebna je integracija med ranljivimi skupinami kar bo posledično vodilo
v širšo družbeno integracijo.
Kljub jasnim zavedanjem, kaj je potrebno narediti na področju socialnega podjetništva, da bo
le-to postalo uspešno, trenutno samo realizacijo idej oziroma izboljšav onemogoča
gospodarska kriza. V prvi vrsti vpliva na samo financiranje. Zato se je potrebno usmeriti na
finančne vire zunaj državnih meja (prav tam). Najpomembnejša pa je izbira prave poslovne
ideje, ki bo kljub krizi uspešna. Evropska komisija tako predlaga usmeritev gospodarske
panoge povezane z varovanjem okolja, gospodarske panoge usmerjene v zdravstvo, nego in
osebne storitve ter panoge usmerjene v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (prav
tam). V slednjih panogah bi tako lahko zaživelo socialno podjetje, ki bi zaposlovalo tudi
uporabnike.
Vendar kot pravijo strokovnjaki, potrebno je sodelovanje večih akterjev, ki bodo skupaj
dosegli zastavljen cilj po zmanjševanju brezposelnosti ranljivih skupin in tako posledično
boljši vključitvi. Priložnost slednjega vidim v dopolnitvi programov reintegracije z vpeljavo
socialnega podjetja znotraj omenjenega programa.
Rezultati raziskave so sicer pokazali, da so slovenski programi reintegracije celostno
naravnani, da vključujejo vse tri bistvene dele programa reintegracije in so tako usmerjeni k
čim bolj kakovostni vključitvi posameznika v okolje. Pa vendar kot sem omenila, vidim
veliko možnost napredka v dopolnitvi programov reintegracije s socialnim podjetništvom.
Le-to bi delovalo v sodelovanju z več akterji oziroma institucijami. Omenjeno podjetje ne bi
bilo namenjeno samo bivšim uporabnikom drog, ampak bi zaposlovalo tudi druge ranljive
skupine ljudi. Takšno socialno podjetje bi jim v prvi vrsti omogočilo izkušnjo dela,
predstavljalo bi jim most med brezposelnostjo ter prostim trgom dela. Prinesel bi jim potreben
finančni vir, ki bi jim omogočil hitrejšo pot do samostojnosti in boljše vključitve v družbo. Pri
tem pa se je potrebno zavedati, da takšno podjetje ne bi predstavljalo dolgotrajne rešitve za
brezposelnost. Zaposlitev v omenjenem podjetju bi bila v omejenem trajanju, s ciljem
zaposlitve na prostem trgu dela. V sklopu vključitve v socialno podjetje bi lahko, tako kot
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smo lahko priča po drugih evropskih državah, posameznik imel možnost opravljanja
določenega usposabljanja in si tako pridobiti dodatne izkušnje in reference. Vključitev v
socialno podjetje uporabniku, po pridobljenih podatkih pomeni novo motivacijo, za iskanje
redne zaposlitve, motivacijo za osebno rast kot tudi motivacijo za graditev odnosov s svojimi
najbližjimi. V primeru brezposelnosti vsak posameznik doživi frustracijo, stres, njegova
samopodoba postane nizka, počuti se manjvrednega, nesposobnega. Uporabnik lahko ne zdrži
vsega pritiska in se tako posluži stare rešitve za ublažitev njegovih problemov, poseže po
drogi.
Menim, da bi bilo resnično potrebno dati večjo veljavo zaposlitvi bivših uporabnikov drog, če
jim želimo omogočiti kakovostno vključevanje v družbo. Slednje ni samo v rokah nevladnih
organizaciji, potrebno je sodelovanje z javnimi institucijami. Le-te morajo biti bolj dovzetne
za nove ideje in rešitve. Potrebno bi bilo spodbujati in ob enem financirati daljše in
kompleksne programe socialne reintegracije uporabnikov. Zgolj pasivno prejemanje denarnih
socialnih pomoči ni dolgoročna rešitev, z nobenega posameznika ranljive skupine. S
spremembo zakonodaje sicer velja večji poudarek na aktivaciji delovno aktivnih
posameznikov (op. brez pridobljenega drugega statusa, npr. invalidnosti ali upokojitvi). Le-ti
se morejo za upravičenje do prejemanja socialne denarne pomoči prijaviti kot iskalci
zaposlitve. Slednje imenujemo ekonomska aktivacija, ki velikokrat postane samo formalnost
(Trbanc, Boškić, Kobal in Rihter, 2003). Posamezniki so nemotivirani za zaposlitev in tako se
raje zadovoljijo samo s prejemkom socialne pomoči kot pa, da bi se zaposlili. Na tem
področju bi bilo tako potrebno storiti še korak naprej. Podan je predlog, da bi ekonomsko
aktivacijo razširili tudi na socialno aktivacijo. To bi pomenilo vključenost v različne programe
psihosocialne rehabilitacije, v različne oblike prostovoljnega dela ali pa delo na samoorganizaciji skupin z določenimi skupnimi lastnostmi oziroma težavami (prav tam).
Morda bi bila dobra poteza države tudi ta, da bi posameznik, ki je bil uspešno vključen v
socialno podjetje za določen čas imel pravico do denarne socialne pomoči naslednjih nekaj
mesecev, ko se po zaposlitvi v socialnem podjetju zaposli na prostem trgu dela. Seveda
zaposlitev v socialnem podjetju ne bi vključevala zgolj dela, ampak tudi uspešno vključenost
v program psihosocialne rehabilitacije. Omenjen predlog bi pri posamezniku vplival na

126

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

njegovo dodatno motivacijo za iskanje redne zaposlitve, kot tudi skrb za osebno rast. Skupek
vsega bi mu omogočil participacijo v družbi, predvsem samozavestno držo.
V naših mislih je potrebno razbiti stereotipno prepričanje, da (bivši) uporabniki drog ne
delajo, da jim delo ne pomeni nič. Rezultati raziskave so pokazali, da uporabnikom delo zelo
veliko pomeni. Pomeni jim zadovoljstvo, da lahko nekaj naredijo. Predstavlja jim varnost, v
prvi vrsti varnost povezana s financami, ki jim omogoči golo preživetje. Prav tako pa tudi
varnost za neodvisnost in samostojnost.
Delo oziroma zaposlitev je velik korak k neodvisnosti. Zaposlitev uporabnikov v socialnem
podjetju bi tako lahko predstavljal začetek k njihovi finančni neodvisnosti in posledično k
uspešni reintegraciji v družbo.
Z raziskavo diplomskega dela sem tako odgovorila na štiri raziskovalna vprašanja:
-

Ali je brezposelnost ključni problem bivših uporabnikov drog?
•

S kakšnimi težavami/ovirami na področju zaposlovanja se srečujejo bivši
uporabniki drog?

-

Kaj/kje so ovire za delovanje socialnega podjetja namenjenega bivšim uporabnikom
drog?

-

Kakšne so značilnosti programov reintegracije v Sloveniji?

Brezposelnost je zagotovo ključni problem uporabnikov drog. Slednje vpliva na vsa področja
njihovega življenja. V prvi vrsti se soočajo s finančnim problemom in tako skromnim
načinom življenja. Pridobitev zaposlitve jim predstavlja težavo. Razlogi so v njihovi nizki
izobrazbi ter malo oziroma nič delovnih izkušenj. Trenutno pa na samo oviro za pridobitev
zaposlitve vpliva tudi gospodarska kriza.

Gospodarska kriza vpliva tudi na razvoj oziroma delovanje socialnega podjetja namenjenega
bivšim uporabnikom drog. Potrebna je dopolnitev zakonodaje ter ozaveščenost strokovne ter
laične javnosti o samem konceptu socialnega podjetja. Raziskovanje mi je podalo rezultate, da
uspeh ni v delovanju socialnega podjetja namenjenega izključno eni ranljivi skupini, ampak
večim. Delovanje je možno v primeru skupnega sodelovanje večih akterjev, tako nevladnih
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kot javnih institucij. Prav tako pa se je potrebno usmeriti na gospodarske panoge, ki bodo
kljub krizi uspešne.

Programi reintegracije v Sloveniji poudarjajo celostno obravnavo posameznikov, ki so
zaključili program zdravljenja odvisnosti, so torej stabilni abstinenti in potrebujejo pomoč pri
ponovnem vključevanju nazaj v družbo. Vsi se v svojih programih usmerjajo na tri bistvene
dela programa reintegracija – namestitev, izobrazba, zaposlitev.
V sklopu raziskovalnega dela sem pričakovala večje razlike v odgovorih/pogledih med
strokovnjaki in uporabniki. Predvidevala sem, da bodo strokovnjaki izpostavili še dodatne
ovire pri brezposelnosti uporabnikov, pa temu ni bilo tako. Morda je razlog v tem, da sem
intervjuvala uporabnike programa reintegracije, torej posameznike, ki imajo za seboj že več
let zdravljenja, v katerem dodobra spoznajo sebe, svoje ovire, katere ugotovijo s pomočjo
strokovnjakov v sklopu določenih programov zdravljenja.
Sprašujem se, če bi se odgovori razlikovali, če bi v vzorec intervjuvanih oseb vzela
uporabnike, ki niso vključeni v program reintegracije.
Kot pomanjkljivost svoje raziskave vidim v premajhnem vzorcu tako bivših uporabnikov drog
kot tudi intervjuvanih strokovnjakov. Če bi želela pridobiti bolj celostno sliko, bi morala
vključiti v raziskavo tudi bivše uporabnike drog, ki niso vključeni v program reintegracije.
Prav tako bi morala intervjuvati več strokovnjakov iz istega področja, pri tem bi dobila boljši
vpogled v samo problem raziskovanja. Prav tako moja metoda – hitra ocena stanja ni bila
izvedena v vseh korakih (op. pregled obstoječih informacij, pristopanje in vzorčenje,
intervjuji, fokusne skupine, opazovanje). Nisem izvedla fokusne skupine kot tudi ne
opazovanja. Korak opazovanja sicer lahko potrdim kot opazovanje v času dela s populacijo
odvisnikov.
Ob pogledu na celotno diplomsko delo lahko rečem, da sem pridobila dober vpogled v sam
problem raziskovanja. Bolje sem spoznala sam koncept programa reintegracije, si tako
razložila marsikatera vprašanja/dileme, ki so se mi porajala ob delu s populacijo uporabnikov
drog. Spoznala sem kako pomemben vpliv ima zaposlitev oziroma brezposelnost na življenje
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posameznika. Kakšne možnosti ima nekdo, ki ga doleti brezposelnost. Predvsem pa sem
dodobra spoznala, da je brezposelnost resnično težava sodobnega časa in da bo zato potrebno
na tem področju vpeljati nove strategije pomoči. S samim pisanjem teoretičnega dela
predvsem pa kasneje ob raziskovanem delu diplomskega dela sem dobila potrditev, da
zaposlitev uporabnikov oziroma ranljivih skupin v socialnem podjetju predstavlja »uspeh
prihodnosti«. Primeri dobrih praks iz tujine lahko samo podprejo dano potrditev.
Vseeno pa se mi ob tem porodi vprašanje ali je Slovenija za takšne poteze že dovolj
pripravljena. Je pripravljena v veliki meri sprejeti in podpreti takšne oblike zaposlitve.
Največjo oviro pri vsem tem predstavlja gospodarska kriza v državi. Pa vendar po drugi stran
lahko ravno kriza predstavlja odskočno desko za začetek omenjenih podjetij. Potrebno je
samo dodobra raziskati potrebe in možnosti gospodarskega trga in pri tem iskati druge vire
financiranja zunaj državnega proračuna.
K delovanju socialnih podjetij namenjenim bivšim uporabnikom drog lahko tako prispevamo
tudi socialni pedagogi. Pretekle izkušnje nam pričajo o tem, da so socialni pedagogi nosilci
mnogih perspektivnih in kvalitetnih projektov. Socialni pedagogi lahko tako ustanovijo
različna socialna podjetja, ki delujejo znotraj nevladnih organizacij. Lahko pa se tudi
povežejo z drugimi podjetniki, ki bi nudili zaposlitev ranljivim skupinam ljudi, v tem primeru
bivšim uporabnikom drog. Socialni pedagogi lahko vzpostavijo mrežo s podjetniki. Podjetniki
z zaposlitvijo ranljivih skupin pridobijo državne subvencije, socialni pedagogi pa z
omenjenim sodelovanjem razvijejo projekt zaposlovanja ranljivih skupin znotraj projekta
nevladne organizacije, v kateri delujejo. Socialni pedagogi morajo strmeti k povezovanju in
sodelovanju različnih akterjev, ki s skupnimi močmi nudijo celostno participacijo ranljivih
skupin ljudi v družbo.
Prav tako je socialni pedagog pomemben člen pri ozaveščanju širše tako strokovne kot laične
javnosti o položaju bivših uporabnikov drog. Z različnimi projekti, ki jih oblikuje skupaj z
omenjenimi uporabniki, lahko prispeva k zmanjševanju stereotipnega pogleda na uporabnike
drog. Le-to posledično vpliva tudi na poglede eventualnih delodajalcev pri zaposlitvi bivšega
uporabnika drog.
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Z velikim zanimanjem se veselim razvoja socialnega podjetništva, ki bo v svoje delovanje
vključevalo tudi bivše uporabnike drog. S slednjim se bodo razbili marsikateri predsodki o
(bivših) uporabnikih drog. V prvi vrsti zagotovo predsodek, povezan s temo diplomskega
dela, da »delo in uporabnik drog ne sodita skupaj«. Kot repliko na slednje in kot zaključek
diplomskega dela, naj podam odgovor intervjuvane uporabnice na vprašanje, zakaj je vredno
zaposliti bivše uporabnike drog:
»ker so boljši delavci, ker so pregaral svojo komuno, tko da, definitivno bi se jim splačalo,
ker so pridni kot mravljice...«

130

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

11 LITERATURA
Aleksič, J. in Sušnik, M. (1999). Nevladne organizacije pri stanovanjski oskrbi ranljivih oseb.
V S. Mandič (ur.), Pravica do stanovanja: brezdomstvo in druga stanovanjska tveganja
ranljivih skupin (str. 223-237). Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

Annual report 2003: The state of the drugs problem in the European union and Norway.
(2003). Luxembourg. Office for Official Publications of the European Communities.
Pridoljeno, 19.09.2012 iz http://ar2003.emcdda.europa.eu/download/ar2003eu_en.pdf
Apohal Vučkovič, L. (2013). Trg dela in socialna država. V R. Kmet Zupančič (ur.), Poročilo
o razvoju 2013 (str.54-68). Ljubljana. UMAR
Barber, J.G. (1997). Socialno delo na področju zasvojenosti. Ljubljana: Ministrstvo za delo,
družine in socialne zadeve.
Batistič Zorec, M. (2006). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Beck, U. (2009). Družba tveganja: na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina.
Berčič, H. (1999). Droge, zdravje in Šport. V H. Berčič, M. Tušak, in D. Karpljuk, Šport v
funkciji zdravja odvisnikov (str. 19-93). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
Bilban, M. (1998). Ocenjevanje delazmožnosti. V Duševne motnje in zmožnost za delo (str.
17-35). Begunje: Psihiatrična bolnišnica.

Branco, D., Gattolin, E., Tommasini, G., Johannes, F., Zagorc, S. in Zagorc, S. (2004).
Uvajanje socialnega podjetništva v Sloveniji: primerjalna študija: Italija, Avstrija,
Slovenije. Ljubljana: Pospeševalni center za malo gospodarstvo.

131

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Bubnov – Škoberne, A. (1997). Pravni vidiki socialne varnosti za brezposelne. Ljubljana:
Uradni list Republike Slovenije.

Criteria

for

Substance

Dependence.

(1994).

Pridobljeno

http://www.uscourts.gov/uscourts/federalcourts/pps/fedprob/200609/accountability_table1.html
Coleman, C.M. (1999). Stigma – razkrita enigma. V M. Nastran Ule (ur.), Predsodki in
diskriminacije (str. 198 – 216). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
Delo na črno – črna prihodnost!. (2010). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake

možnosti.

Pridobljeno

14.6.2013

iz

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/Zgibanka
_small.pdf
Denarna socialna pomoč. (1.2.2013). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.

Pridobljeno

6.6.2013

iz

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/
Dernovšek, I. (14.2.2012). Brezposelni mora za izobraževanje plačati. Dnevnik. Pridobljeno
15.6.2013 iz http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/1042509485#
Dominkuš, D. (2002). Zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih. V I. Svetlik, J. Glazer, A.
Kajzer in M. Trbanc, Politika zaposlovanja (str. 319-336). Ljubljana: Fakulteta za
družbene vede.
Drev, A., Štokelj, R. in Krek, M. (2011). Nacionalno poročilo 2011 o stanju na področju
prepovedanih drog na področju v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije.

132

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Drev, A., Štokelj, R. in Krek, M. (2012). .Nacionalno poročilo 2012 o stanju na področju
prepovedanih drog na področju v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije.
Drug – related crime. (2012). European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
Pridobljeno, 11.09.2012 iz http://www.emcdda.europa.eu/themes/monitoring/crime
Ekološko kmetovanje. (2013). Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Pridobljeno 18.6.2013 iz
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/
Entrepreneurship 2020 Action plan. (2013). Pridobljeno 25.6.2013 iz http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:en:PDF
Fabjan, Č. (2002). Socialno podjetje. Rehabilitacija, 1 (1-2), 48-51.
Fesel Martinčevič, M. (2004). Samoučinkovitost v kontekstu organizacijske psihologije.
Psihološka obzorja, 13(3), 77-106.
Flaker, V. (1999a). Družbena konstrukcija kariere uživalca drog. Socialno delo, 38 (4-6), 211240.
Flaker, V. (1999b). Stanovanjske težave ljudi z dolgotrajnimi duševnim stiskami in možne
rešitve. V S. Mandič (ur.), Pravica do stanovanja: brezdomstvo in druga stanovanjska
tveganja ranljivih skupin (str. 43-70). Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
Flaker, V. (2002a). Živeti s heroinom I. Družbena konstrukcija uživalca v Sloveniji. Ljubljana:
Založba/*cf.
Flaker, V. (2002b). Živeti s heroinom II. K zmanjševanju škode. Ljubljana: Založba/*cf.
Goffman, E. (2008). Stigma: zapiski o upravljanju poškodovane identitete. Maribor: Aristej
133

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Haralambos, M. in Holborn, M. (1995). Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS.

Heckl, E. (ur.) in Pecher, I. (ur.). (2007). Study on Practices and Policies in the Social
Enterprise

Sector

in

Europe,

Final

Report.

Pridobljeno

17.6.2013

iz

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=3408
Hočevar, A. (2005). Preprečevanje rabe in zlorabe drog: starši med stroko in ideologijo.
Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Ignjatović, M. (2002). Družbene posledice povečanja prožnosti trga delovne sile. Ljubljana:
Fakulteta za družbene vede.

Institucionalno usposabljanje. (2013). Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Pridobljeno

15.6.2013

iz

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/instutu
cionalno_usposabljanje
Invalidska podjetja v RS. (2013). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enak
možnosti.

Pridobljeno

1.5.2013

iz

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/invalidska_podjetja_v_rs/
Ivančič, A. (2010). Spremembe na trgu delovne sile, pomen izobrazbe in pismenost
zaposlenih. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize.
Kaj je delo na črno?. (2010). Vlada Republike Slovenije. Pridobljeno 14.6.2013 iz
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/preprecevanje_dela_na_crno/kaj_j
e_delo_na_crno/
Kajzer, A. (2012). Trg dela in politika dela v Sloveniji v obdobju 2008-2011. V M., Bednaš,
A., Kajzer in M., Hafner, Ekonomski izzivi 2012. Ljubljana: UMAR.

134

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja. (2013). Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve

in

enake

možnosti.

Pridobljeno,

15.6.2013

iz

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zut
d/katalog_ukrepov_apz_arhiv/
Kmet Zupančič, R. (ur.) (2013). Poročilo o razvoju 2013. Ljubljana: UMAR

Kooyman, m. (1992). The therapeutic communiy for addicts: intimacy, parent involvement
and treatment success. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
Kovač, Z. (2004). Popotnica študiji. V D. Branco, E. Gattolin, G. Tommasini, F. Johannes, S.
Zagorc, in S. Zagorc, Uvajanje socialnega podjetništva v Sloveniji: primerjalna študija:
Italija, Avstrija, Slovenije (str. 5-12). Ljubljana: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo.
Kovač, Z. M. (2010). Smo po dvajsetletnem prehodu iz enega enoumja v drugo sposobni
preseči obstoječi model razvoja v Sloveniji?. V Strokovna tematska konferenca Socialno
podjetništvo – izzivi in perspektive (str. 8-21). Murska Sobota: Pribinovina.

Kramberger, A. (2007). Problem zaposljivosti v informacijski dobi. V A. Kramberger in S.
Pavlin (ur.), Zaposljivost v Sloveniji. Analiza prehoda iz šol v zaposlitev: stanje,
napovedi, primerjave (str. 11-37). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Krek, M. (ur.) in Drev, A. (ur.). (2010). Nacionalno poročilo 2010 o stanju na področju
prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije: Ljubljana.

Kvaternik Jenko, I. (2006). Politika drog: pogledi uporabnikov in uporabnic. Ljubljana:
Fakulteta za socialno delo

135

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Lah, L. (2013). Prvi maj 2013 – mednarodni praznik dela. Statistični urad Republike
Slovenije. Pridobljeno 3.5.2013 iz http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5460
Lambert, J. (2013). Poročilo o vplivu krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe, 2013.
Evropski

parlament.

Pridobljeno

25.6.2013

iz

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0221+0+DOC+PDF+V0//SL
Letno poročilo 2011 Stanje na področju problematike drog v Evropi. (2011). Luxemburg:
Urad za publikacije Evropske unije.

Lexicon of alcohol and drug terms. (2013). World Health Organization. Pridobljeno 9.8.2013
iz www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/
Lipužič, B. (1996). Izobraževanje na razpotju: znanje za razvoj – svetovni izziv. Ljubljana.
Modrijan.
Mandič, S. (1999a). Stanovanjska tveganja, ranljive skupine in novi pogledi. V S. Mandič
(ur.), Pravica do stanovanja: brezdomstvo in druga stanovanjska tveganja ranljivih
skupin (str. 11-42). Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
Mandič, S. (1999b). Odgovornost države in novi programi. V S. Mandič (ur.), Pravica do
stanovanja: brezdomstvo in druga stanovanjska tveganja ranljivih skupin (str. 147- 175).
Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
Matjašič, I. in Sazanov, U. (2013). Načini iskanja zaposlitve. Karierni center Univerze v
Ljubljani. Pridobljeno 14.6.2013 iz https://kc.uni-lj.si/nacini-iskanja-zaposlitve
Mattioni, F. in Tranquilli, D. (1998). Social Entrepreneurs: the Italian Case – Human
Resources, Market and Development. Roma: Tipolitografia Grasso Antonino sas.

136

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Mental and behaviour disorders due to psychoactive substance use. (2010). World Health
Organization.

Pridobljeno

9.8.2013

iz

www.who.int/classifications/icd10/browes/2010/en#/F10-F19
Mesojedec, T., Šporar, P., Strojan, K., Valentinčič, T., Bačar, F., Sakovič, G. idr. (2012).
Socialno podjetništvo. Ljubljana: Salve.

Mill, J.S. (1994) O svobodi. Ljubljana: Krt.

Nastav, B. (2009). Prikrita proizvodnja: siva ekonomija v Sloveniji. Koper: Fakulteta za
managment.
Naterer, A. (2002). Otroci iz Tipluhe. V A. Fištravec (ur.), Subkulture: prispevki za kritiko in
analizo družbenih gibanj (12-30). Maribor: Subkulturni azil.
Pavel, I. in Štefanič, P. (2005). Socialno podjetje, od ideje k praksi. Ljubljana: Šent.

Perko, A. (2006). Samopodoba ljudi v stiski. Ljubljana: Samozal.
Petek, J. (2008). Odnos do telesa na poti iz odvisnosti. Ljubljana; Sonce.
Poročilo o drogah v Evropi; trendi in razvoj. (2013). Evropski center z spremljanje drog in
zasvojenosti z drogami. Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije. Pridobljeno
10.7. 2013 iz www.drogart.org/knjiznica/1852/porocilo-o-drogah-v-evropi-trendi-in.html
Predlog zakona o socialnem podjetništvu. (7. 6. 2010). Zares. Pridobljeno 99.3.2013 iz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=
2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.zares.si%2Fwpcontent%2Fuploads%2FZakon-o-socialnem-podjetni%25C5%25A1tvu7.6.2010.doc&ei=RLc6XUbLTAciOswbtyIDwBg&usg=AFQjCNFDYY2_-

137

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

9A5Ag4Lmv8wkoMoqhRbIA&sig2=T3YgzRKymnyrXMQbVHZhuA&bvm=bv.467517
80,d.Yms
Predstavitev rezultatov javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva (23.8.2012).
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enak možnosti. Pridobljeno 1.5.2013 iz
http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/4/6969/4990af7cc
c0b72ad649bf66918e572a6/
Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. (2010). Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve

in

enake

možnosti.

Pridobljeno

14.6.2013

iz

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delo
vna_razmerja/delo_na_crno/

Priprava na zaposlitveni razgovor. (2013). Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Pridobljeno

15.6.2013

iz

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/VescineIskanjaDela/ZaposlitveniRazgovor/PripravaNaR
azgovor/
Prius. (2013). Projekt Človek. Pridobljeno 17.6.2013 iz http://www.projektclovek.si/vec-oprogramih.asp?stran=Programi&podstran=Prius%20%201.%20faza%20klasi%C4%8Dnega%20programa
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje med 2007-2013. (2006).
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS. Pridobljeno,
4.5.2013

iz

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/apz_2007
_2013.pdf
Projekt Iz Koša (2013). Projekt človek, Program za samopomoč, terapijo in socialno
rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti.

Pridobljeno 6.6.2013 iz

138

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

http://www.projektclovek.si/podstran.asp?stran=O%20dru%C5%A1tvu&podstran=Proje
kt%20Iz%20Ko%C5%A1a
Purkart, B. (2011). Hitra ocena stanja. Opolnomočenje NVO. Pridobljeno 16.7.2013 iz
http://www.zmanjsevanje-skode.si/?id=311
Radej, B. (2010). Prednostna področja razvoja in izzivi socialne ekonomije v Pomurju. V
Strokovna tematska konferenca Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive (str. 35-50).
Murska Sobota: Pribinovina.
Rajšp, S. in Kurdija, S. (2010). Zaupanje informacijski pooblaščenki. Informacijski
pooblaščenec.

Pridobljeno

18.6.2013

iz

https://www.ip-

rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/razno/Javno_mnenje_jan2010.pdf
Rus, V. in Toš, N. (2005). Vrednote Slovencev in Evropejcev: analiza vrednotnih orientacij ob
koncu stoletja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Sande, M. (2004). Uporaba drog v družbi tveganj: vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov
tveganja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Slapnik, T. (2010).

Pojem in razvoj socialnega podjetništva. V Strokovna tematska

konferenca Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive (str. 14-21). Murska Sobota:
Pribinovina.

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015. (2011).
Republika Slovenije: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Pridobljeno
8.12.2012

iz

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/smernice
_apz_2012_2015.pdf

139

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Socialno podjetništvo. (2013). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enak možnosti.
Pridobljeno

1.5.2013

iz

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/socialno_podjetn
istvo/

Socialna reintegracija. (2005). European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
Pridobljeno 10.09.2012 iz http://ar2005.emcdda.europa.eu/sl/page078-sl.html
Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012-2015 -osnutek. (2011). Skupnost
privatnih

zavodov.

Pridobljeno

17.6.2013

iz

http://www.skup.nvo.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=39&Itemid=41

Sumnall, H., in Brotherhood, A. (2012). EMCDDA Insights, Social reintegration and
employment: evidence and interventions for drug user in treatment. Luxembourg:
Publication

Office

of

the

European

Union.

Pridobljeno

23.6.2013

iz

http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/social-reintegration
Svetin, I. (2013). Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 1. četrtletje 2013
– končni podatki. Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 13.6.2013 iz
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5521

Svetlik, I., Glazer, J., Kajzer, A., Trbanc, M. (2002). Politika zaposlovanja. Ljubljana:
Fakulteta za družbene vede.
Tancek, M., Sommeregger, B.J., Kerznar, M . in Marinč, A. (2008). Novi paradoksi in
stanovanjske skupine v Sloveniji. Ljubljana: Novi paradoksi: slovensko društvo za
kakovost življenja.
Trautmann, F. (2004). Rapid Assessment and Response (RAR) Methodology. V S. Franke
(ur.) in M. Sande (ur.), Empowering NGOs n Drug Demand Reduction. Vienna: CARE.
140

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Trbanc, M., Boškić, R., Kobal, B., Rihter, L. (2003). Socialna in ekonomska vključenost
ranljivih skupin v Sloveniji - možni ukrepi za dvig zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij
težje zaposljivih in neaktivnih oseb (Raziskovalno poročilo). Ljubljana: Fakulteta za
družbene vede, Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo.
Tušak, M. (1999). Psihološki vidiki bolezni odvisnosti. V H. Berčič, M. Tušak, in D.
Karpljuk, Šport v funkciji zdravja odvisnikov (str. 94-115). Ljubljana: Fakulteta za šport,
Inštitut za šport.

Ule, M. in Kuhar, M. (2002). Sodobna mladina: izziv sprememb. V V. Miheljak (ur.), Mladina
2000: slovenska mladina na prehodu v tretje tisočletje. Maribor: Aristej.
Ule, M. (2004a). Nove vrednote za novo tisočletje: sprememba življenjskih in vrednotnih
orientacij mladih v Sloveniji. Demokratizacija, profesionalizacija in odpiranje sveta.
Pridobljeno 17.6.2013 iz http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20041-2ulemirjana.pdf
Ule, M. (2004b). Socialna psihologija. Ljubljana. Fakulteta za družbene vede.
Ule, M. (2005). Predsodki kot mikroideologije vsakdanjega sveta. V V. Leskošek (ur.), Mi in
oni (str. 21-40). Ljubljana: Mirovni inštitut.

UNODC. (2012). World Drug Report 2012. New York: United nation publication.

Verster, A. in Solberg, U. (2003). Social reintegration in the European Union and
Norway. Lisbon: European Monitoring Centre For Drugs And Drug Addiction.
Pridobljeno

10.09.2012

iz

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1573EN.html

Vesel, J. (2010). Socialna ekonomija kot alternativa. V Strokovna tematska konferenca
Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive (str. 22-34). Murska Sobota: Pribinovina.
141

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Vilič Klenovšek, T. (1993). Izobraževanje brezposelnih kot del strategije rasti izobraženosti
prebivalstva Slovenije. V Izobraževanje brezposelnih (str. 30-34). Ljubljana: Andragoški
center Republike Slovenije.
Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška
fakulteta.
Vrabčič Kek, B. (2013). Poraba sredstev v gospodinjstvu v letu 2010. Statistični urad
Republike

Slovenije.

Pridobljeno

13.6.2013

iz

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5495
Yunus, M. (2009). Novemu kapitalizmu naproti: socialno podjetništvo za svet brez revščine.
Tržič: Učil International.
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Ur.l.RS, št.81/2000.
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno: s strokovnim predgovorom. (2002).
Radovljica: Skriptorij KA.
Zakonu o socialnem podjetništvu, Ur.l. RS, št. 20/2011.
Zakon o urejanju trga, Ur. l. RS, št. 80/2010, 40/2012, 21/2013.
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Ur.l. RS, št. 16/2007.

Zaposlovanje. (2013). Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Pridobljeno 15.6.2013 iz
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

142

Rupnik, K. (2013). Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socialnih podjetjih.

Zidar, R. in Rihter, L. (2010). Vključevanje ranljivih skupin v programe socialnega
podjetništva s perspektive socialnega dela. V Strokovna tematska konferenca Socialno
podjetništvo – izzivi in perspektive (str. 66-85). Murska Sobota: Pribinovina.

143

12 PRILOGA

12.1 Anketni vprašalnik
VPRAŠALNIK
PROGRAM REINTEGRACIJE
Spoštovani!
Sem Kira Rupnik, absolventka socialne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani. V sklopu diplomskega dela želim raziskati značilnosti slovenskih programov
reintegracije, ki se izvajajo v sklopu različnih organizacij.
Pridobljene podatke bom uporabila izključno za namen diplomskega dela.
Za izpolnitev vprašalnika se Vam najlepše zahvaljujem.

PODATKI O ORGANIZACIJI:
Polni naziv organizacije: _____________________________________________________
Vaš program reintegracija deluje od leta: _________
Ime in priimek respondenta: ___________________________________

1.

Kako opisujete vaš program reintegracije:

2.

Pogoji za vstop v vaš program reintegracije:

3.

Potek in vsebina (program) vašega programa reintegracije:

4.

Trajanje programa:

5.

Sodelovanje z drugimi institucijami (način sodelovanja):
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